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1. Bevezetés 

 

1.1. A témaválasztás indoklása, aktualitása 

 

A városokba tömörült népesség idejekorán ráébredt, hogy a településen, később 

nagyobb területen együtt élő társaival összefogva nagyobb hasznossággal termelheti meg 

javait. Az így kialakult, horizontálisan és vertikálisan differenciálódott emberi 

csoportosulásokon belül, később pedig közöttük megindult a kereskedelem, amelynek 

alapvető eszköze a közlekedés: az alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a 

munkaerő szállítása. A gazdasági teljesítőképesség növekedésével a mobilitási igények 

is folyamatosan nőnek. A mobilitási igények növekedése a közlekedés fejlődését 

eredményezte, eredményezi. A közlekedés nemcsak negatív, hanem számos pozitív 

társadalmi és gazdasági hatással is jár. Mobilitási igényeink hatékony kielégítése a mai 

napig csak belsőégésű hőerőgépekkel megoldott, amelyek fosszilis tüzelőanyagot 

égetnek el működésük során és szennyezik környezetüket, sajnos hazánkban igen 

kismértékű a megújuló vagy nukleáris energia felhasználása a közlekedési szektorban. 

Ezért a közlekedés hatékonyságának növelése elengedhetetlen nemzetgazdasági cél, mely 

során a környezetvédelmi célok sem csorbulhatnak (McShane & Tarr, 1997). 

Az Európai Unió Tanácsa az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra 

vonatkozó uniós stratégiában többek között arra figyelmeztet, hogy „…az EU célkitűzése 

a globális felszíni középhőmérséklet ne haladja meg 2°C-nál többel az iparosodás előtti 

szintet, gyors és ambiciózus intézkedéseket követel a nemzetközi közösség részéről az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére; kiemeli továbbá, hogy szükséges és 

elkerülhetetlen, hogy e hatások enyhítését alkalmazkodással egészítsük ki; felhívja a 

figyelmet arra, hogy az elmúlt évtized folyamán (2002–2011) Európa szárazföldi 

középhőmérséklete 1,3°C-kal az iparosodás előtti szint felett volt, vagyis meghaladta a 

világszintű átlaghőmérsékletet, és már érezhetők az éghajlatváltozás hatásai: 

gyakoribbak és intenzívebbek a szélsőséges időjárási események, változások észlelhetők 

a vízkörforgásban és a tengerszintekben, és mindez társadalmi, gazdasági és természeti 

hatásokkal jár; elismeri az éghajlatváltozással járó elkerülhetetlen hatásokhoz való 

korai, tervezett módon történő alkalmazkodás fontosságát, különösen a leginkább 

sebezhető régiók, illetve társadalmi csoportok esetében; kiemeli, hogy az alkalmazkodást 

célzó megfelelő intézkedések helyetti tétlenség vagy a késlekedés további költségeket 
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eredményezhet. Nyugtázza, hogy néhány szektorban – mint például a […] közlekedés 

esetében – , illetve egyes fontos szakpolitikai eszközökben – például a […] migráció és a 

mobilitás területén – már megtörtént az alkalmazkodás szempontjainak az uniós 

jogszabályokba való beépítése.” (Az Európai Unió Tanácsa, 2013) 

„A klímaváltozás hatásainak enyhítését célzó intézkedések (mitigáció), számos 

Európai Uniós nemzet adaptálta nemzeti szintű stratégiájában. Ilyen közösségi 

erőfeszítéseket szorgalmazó intézkedések: 

 a megújuló tüzelőanyagok szélesebb körű alkalmazása; 

 energia hatékonyság növelése; 

 CO2 kibocsátás csökkentése; 

 

A hatások enyhítését célozza a 2009-ben adaptál 20-20-20 irányelv, mely szerint 

2020-ig 20 %-os ÜHG kibocsátás csökkentés a cél (az 1990-es szinthez viszonyítva), 

20 %-os megújuló részarány biztosítása EU szinten az energia felhasználásban, és az 

energia hatékonyság 20 %-os növelése. (European Environment Agency, 2013, 2014a, 

2014b) 

„A közúti közlekedési rendszer versenyképessé és erőforrás-hatékonnyá tételéhez a 

ÜHG-kibocsátáscsökkentés 60%-os elérése a cél. Ehhez újfajta, fenntartható 

tüzelőanyagok és meghajtó rendszerek kifejlesztése és bevezetése a cél. A városi 

közlekedésben a „hagyományos tüzelőanyaggal működő” gépjárművek használatát 

2030-ig felére kell csökkenteni, 2050-re pedig teljesen ki kell küszöbölni. A jelentősebb 

városközpontok logisztikáját alapvetően szén-dioxid-mentesíteni kell 2030-ra.” (Európai 

Bizottság, 2011) 

A szélsőséges időjárási jelenségek óriási gazdasági és társadalmi 

következményekkel járnak, melynek gyakorisága és súlyossága Magyarországon 

növekedni fog. Veszélybe kerülnek az épített környezete elemei (épületek, közlekedési 

infrastruktúra, energia- és vízellátási hálózat), ami különösen a sűrűn lakott területeken 

jelent kihívást. A terület felhasználást ezért stratégiai és hosszú távú szemlélettel kell 

tervezni, legyen szó akár közlekedésről, regionális fejlesztésről (Az Európai Közösségek 

Bizottsága, 2009). 

Az EU által is elismert tény, hogy a szárazföldi közlekedés egyedi céladatokat 

határozhat meg. „2020-ra a kitűzött megújuló részarány a közlekedési ágazatra 10 %, a 

közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok szén-dioxid-mentesítése 6%. Meg kell 

határozni, hogy a megújuló energiára vonatkozó célkitűzések hogyan valósíthatók meg 
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a leghatékonyabban. A megújuló energiákra vonatkozó bármiféle cél vagy szakpolitika 

meghatározásakor figyelembe kell venni a fenntarthatóságra, a költségekre, valamint a 

technológiák érettségi szintjére és innovációs potenciáljára vonatkozó, egyre gyarapodó 

tapasztalatokat.” Aggályok merültek fel, az új fejlődési pályával kapcsolatban, hogy „[..] 

az EU éghajlat-változással szembeni elkötelezettségét más országok nem követik, ami 

hatással van az EU versenyképességre.” (Európai Bizottság, 2013) 

A közlekedés átalakulásában bekövetkező változások eredményeképp előtérbe 

kerül a nem motorizált közlekedés, valamint a közforgalmú közösségi közlekedés. A 

motorizált gépkocsi állomány átalakul, a fajlagos fogyasztás lecsökken, s ennek 

következtében az ÜHG kibocsátások is a jelenlegi kibocsátások töredékére csökken, s 

elterjednek az alternatív meghajtású gépjárművek, mind az egyéni, mind a 

közforgalmú közösségi közlekedésű gépjárművek esetében. „Az éghajlatvédelmen 

belül a közlekedési ágazat az egyetlen, ahol a végső energiafelhasználást tekintve a 

világtrendekhez hasonlóan Magyarországon is nő az energiafelhasználás és ezzel együtt 

az éghajlatváltozást fokozó hatása is. A közlekedési szektoron belül 90 %-os részesedéssel 

a közúti közlekedés a legszámottevőbb kibocsátási forrás. A közúti közlekedésen belül a 

kibocsátás több mint a feléért a személygépjárművek, egyharmadért a teher- és 

áruszállító gépjárművek, míg a fennmaradó részért a buszok és az egyéb közlekedési 

járművek felelősek.” (Közlekedési Vízügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 2008) 

A közlekedés az egyetlen olyan szektor, amelyben 1990 után nőttek a kibocsátások. 

Ennek fő okai az újonnan csatlakozott országok az átlagtól messze elmaradó, ahhoz 

felzárkózó motorizációja és az autóhasználata, a közösségi közlekedéssel és a vasúti 

közlekedéssel szemben. „Az 1990-es évek legelején – az elavult gépjárműpark cseréjének 

következtében – kis mértékben mérséklődtek a közlekedési eredetű kibocsátások, 1995 és 

2009 között azonban csaknem megduplázódott a járművek kibocsátása (6985,2 -ról 

12675,9 CO2 egyenérték, Gg-ra növekedett), 2009 óta pedig 10,3 %-os csökkenés 

figyelhető meg. A benzinfelhasználás 1998 óta nem volt olyan alacsony, mint 2011-ben, 

és a gázolaj felhasználásban is jelentős visszaesés volt tapasztalható. A fentiek mellett 

Magyarországnak is fel kell készülnie az alternatív hajtások terjedésére és az 

infrastrukturális feltételek megteremtésére, amely főképp a jogszabályi keretrendszer 

kialakítását, kisebb részt egyéb ösztönzők bevezetését jelenti. Az alternatív hajtású 

járművek töltési infrastruktúrájának nagy léptékű kiépítése az addigi tapasztalatok 

figyelembevételével továbbfejlesztett jogszabályok és szabványok alapján.” (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium & Nemzeti Alkalmazkodási Központ, 2013) 
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„A közlekedés tüzelőanyag fel használásából származó PM10 kibocsátás az utóbbi 

években ingadozott: kedvező gazdasági környezetben növekedett, míg a gazdasági 

válság és az ezzel együtt jelentősen emelkedő üzemanyagárak hatására stagnált, majd 

csökkent (a közlekedési tüzelőanyag-felhasználás 2008-hoz képest 2009-ben 0,4%-kal 

nőtt, 2009-hez képest 2010-ben 9,4%-kal csökkent.” (Bartus, 2013) 

„A közösségi közlekedés átállítása lokálisan előállított, fenntarthatósági 

kritériumoknak megfelelő hajtóanyagokra (második generációs technológiák, biogáz, 

hidrogén, illetve elektromosság) szintén hozzájárul az energiastratégia céljainak 

eléréséhez.” (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012) 

Biotüzelőanyagok tekintetében – a kiváló agroökológiai adottságokra alapozva – a 

hazai előállítás lehetőségei jelentős potenciált jelentenek. „Az FVM Mezőgazdasági 

Gépesítési Intézetének szakértői becslése alapján önmagában az első generációs 

bioüzemanyagokból – az élelmezési és takarmányozási célok biztosításával egyidejűleg – 

a 2020. évi becsült felhasználás 10%-át meghaladó mennyiség is előállítható, a második 

generációs bioüzemanyagok megjelenése – az alapanyagkör bővülésével – ezt a volument 

a mezőgazdasági termékmennyiség szezonalitásának függvényében tovább növelheti. 

Bioüzemanyagok vonatkozásában a felhasználásnak ezért elsősorban motortechnikai 

korlátai vannak, mivel a jelenlegi gépjárművek – konstrukciós kialakítás miatt – csak 

korlátozott mennyiségben képesek bioüzemanyagot tartalmazó tüzelőanyaggal 

problémamentesen üzemelni. Ezért a fokozottabb elterjesztéshez a magasabb 

bioüzemanyag-komponenst tartalmazó motorhajtóanyagot, vagy tiszta 

biotüzelőanyagot felhasználni képes járművek elterjedése szükséges, amelyet 

finanszírozási eszközökkel elsősorban a közforgalmú közösségi közlekedés területén 

terveznek ösztönözni. Fontos megemlíteni az alternatív hajtóanyagok elterjedését is, 

ennek érdekében a következő programozási időszakban hangsúlyt kell fektetni az 

elektromos, hidrogén és hibrid alapú technológiák, eszközök és az azt szolgáló 

infrastruktúrák elterjesztésére. Cél a biotüzelőanyagok felhasználásának elősegítése 

tiszta vagy magas bioüzemanyag-komponenst tartalmazó tüzelőanyagokat felhasználni 

képes járművek beszerzésének támogatásával, ide értve a biogáz közforgalmú közösségi 

közúti közlekedésben történő felhasználását támogató eszközöket is.” (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, 2010) 

Disszertációmban a jelenlegi fosszilis tüzelőanyag alapú közúti közlekedési 

rendszer hatékonyság-növelési, illetve az alternatív tüzelőanyag rendszerek fejlesztési 

lehetőségeit kívánom környezetgazdasági szempontból megvizsgálni. Habár e 
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tématerületek az Európai Uniós és hazai stratégiai dokumentumban részletesen 

tárgyaltak, Magyarországon a gyakorlati adatok, a jogszabályi, valamint intézményi 

háttér hiánya miatt még nem kellő megalapozottsággal kezeltek. 

1.2. Célkitűzések 

 

A közúti közlekedés, mint rendszer, felbontható személy- és áruszállítási 

alrendszerre. Mindkét alrendszer alapvetően fosszilis tüzelőanyaggal hajtott rendszer, 

ezért hasonlóan kezelhetőek. Eddigi kutatásaim során – a közúti szektor – 

környezetterhelési és közlekedési munka - dominanciája miatt – túlnyomóan a közúti 

közlekedési szektorral foglalkoztam, ezért disszertációmban is kiemelt hangsúlyt kap a 

közúti közlekedési szektor, azonban – ahol az lehetséges – az eredményeket kiterjesztem 

a teljes közlekedési rendszerre (1. ábra). 

 

 

1. ábra Közlekedési munkamegosztás az EU27-ben 2011-ben 

(KTI – Közlekedéstudományi Intézet Grafikus Trendadatbázis) 

 

Disszertációm célja a fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer 

hatékonyság-növelési, illetve az alternatív tüzelőanyag rendszerek fejlesztési 

lehetőségeinek vizsgálata különös tekintettel a környezetvédelmi célokra. Először a 
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környezetvédelem szükségességének makroszintű kérdésit elemeztem, majd mezo 

szinten a közlekedési szektor környezetgazdasági kérdéseit értékeltem, végül mikro 

szinten esettanulmányként egy városi csomópont-rendszert vizsgáltam meg. Ezek alapján 

disszertáció felépítése: 

 A 2. fejezetben makro szinten vizsgálom meg a rendszert, a klímaváltozás és 

az emberi tevékenység és energia felhasználás közötti interakció gazdasági 

vetületének játékelméleti megközelítését, majd elemzem a kimeneteleket a 

matematikai statisztika eszközeivel. 

 A 3. fejezetben mezo szintű vizsgálatot végzek és ismertetem a közúti 

közlekedési szektor környezetterhelésének racionális csökkentési módjait, az 

azokból származó - a társadalmi veszteségek szempontjából domináns - 

légnemű károsanyag kibocsátás1 kedvezőtlen hatásait.  

 A 4. fejezetben bemutatom a technológia fejlődésének, a gazdasági ösztönzők 

és szabályozók együttműködéséből származó lehetőségeknek egy városi 

környezetre adaptált verzióját, ismertetem az általam kidolgozott mikroszintű 

vizsgálatot, különös tekintettel a közúti személyközlekedés társadalmi 

kárainak csökkentését. 

 Az 5. fejezetben összefoglalom az új tudományos eredményeimet, valamint 

az alkalmazási lehetőségeket, illetve utalok a továbbfejlesztés lehetséges 

irányaira. 

 

A disszertációmban célul tűztem ki a közúti személyközlekedés hatékonyság-

növelési, illetve az alternatív tüzelőanyag rendszerek fejlesztési lehetőségeinek 

vizsgálatát lehetővé tévő rendszer elvi, modellszerű kialakítását. A csökkentés 

megtörténhet a jelenlegi fosszilis tüzelőanyag alapú rendszer hatékonyságának 

fejlesztésével vagy új alternatív rendszer bevezetésével. A kutatásaimat az eddig elért 

hazai és a nemzetközi eredményekre építve végeztem, külön hangsúlyt fektetve hazánk 

sajátosságaira. A célok elérése érdekében a téma meghatározásakor azzal a 

lehatárolással éltem, hogy a teljes közlekedési rendszeren belül csak a fosszilis 

tüzelőanyaggal üzemeltetett közúti közlekedési rendszer elemzésével foglalkozom, 

amit az is indokolttá tesz, hogy az Európai Unióban és hazánkban is a közúti közlekedési 

szektor a domináns energiafogyasztó és emittáló (1. ábra). 

 

1.3. A vizsgálatok módszertani háttere 

 

                                                 
1 Az EU által elfogadott és finanszírozott 2011-ben kiadott tanulmány szerint (Essen et al., 2011), mely a 

közlekedés társadalmi költségeit határozta meg, a közúti személygépjármű közlekedés teljes társadalmi 

költségének 34,6 %-a a levegőszennyezésből származik (beleértve a klímvaáltozást okozó gázok 

kibbocsátásáát). Ezzel a levegőszennyezés a második legnagyobb költségkomponens a közúti közlekedés 

baleseti költségeit követően. 
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A disszertációban a célokkal összhangban a klasszikus kutatási módszerek széles 

körét alkalmaztam.  Ezek közül is kiemelendők a stratégiai optimalizáláshoz használt, 

normatív közgazdasági elméletre épülő lineáris algebrai módszerek, továbbá az azok 

alkalmazásához általam továbbfejlesztett adaptációs és szimulációs eljárások, valamint a 

gazdasági szabályozási megoldásokra kidolgozott modellek. 

Vizsgálataimbam a nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján feltártam és 

értékeltem a közúti közlekedési szektor környezetterhelési mechanizmusának és 

hatásainak elméleti hátterét és a különböző megközelítési, monetarizálási és 

internalizálási módszereket. A szakirodalom kutatása elsősorban nemzetközi 

szakirodalmi cikkek, nemzeti kutatási tanulmányok és európai kutatási projektek 

eredményein alapszik. A hazai adaptációkat elemző cikkek Szlávik, Tánczos, Kósi, Valkó 

munkásságának eredményei, valamint Pálvögyi és Zöldy a kutatási témámhoz 

kapcsolódó publikációi, melyekre a megfelelő helyen a disszertációm későbbi részében 

hivatkozom. 

Az európai gyakorlatban alkalmazott módszerek alkalmazási lehetősége kapcsán 

értekezésemben ismertetem az általam kialakított, illetve továbbfejlesztett eljárásokat. 

Ezek a megállapítások azokra az eredményekre épülnek, amelyeket a tanszéki 

kutatóműhely2 tagjaként magam vagy témavezetőként hallgatóim segítségével dolgoztam 

ki. Munkámban a közúti közlekedési gépjárművek üzemszerű használata során az 

externális hatások közül legjelentősebb hatást, vagyis a keletkező levegőszennyezést 

vizsgáltam (2. ábra):  

 

2. ábra Külső költség kategóriák megoszlása személygépjárművek esetében EU-27-

ben 2012-ben 

(forrás: Becker, Becker, Gerlach, 2012) 

                                                 
2 BME Környezetgazdaságtan Tanszék 
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A legújabb nemzetközi és hazai kutatások eredményeire támaszkodva egy olyan 

új módszert dolgoztam ki, amelynek alapján az eltérő tüzelőanyaggal használt 

gépjárművek környezetterhelése becsülhető és összehasonlítható. Kutatásaim során 

három elkülöníthető szinten (mikro-, mezo-, és makroszinten) végeztem kutatásokat (lásd 

fent), ehhez kapcsolódnak hipotéziseim is.  

 

1.4. Hipotéziseim 

1) Felállítható olyan gazdaságmatematikai modell, amely segítségével a 

klímaváltozás tényétől függetlenül vizsgálható az emberi társadalom és a 

természeti környezet egymásra ható magatartása. 

2) Megállapítható, hogy a jelenlegi dominánsan fosszilis tüzelőanyag alapú közúti 

közlekedési rendszer környezeti szempontú fejlesztési lehetőségei a jogszabályi 

és gazdasági háttér miatt korlátosak. Jelenlegi tudásunk és ismereteink alapján 

nem áll rendelkezésre teljes mértékben univerzálisan alkalmazható technológiai 

megoldás, csak összetett, társadalmi-gazdasági-technológiai 

kompromisszumok mentén kialakítható megoldás. 

3) Városi közlekedési környezetben definiálható és alkalmazható újszerű, 

innovatív a fosszilis tüzelőanyag alapú közúti közlekedési rendszer környezeti 

hatékonyságát növelő forgalomszabályozási célfüggvény. 
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2. Környezetvédelem szerepe és lehetőségei a közlekedési 

ágazatban 

A modern társadalom életvitelét jelenleg alapvetően olyan technológiák tartják 

fenn, amelyek közvetlen hatással vannak környezetünkre (Acuff & Kaffine, 2013). A mai 

emberiség technikai és tudományos lehetőségei révén beláthatja, hogy az egyén életében 

a kényelmi lehetőségek szemben állnak az eljövendő generációk életkörülményeinek 

lehetőségével (Anderson & M’Gonigle, 2012). Együtt és egyenként is hatással vagyunk 

a Földünk természeti környezetének alakulásáért.  

„Az Európai Unió célkitűzése, hogy a globális felszíni középhőmérséklet ne 

haladja meg 2°C-nál többel az iparosodás előtti szintet, gyors és ambiciózus 

intézkedéseket követel a nemzetközi közösség részéről az éghajlatváltozás hatásainak 

mérséklésére; kiemeli továbbá, hogy szükséges és elkerülhetetlen, hogy e hatások 

enyhítését alkalmazkodással egészítsük ki. Elismeri továbbá az éghajlatváltozással járó 

elkerülhetetlen hatásokhoz való korai, tervezett módon történő alkalmazkodás 

fontosságát, az alkalmazkodást célzó megfelelő intézkedések helyetti tétlenség vagy a 

késlekedés további költségeket eredményezhet.” (Az Európai Közösségek Bizottsága, 

2009; Az Európai Unió Tanácsa, 2013; Európai Bizottság, 2011, 2013; European 

Environment Agency, 2013, 2014a, 2014b; Közlekedési Vízügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium, 2008; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2010, 2012; Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium & Nemzeti Alkalmazkodási Központ, 2013). 

Mindemellett számos a klímaváltozással egyet nem értő tudós tette közzé munkáját. 

Volt aki a kiváltó okokat kérdőjelezte meg, mások a jelenség létezését. Greitmeyer 

(Greitemeyer, 2013) cikkében egyenesen média attrakciónak titulálta a klímaváltozást, 

Brysse és szerzőtársai (Brysse, Oreskes, O’Reilly, & Oppenheimer, 2013) pedig inkább a 

pontatlan mérési eredményekből tévesen levont következtetéseknek vélik a 

klímaváltozást, Jankó és szerzőtársai (Jankó, Móricz, & Papp Vancsó, 2014) pedig a 

tudományos folyóirat források és citációk vizsgálatával térképezték fel, hogy a 

klímaszkeptikusok és a klímaváltozás elismerőinek adatforrásai jelentős egyezést 

mutatnak. Capstick és Pidgeon munkájukban (Capstick & Pidgeon, 2014) a klíma-

szkeptikusságot két csoportra bontotta: az egyik csoport tudományos-fizikai elvek 

mentén kérdőjelezi meg a klímaváltozást, míg a másik gazdasági-társadalmi elvek 

mentén. Sharman munkája nyomán (Sharman, 2014) feltérképezte a klímaszkeptikus 

blogokat és legfőbb klímaszkeptikus érvéként az emberi eredetű üvegház hatású gáz és a 
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földi középhőmérséklet változás közötti kapcsolat bizonytalanságát találta. (Antilla, 

2005) munkájában a klímaszkeptikusok és klímaváltozás kutatók közötti 

feloldhatatlannak látszó ellentétből született amerikai napi sajtótermékek társadalomra 

gyakorolt hatását vizsgálta. (Shani & Arad, 2014) cikkükben a klímaváltozást globális 

felmelegedésnek tekintik, amelyet egyértelműen emberi eredetűnek és jótékony 

hatásúnak fogtak fel. Miskolczi Ferenc a NASA-nál folytatott kutatásai során, empirikus 

adatokra támaszkodva arra az eredményre jutott, hogy a tudományos konszenzus 

jelentősen felülbecsüli az üvegházhatású gázok szerepét a bolygó felmelegedésében 

(Miskolczi, 2014). Egyes szakértők szerint a modelljeink és modellfejlesztéseink olyan 

hibákat tartalmaznak, amelyeknek csupán számítási eredménye a prognosztizált globális 

felmelegedés (Monckton, Soon, Legates, & Briggs, 2015).  

A fenti ellentmondások fényében olyan komplex és konzisztens 

gazdaságmatematikai modellt kerestem, ami a fenti ellentétet kezelni képes és 

vizsgálhatók vele a környezettudatos, környezetbarát társadalom kialakításának 

költségei. Ezért választottam játékelméleti modellt, amit ma világszerte a 

döntéshelyzetek modellezésére alkalmaznak. (DeCanio & Fremstad, 2013) például a 

klímapolitika modellezésére alkalmazta. 

Eddigiekben a környezetvédelmet és a klímavédelmet taglaltam. Ennek a 

témakörnek a további elemzéséhez elengedhetetlen megvizsgálni a fenntartható fejlődést 

mint a klíma- és környezetvédelem kulcsfontosságú eszközét. 

„A fenntartható fejlődés fogalma olyan fejlődést takar, amelynek lényege, hogy a 

műszaki fejlesztés ütemét és a növekvő fogyasztási igények kielégítését, valamint a Föld 

nyersanyagkészleteinek és erőforrásainak felhasználását oly módon kell egyensúlyban 

tartani, hogy az emberiség következő generációinak lehetőségei, életszínvonala és 

életkörülményei ne legyenek rosszabbak a jelenleginél.” (World, 1986) Itt kell ismételten 

megjegyezni, hogy nem a közlekedés az egyetlen CO2 kibocsátó szektor, de részaránya 

miatt, illetve a csökkentési próbálkozás eddigi sikertelensége miatt mind az Európai 

Unióban, mind hazánkban kiemelkedő fontosságú (3. ábra): 
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3. ábra Végső energiafelhasználás szektoronként az EU28-ban, 2012-ben 

(KTI – Közlekedéstudományi Intézet Grafikus Trendadatbázis) 

 

Ugyan a CO2 mellett más – az emberiség által kibocsátott – gázok is felelősek a 

klímaváltozásért, mégis részaránya miatt a továbbiakban csak a széndioxiddal 

foglalkozom (4. ábra). Az alábbi hosszú idősorok vizsgálata (4. ábra) alapján 

elmondható, hogy a Földünk átlagos középhőmérséklete és légkörének átlagos széndioxid 

koncentrációja összefüggést mutat. 

 

4. ábra A földi átlaghőmérséklet [°C] és az átlagos légköri széndioxid-koncentráció 

[ppm] alakulása az emberi beavatkozás előtt (zöld) és az emberi beavatkozás 

hatására (piros) 

(Török Ádám, 2008a;) Petit et al., 1999) alapján) 

 

Az adatok statisztikai elemzése arra enged következtetni, hogy az összefüggés 

jelentősen megváltozott az emberi tevékenység hatására. Továbbiakban ezt a kapcsolatot 

próbáltam modellezni. Mivel a modellezéshez jelenleg nem ismert a rendszer felépítése 
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és az elemek közötti összefüggés, ezért a rendszert fekete doboznak feltételezve a 

szereplők magatartását és a rendszer válaszát próbáltam vizsgálni az adott 

magatartásformákra. 

 

2.1. A klímaváltozás és az emberiség kapcsolatának 
játékelméleti modellezése 

A játékelmélet a konfliktusos szituációk matematikai modellezésével és ezen 

modellek vizsgálatával foglalkozik, vagyis olyan játékokkal, amelyekben a 

résztvevőknek a játék kimenetére ellenőrizhető van módon befolyásuk. Esetünkben abból 

a feltételezésből indultam ki, hogy a természet és az emberiség 1-1 játékos, ezt azért 

tehettem meg, mert játékelméleti alapdefinició szerint a játékos, a játékban olyan 

résztvevő, akinek viselkedése minden résztvevő viselkedését befolyásolja. Ezek alapján 

a természet viselkedése értelemszerűen befolyásolja az emberiség viselkedését, illetve 

visszahat saját magára is. Az emberiség viselkedése mai ismeretink alapján szintén 

befolyásolja a természetet. Itt kell megemlíteni, hogy a játékelméletben lehet egy játékos 

érzékeny és érzéketlen a többi játékosra, a játékra. Esetünkben: 

 a természet lehet érzékeny az emberiségre  

 és lehet érzéketlen az emberi tevékenységre (lásd korábban a 

klímaszkeptikusokat), 

 illetve az emberiség lehet érzékeny a természetre (ekkor fenntartható 

fejlődés pályáját preferálja) 

 vagy lehet érzéketlen a természetre (és továbbra is a profit maximumra 

törekszik). 

 

A játékelmélet segítségével vizsgálhatóak az emberi stratégia választásának 

következményei a természeti stratégia ismerete nélkül (ezzel kiküszöbölve a 

klímaszkeptikusok által kifogásolt dolgokat). Ehhez definiáljuk az alábbiakat: 

 A játék a játékosok lehetséges viselkedését és a lényeges körülményeket 

meghatározó szabálysor által leírt folyamat. 

 A stratégia a szabályokat alkalmazó, az ellenfél döntéseit felhasználó módszer: 

Egy adott N játékos halmazra jelölje S = S1 ×
…× S|N| a játékosok tiszta és X = X1 

× … × X|N| a kevert stratégiáit, ahol Xi ⊆ RS ∀i ∈ N. Ha si ∈ S és σi ∈ X, akkor 

jelölje σi(si) annak a valószínűségét, hogy az i játékos a σi kevert stratégiát játszva 

az si tiszta stratégiát választja. Világos, hogy Σsi∈S σi (si) = 1. 

 Hasznosság: az U: S → RN hasznossági függvény megmutatja, hogy egy adott 

stratégiavektor milyen kifizetést eredményez az egyes játékosok számára. Legyen 
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továbbá u: X → RN a kevert stratégiákra vonatkozó hasznosság, ha ui (σ) = s∈S (U 

(s)Πi∈N σi (si) teljesül. (Horváth, 2001) 

 

Először a diszkrét statisztikai vizsgálatokat végzem el, később a folytonosakat, 

hiszen nem biztos, hogy a természet érzékenysége egyértelműen meghatározható 

vagy, hogy az emberiség tiszta stratégiával játszik!  

Játékelméleti modellem úgy tud segíteni minket a valósággal kapcsolatos 

következtetésben, hogy a két játékos kétféle döntését bemutató 2x2-es kifizetési mátrixot 

kitöltjük, és a lehetséges kimenetelekből következtetünk vissza. A természet és az 

emberiség sokszínűségéről, érzékenységéről vagy ezek változásáról sokféleképpen lehet 

értékelést végezni (Poortinga, Aoyagi, & Pidgeon, 2013), (Akhmat, Zaman, Shukui, & 

Sajjad, 2014), (Rezai, Taylor, & Mechler, 2013), (Nguyen, Robinson, Kaneko, & 

Komatsu, 2013), (Halkos & Tsilika, 2014). Disszertációmban az emberiség számára 

jelentkező költségek szempontjából kerestem a lehetséges kimeneteleket. Az alapmodell 

így az alábbi módon töltöttem fel (1. táblázat): 
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Az emberiség nem 

veszi tekintetbe a 

természet 

érzékenységét és nem 

változtat magatartásán 

(+++)  Súlyos 

természeti károk 
0 

(Forrás: (forrás: saját munka) 

 

A kimenetelek előtt zárójelben olyan jelölést alkalmaztam, mely kifejezi a tételek 

jelenlegi környezeti és gazdasági körülményeihez képest hosszú távon várható globális 

költségeit. A szakirodalom áttekintését követően (Rosen & Guenther, 2014), (Scrieciu, 

Barker, & Ackerman, 2013), (Kalkuhl & Brecha, 2013) kijelenthető, hogy egységes, 

komplex gazdasági adatszerkezettel csak a Stern (Stern, 2006) és IPCC (Field et al., 
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2014) jelentések rendelkeztek. A fejlesztések, beruházások sarokszámait egyelőre nehéz 

megbecsülni; a megvalósulandó ütemezésen és sok, egyelőre ismeretlen gazdasági 

tényezőn múlhat az eredmény. Az IPCC jelentés (Field et al., 2014) szerint 20503-re a 

világgazdaság gazdasági aktivitása eléri 1,1*1014 USD-t. Így a jelentés becslései szerint 

a fejlesztésekre és beruházásokra fordítandó összeg 1,1 USD*1012 USD. A súlyos károk 

költségeihez ad kiindulást a 5. ábra: 

 

 
5. ábra A súlyos felmelegedés költségei 

(Stern, 2006 alapján saját fordítás) 

 

Az előrejelzések, eddigi vizsgálatok alapján, amennyiben az emberiség nem költ 

üvegházhatást csökkentő beruházásokra, úgy a 750 ppm légköri CO2 ppm mennyiség és 

                                                 
3 Ilyen időbeli távolságoknál a diszkontálás elengedhetetlen, a számítások már nagyon érzékenyek a diszkontrátára. 
A környezet védelmével kapcsolatos szakirodalom zéró vagy csökkenõ társadalmi diszkontrátát tart elfogadhatónak, 
amelynek elméleti megalapozottságát az támasztja alá, hogy a Ramsey-formula második tagja azt feltelezi, hogy 
növekedés van a gazdaságban, a jövõben növekszik az egy fõre jutó fogyasztás. Kifejtésük szerint növekedésnek 
korlátai vannak, a természeti erõforrások korlátossága miatt nem tartható fenn a 2-3 százalékos gazdasági növekedés 
hosszú távon. Ez esetben a formula elsõ tagja képezheti a társadalmi diszkontráta számítás alapját (Anil Markandya 
& David W. Pearce, 1991). A diszkontálás függvénye exponenciális lesz, az idõ függvényében a diszkontfaktor értéke 
egyre kisebb, így a távoli jövõ pénzáramainak jelenértéke egyre kisebb lesz. Elsõsorban a klímavédelemmel 
kapcsolatban merült fel, hogy nulla társadalmi diszkontrátát alkalmazzanak. A nulla idõpreferencia-ráta azt jelzi, hogy 
a jövõbeni generációt a jelenlegivel azonos módon kezelik, míg a pozitív diszkontráta esetén a jelenhez közelebb esõ 
generáció kedvezményezett a jövõbeni generációval szemben. Mérsékeltebb vélemények szerint a generációkon 
átívelõ hatások korrekt figyelembevételét az szolgálná, ha az intergenerációs projekteknél a diszkontráta idõben 
csökkenõ mértékû lenne (Anil Markandya & David W. Pearce, 1991); (Hansen, 2006)(Traeger, 2011).(Pálinkó & Szabó, 
2012), 
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az ezzel járó 6 oC-os átlaghőmérséklet-emelkedés 2050-ig bekövetkezhet a pesszimista 

forgatókönyv alapján -(Field et al., 2014)). Ennek hatásait (szárazságok, árvizek, 

szegénység, éhezés, népvándorlások) nehéz pontosan mérni. A játékelméleti modell 

költségbecsléséhez a 5. ábrát leolvasva a súlyos természeti károk esetére 7,7 1012 USD 

adódik eredményül (1,1*1014*0,07). 

A technológiai fejlesztések és gazdasági ösztönzők együttes eredményéből 

37,3 PgCO2 megtakarítás származhat. Ez 25 USD/tonna értékkel számolva 

9,325*1011 USD lesz. 

Az előbb említett jelentések (Field et al., 2014), (Stern, 2006) alapján a technológiai 

fejlesztések várható költsége 2050-ig 1,65*1012 USD. 

Ezek alapján tehát alapmodellünk tehát a következőképpen alakul (2. táblázat): 
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2. táblázat Az alapmodell számszerűsítése 

[109 USD (2050)] 

Természet  

Érzékeny az 

emberiségre  

Nem érzékeny 

az emberiségre Összes költség 

E
m

b
er

is
ég

 

Az emberiség tekintetbe 

veszi a természet 

érzékenységét és 

változtat magatartásán 

932 165 1 155 

Az emberiség nem 

veszi tekintetbe a 

természet 

érzékenységét és nem 

változtat magatartásán 

7 700 0 7 700 

 
Összes költség 8 690 165  

(forrás: Stern 2006; IPCC 2014 alapján  saját munka) 

 

A következőkben a matematikai statisztika eszközeinek segítségével értékeltem az 

eredményt.  

 

2.2. Eredmények értékelése – a játékelméleti kimenetelek 
dominanciája 

 

Az értékeléshez először is definiálni kell a játékelméleti kimenetel és a kimenetelek 

dominanicájának fogalmát: 

 

 kimenetel: Az (x, P) párt, ahol x ∈ R
N
 a kifizetésvektor, és P a játékosoknak egy 

partíciója, kimenetelnek nevezzük, ha az x vektorra teljesül, hogy ∀S ∈ P: x(S) = v(S) 

(megvalósítható és hatékony), illetve ∀i ∈ N: x
i 
≥ v({i}) (egyénenként racionális). 

 kimenetel dominanciája: Az (x, P) kimenetel dominálja az (y, Q) kimenetelt,  

azaz (x, P) > (y, Q), ha létezik olyan S ∈ P xi ≥ yi ∀i ∈ S és ∃i ∈ S : xi > yi. 

 

Ezek után az emberiség racionális stratégiájának kiválasztásához  össze kell adni a 

sorokban szereplő összegeket (2. táblázat). Egyértelműen látszik, hogy az alkalmazkodás 

stratégiája dominálja a nem alkalmazkodást. Ez azt jelenti, hogy ha az emberiségnek 

nincs elegendő információja arról, hogy az életviteléből származó 

környezetalakításának milyen következményei lesznek természetes környezetére, 
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érdemes feltéteznie, hogy a környezetét képes megváltoztatni, és ezt a változtatást 

kell minimalizálnia.4 

 

2.2.1. A Wald-kritérium 

A pesszimista vagy a legóvatosabb stratégia választásáról szól Wald kritériuma, 

amely a statisztikában a maxmin módszer megfelelője. Annak a stratégiának a 

kiválasztásáról szól, amelynek legkisebb eleme az összes stratégia legkisebb elemei közül 

a legnagyobb.  

Wald-kritérium: Si > Sj   , ha 
𝑚𝑖𝑛

𝑘
{𝑎𝑖𝑘} >  𝑚𝑖𝑛

𝑘
{𝑎𝑗𝑘} , vagyis ha az emberiség 

alkalmazkodik, vesztesége lehet 165 vagy 990 milliárd dollár évente. Ha nem 

alkalmazkodik, lehet 0 vagy 7 700*109 USD dollár évente. Az egyiknél a legnagyobb 

veszteség 990*109 USD, a másiknál 7 700*109 USD tehát az emberiség számára 

magatartás megváltoztatása a racionális döntés a Wald kritérium szerint. 

 

2.2.2. A Savage-kritérium 

Savage kritériuma az „elmulasztott nyereség” minimalizálására vonatkozik. Egy 

transzformációban áttérünk egy másik táblára, ahol a Wald-kritérium szerint 

minimalizáljuk a veszteséget. A transzformáció: bij=aij - maxkj. Így bij jelöli azt az 

összeget, amit azáltal mulasztok el, hogy nem ismerem, a természet melyik állapota 

következik be. 

 

1. egyenlet 𝑚𝑖𝑛

𝑘
{𝑎𝑖𝑘 −

𝑚𝑎𝑥

𝑘
{𝑎𝑗𝑘}} >

𝑚𝑖𝑛

𝑘
{𝑎𝑗𝑘 −

𝑚𝑎𝑥

𝑘
{𝑎𝑘𝑗}} 

 

A disszertációmban szereplő modell esetében ez az alábbiakat jelenti: 
Si: az emberiség alkalmazkodik, 

Sj: az emberiség nem alkalmazkodik. 

 

Negatív számokkal töltöm fel a tömböket, hiszen veszteségekről (elesett 

pénzösszegekről) van szó. 

 

                                                 
4 Ez összhangban van az elővigyázatosság elvével, mely kimondja, hogy az ismert és várható hatásokkal szemben 
úgy kell fellépni, hogy kellő körültekintéssel elkerülhetőek és elkerülendőek a nem várt követezmények. Az 
elővigyázatosság révén tehát az emberi magatartásokról eleve feltételezzük az esetleges környezeti ártalmak 
bekövetkezésének lehetőségét, az ártatlanság vélelem helyett a bűnösség vélelemét alkalmazva (Gyula Bándi, 2014). 
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si -990 -165  -990-0 -165--990  -990.00 825.00 

sj -7.700 0  -7.700- 0 0--990  -7.700.00 990.00 

 

Si minimuma: -990*109 USD 

Sj minimuma -7700*109 USD 

si > sj 

 

Tehát a Savage-kritérium alapján is az emberiség részéről a magatartás 

megváltoztatása a racionális döntés választandó.  

 

2.2.3. A Bayes-féle kritérium 

Akkor alkalmazható, ha rendelkezésünkre áll egy, a kifizetési mátrix lehetséges 

állapotain értelmezett valószínűségmeloszlás, amely az egyes állapotok 

bekövetkezésének valószínűségét mutatja meg (jelen esetben az adott stratégia 

választásának valósznűsége). Legyen p=[p1, p2, …, pk,…pn] diszkrét valószínűség-

eloszlás. Ez esetben a p eloszlással szembeni Bayes-kritérium szerint  

si > sj, ha ∑ (𝑎𝑖𝑘 ∙ 𝑝𝑘)𝑛
𝑖=0 > ∑ (𝑎𝑗𝑘 ∙ 𝑝𝑘)𝑛

𝑖=0 , vagyis a p eloszlás szerinti várható érték 

alapján választok stratégiát, a várható érték maximalizálásával. A természet kétféle 

állapota az alapmodell szerint az emberi tevékenységre érzékeny, illetve az emberi 

tevékenységre nem érzékeny, melyek valószínűségeit ismeretlennek feltételeztük. 

Nyilvánvalóan a két állapot egyszerre nem állhat fenn, ezért az egyik valószínűsége 

x: [1,0], a másiké 1-x [0,1] legyen (3. táblázat): 
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3. táblázat A Bayes-kritérium az alapmodellben 

[milliárd USD/év] 

A természet 

érzékeny 

A természet 

nem érzékeny 

A természet állapotainak 

valószínűsége 

X 1-X 

Az emberiség 

kétféle 

stratégiája 

s1 -990*X -165*(1-X) 

s2 -7700*X 0*(1-X) 

(Forrás: (forrás: saját munka) 

 

Az 6. ábra alapján a kifizetések változását szemléltetem x [1,0] esemény 

valószínűsége függvényében: 

 

 
6. ábra Szemléltetés a valószínűségek szerint 

(forrás: saját munka) 

 

A 5. ábrából nehezen olvasható ki az a valószínűségi érték, ahol a két kifejtés 

megegyezik, ezért ezt a 4. táblázatban külön bemutatom. A táblázat az 6. ábra 

függvényeinek bemenő adatairól mutat egy részletet. 
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4. táblázat Az egyenérték valószínűsége 

 
(forrás: saját munka) 

 

Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy amennyiben a természet 

érzékenységének valószínűsége 0,024-nél (2,4 %-nál) nagyobb, úgy a Bayes-kritérium 

is a magatartás megváltoztatás stratégiáját mutatja előnyösebbnek. 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a diszkrét és folytonos vizsgálatok is arra 

engednek következtetni, hogy is az emberiség részéről a magatartás megváltoztatása, a 

természet nagobb tisztelete a racionális döntés (5. táblázat): 

 

5. táblázat a játékelméleti kimenetelek dominanciája 

 

Az emberiség a magatartását 

meg KELL változtassa NEM KELL megváltoztassa 

Wald kritérium   

Savage kritérium   

Bayes kritérium   
(forrás: saját munka) 
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2.3. I. Tézis 

 

A klíma megváltozása, a környezet védelme, a fenntartható fejlődés napjainkban a 

műszaki, a gazdasági és a társadalmi életben egyaránt megkerülhetetlenek. A játékelmélet 

a döntési mechanizmusokat képes bemutatni. A Kiotói Egyezmény (United Nation, 1997) 

célkitűzéseinek meg nem valósulását5 (European Environment Agency, 2014a) nehéz 

feladat döntéselméleti eszközökkel értékelni, ugyanis a több szereplős játékelméleti 

megközelítésben az emberiség nem tekinthető egységesnek, mivel aki nem csatlakozott 

az egyezményhez az másképp súlyozott a gazdasági és környezeti érdekek között. A két 

szereplő helyett több szereplős játékelméleti modell kidolgozása további 

modellfejlesztést igényel, ezért távlati kutatási célként definiáltam. Az egyszerű, két 

játékossal végzett modellezést, bővítettem a diszkrét stratégiák felől a folytonos, kevert 

stratégiák modellezésének irányába, hiszen a mai információs társadalomban az ember 

szüntelenül kevert stratégiákkal játszik. A jövő generációinak érdeke szemben állhat a 

jelenkor egyéneinek pillanatnyi kényelmével, gazdasági törekvéseivel, vagy számtalan 

egyéb nehezen meghatározható céljával. Az elővigyázatosság és a mielőbbi 

alkalmazkodás metszete a megfelelő  kritérium. Ez játékelméleti szempontból is a 

legracionálisabb. 

Disszertációmban játékelméleti modell és matematikai statisztikai elemzés 

segítségével mutattam be, hogy az emberi társadalom életmódján és 

gondolkodásmódján igen nagy valószínűséggel változtatni célszerű a jövőbeli károk 

minimalizálása és hasznok maximalizálása érdekében. 

 

Jelentős problémát ró ez a közlekedési szektorra is, hiszen a szektor jelentősen 

hatást gyakorol a természeti környezetre, ezért a játékelméleti megfontolások alapján 

mobilitási szokásaink megváltoztatása szükségszerű. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Turchányi, Gaal, Török, 2011), (Török, 2009)  
  

                                                 
5 talán előrelépést jelenthet a (COP - Conference of the Parties) a Kyotoi egyezmény tagországainak 

2015. november végi párizsi konferenciája 
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3. Közlekedési rendszer környezeti szempontú fejlesztési 

lehetőségei 

A közlekedésnek meg kell felelnie a természeti, a gazdasági és a társadalmi 

környezet által definiált térben úgy, hogy gazdaságilag hatékonyan, 

környezetkímélő módon elégítse ki a társadalom mobilitási igényeit. A társadalom 

jogos igénye a közlekedésből származó környezetterhelések, károsanyag-

kibocsátások minimalizálása. Földünk klímája változik, és ez hatással van a 

társadalom és a gazdaság állapotára egyaránt (Szlávik & Csete, 2012), (Pálvölgyi & 

Szendrő, 2012). Jelen fejezet vizsgálatainak célja a hazai közlekedésben használható 

megújuló komponenst tartalmazó folyékony tüzelőanyag és gáznemű keverékek 

komplex környezetterhelésének becslése hazánkban. 

Európai Uniós stratégiai cél a 2020-ig megvalósítandó 20e/e%-os6 megújuló 

elsődleges energia részarány (European Commission, 2010). Mivel az EU tagországai 

felismerték, hogy a közlekedési szektor inerciája miatt nehezen tud megváltozni, ezért a 

szektor 20e/e%-os célkitűzését 10e/e%-ra csökkentették. A következőkben szeretném 

röviden bemutatni a közlekedési szektor számára releváns folyékony megújuló 

energiaforrás előállításhoz szükséges hazai mezőgazdasági szektor energiapotenciálját. 

A 2020-as célkitűzések alaposabb vizsgálata során felvetődik a probléma, hogy az 

előírt 10e/e%-os elérendő megújuló részarány és a jelenleg bekeverhető 10V/V%-os 

biotüzelőanyag részarány nincs összhangban, mivel a benzinhez hozzákeverendő 

bioetanol jelentősen, a gázolajhoz keverendő biodízel pedig minimálisan kisebb 

fűtőértékkel rendelkezik, mint a hagyományos tüzelőanyagok (lásd 1. sz. Melléklet). 

Ennek köszönhetően a jelenleg megengedhető maximális biotüzelőanyag-komponens 

hozzákeverés esetén is 10 e/e% alatt marad a megújuló tüzelőanyag részaránya. A cél az, 

hogy meghatározzuk, mekkora energiakülönbséget kell áthidalni egyéb (vagyis nem 

bioetanol/biodízel) megújuló energiahordozó alkalmazásával, amely esetünkben a 

biometán. Nem jelent nagy pontatlanságot, ha kizárólag a motorbenzin és a gázolaj 

felhasználásából indulok ki, ugyanis az egyéb alternatív hajtóanyagok jelenleg nagyon 

kicsi, gyakorlatilag elhanyagolható részarányt (1-2% között) képviselnek. Ez nem csak 

                                                 
6 Gyakran keveredik az e/e% és az v/v%. Diszertációmban konzekvensen jelölöm az e/e%-ot (energia százalék), mely 
a fűtőérték (energiatartalom) összehasonlítására alkalmas, és a v/v-ot, amely a térfogatok összehasonlítására 
alkalmas (térfogatszázalék) 
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Magyarország esetében igaz, hanem a Nemzetközi Energiaügynökség ábráin is jól 

láthatóak a 2020-ra várt arányok (7. ábra): 
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7. ábra Közlekedésben felhasznált energiamennyiségek várható alakulása globálisan, 2020-ban 

forrás: http://www.iea.org/etp/explore/ 

http://www.iea.org/etp/explore/
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8. ábra: Közlekedésben felhasznált energiamennyiségek várható alakulása globálisan, 2050-ben 
forrás: http://www.iea.org/etp/explore/ 
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A fogyasztási adatokból és a tüzelőanyagok fűtőértékéből könnyen számítható a 

felhasznált energiamennyiség a következő módon: 

 

2. egyenlet 
𝑉𝑡ü𝑧𝑒𝑙ő𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔[𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖ó 𝑙] ∗ 𝑓ű𝑡őé𝑟𝑡é𝑘 [

𝑘𝐽

𝑙
] ∗ 1000 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 [𝑃𝐽] 

 

Hazánkban 2008 óta kevernek 4,4 V/V%-ban biokomponenseket a 

tüzelőanyagokhoz, azóta a következőképpen alakultak a felhasznált mennyiségek 

(6. táblázat): 

 

6. táblázat: A hazai közlekedés által felhasznált tüzelőanyag- és energiamennyiség 

Év 

Benzin 
[millió 
liter] 

Ebből 
etanol 

(4,4V/V%) 
[millió 
liter] 

Benzinből 
nyert 

energia 
[PJ] 

Gázolaj 
[millió 
liter] 

Ebből 
biodízel 

(4,4V/V%) 
[millió 
liter] 

Gázolajból 
nyert 

energia 
[PJ] 

Összes 
energia 

[PJ] 

2008 2 085 91,7 66,7 3 472 152,8 124,2 190,9 

2009 2 026 89,1 64,8 3 458 152,2 123,7 188,5 

2010 1 790 78,8 57,3 3 274 144,1 117,1 174,4 

2011 1 692 74,4 54,1 3 293 144,9 117,8 171,9 

2012 1 584 69,7 50,7 3 121 137,3 111,6 162,3 

(forrás: saját szerkesztés, www.nav.gov.hu adatok alapján) 

 

A fenti 6. táblázatból jól látható, hogy az elmúlt években a felhasznált tüzelőanyag-

mennyiség jelentősen csökkent, amelyet főként a benzinfogyasztás visszaesése okozott. 

A gázolaj mennyisége kisebb mértékben változott. A vizsgált évben 69,7 millió liter 

bioetanolt és 137,3 millió liter biodízelt kevertek hozzá a fosszilis tüzelőanyagokhoz, az 

ezekből nyert energia (2. egyenlet) alapján összesen 6 PJ, ami körülbelül 3,7 e/e%-os 

részarányt jelent. A 2012-es évet alapul véve, és a maximálisan megengedhető 10 V/V%-

os hozzákeveréssel számolva az említett értékek a következőképpen alakulnának: 

 

3. egyenlet 
𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙: 158,4 [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖ó 𝑙] ∗ 21,2 [

𝑘𝐽

𝑙
] = 3,4 𝑃𝐽 

4. egyenlet 
𝑏𝑖𝑜𝑑í𝑧𝑒𝑙: 312,1 [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖ó 𝑙] ∗ 32,7 [

𝑘𝐽

𝑙
] = 10,2 𝑃𝐽 

 

http://www.nav.gov.hu/
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Ez tehát összesen 13,6 PJ megújuló energiát jelentene, amely mindössze 8,4 e/e% 

részarányt biztosítana, így a 10 e/e%-os célkitűzéshez (ami 2012-ben 16,23 PJ) még 

hiányozna további 2,63 PJ. 

 

3.1. A folyékony megújuló tüzelőanyagok 
környezetterhelése 

Közúti gépjárműveink működésük során fosszilis tüzelőanyagot égetnek el, 

melynek során károsítják környezetünket. A témakörben számos hazai kutatás is 

megjelent (Emőd István, Füle Miklós, Tánczos Katalin, & Zöldy Máté, 2005), (Csete 

Mária, Zöldy Máté, & Szlávik János, 2007), (Zöldy, 2011), (Bereczky & Török, 2011), 

(Bereczky Ákos, 2012), melynek során vagy a fosszilis tüzelőanyag elégetésének 

környezetterhelését és szennyezését kívánták csökkenteni műszaki vagy gazdasági 

megoldásokkal, vagy a hajtásmódot kívánták a fosszilis tüzelőanyagoktól függetleníteni. 

Továbbiakban elsőször is a fosszilis tüzelőanyag elégetésének környezetterhelését és 

szennyezését csökkentő bekeverési technológiákat kívánom elemezni. Az általam 

kidolgozott becslési eljárás lényege, hogy feltételezzük a tüzelőanyag vagy 

tüzelőanyagok széntartalma széndioxiddá történő tökéletes elégését (a valóságban 

lejátszódó tökéletlen égés miatt ennél csak kevesebb széndioxid keletkezhet), illetve, 

hogy a hidrogén tartalma vízzé ég el, oxigéntartalma pedig táplálja az égést. Tehát feladat 

volt a benzin-etanol keverékek, illetve gázolaj-etanol-biodízel keverékek szén-, hidrogén- 

és oxigéntartalmának meghatározása a benzin, etanol, gázolaj és biodízel szén-, hidrogén- 

és oxigéntartalmának ismeretében. Ehhez először teoretikus úton meg kellett határoznom 

a keverékek sűrűségét (5. egyenlet), majd a sűrűség segítségével a szén-, hidrogén- és 

oxigéntartalmat (6. egyenlet): 

 

5. egyenlet 
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kev a keverék sűrűsége [g/cm3] 

V%/%,i az i. komponens térfogat törtje [V/V] 
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i az i. komponens sűrűsége [g/cm3] 

kev a keverékben található adott atomok tömeg törtje (például a keverékben a szén, a 

hidrogén vagy az oxigén tömegtörttel kifejezett részaránya) [m/m] 

i az i. komponensben az adott atomok tömeg törtje (például a keverék i. 

komponensében a szén, a hidrogén, vagy az oxigén tömegtörttel kifejezett részaránya) [m/m] 

 

Az elméleti modell segítségével becsültem meg a fosszilis tüzelőanyag-biomassza 

alapú tüzelőanyag keverékek oxigénszükségletét és széndioxid emisszióját - tökéletes 

égést feltételezve. A tökéletes égés során a tüzelőanyag széndioxiddá és vízzé ég el. 

Környezetterhelés alatt disszertációmban az alábbi folyamatot értem: a tüzelőanyag 

sztöchometrikus mennyiségű oxigén molekulával történő reakciója, azaz tökéletes égése 

során – mely oxigén szükséges mennyiségét a levegő oxigénjéből fedezzük, széndioxid 

és vízgőz keletkezik, amelyek a légkörbe kerülnek. A nevezett gázok üvegházhatású 

gázok és a környezetet terhelik. A fenti modellel elsőként belsőégésű benzinmotor 

környezetterhelését vizsgáltuk. A benzinhez fokozatosan 5v/v%-onként etil-alkoholt 

kevertem. A keveréket E0-E100 jelzéssel jelöltem az etanol koncentráció függvényében, 

vagyis E0 a tisztán fosszilis tüzelőanyag, míg E100 a tiszta etanol. A benzinhez adagolt 

etanol a kumulált környezetterhelést csökkenti, mert a benzinhez adagolt etil-alkohol 

oxigéntartalma a benzin oxigénigényét csökkenti és a széndioxid produktuma is kisebb. 

Meg kell azonban említenünk, hogy az etanol fűtőértéke kisebb a benzinénél, ami hasonló 

teljesítményszükséglet esetén fogyasztásnövekedést eredményez. A 

fogyasztásnövekedéssel módosított, megnövekedett környezetterhelést a korrigált 

környezetterhelés görbével jellemeztük (9. ábra).  
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9. ábra 1 liter Etanol-benzin tüzelőanyag keverék elméleti, korrigált környezetterhelése 

(forrás: saját munka) 
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Látható, hogy az etanol kisebb fűtőértéke miatt a bekövetkező 

fogyasztásnövekedéssel számolva az etanol hozzáadásával nem szignifikáns a 

kumulált környezetterhelés csökkenés. Ha az etanolt növényi – megújuló – 

alapanyagokból állítjuk elő, akkor számításomat módosítja az, hogy a bioetanol előállítási 

technológia függvényében a rendszerbe bekerülő szén-dioxid ciklusa zárt, azaz nem 

terheli a környezetet.  

A bioetanol gyártási technológiák során, azaz az előállítás (termelés, fermentáció, 

szállítás) alatt hozzávetőleg 30% erejéig kerül fosszilis energia fölhasználásra. Ezt az 

értéket mutatja az 9. ábrán bemutatott korrigált, kumulált környezetterhelési függvény.  

Másodszor megvizsgáltam a belsőégésű dízelmotor környezetterhelését (10. ábra). 

A gázolajból (D), etanolból (E) és biodízelből (B) álló keverék emisszióját vizsgáltam. 

Az ábra alapján látható, hogy a gázolajhoz adagolt etanol és biodízel csökkentik a 

környezet terhelését. Jól látható (10. ábra), hogy a biodízel (az etanolnál nagyobb 

fűtőértéke miatt) kisebb fogyasztásnövekedést eredményez (összehasonlítva a 

9. ábrával), sőt többletoxigént visz az égésbe – még az etanolhoz képest is. Meg kell 

azonban említenem, hogy a biodízel és a gázolaj fűtőértéke közel azonos, az etanol 

fűtőértéke viszont kisebb a gázolajénál. A fogyasztásnövekedéssel módosított, 

megnövekedett környezetterhelést a korrigált környezetterhelés görbével jellemeztem. 
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10. ábra 1 liter gázolaj-etanol-biodízel tüzelőanyag keverék korrigált elméleti környezetterhelése 

(saját szerkesztésforrás: saját munka) 
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A gépjárművekben fosszilis tüzelőanyagot égetünk el. Ha létezne tökéletes égés, 

akkor csak CO2 és víz keletkezne. A CO2 üvegházhatást növelő gáz; csökkentése csak az 

elégett tüzelőanyag csökkentésével, illetve az elnyelők erősítésével valósítható meg. Ezek 

alapján látható, hogy a globális környezetterhelés és a lokális környezetszennyezés sajnos 

csak az elégetett tüzelőanyag mennyiségének csökkentésével realizálhat. Globális 

károsanyag kibocsátás csökkentése csak globálisan, társadalmi összefogás 

eredményeként születhet meg, nem elegendőek egy nemzet vagy nemzetcsoport 

erőfeszítései. Ilyen léptékű döntéseknél sajnos nehézkes a felelősök meghatározása 

és cselekvésre kényszerítése. Célszerű megemlíteni, hogy nem csak a 

hatékonyságjavító stratégiák preferálását (kisebb fogyasztású gépjárművek 

előnyben részesítését), hanem az elegendőségi stratégiák erősítését (egyéni közúti 

járműhasználat csökkentését) is a célok között kell szerepeltetni. 

A fenti helyzet mélyebb elemzése érdekében szeretném bemutatni a hazai 

folyékony biotüzelőanyag előállítási potenciált. Ennek érdekében a fontosabb szántóföldi 

növények betakarított területét, összes termését és termésátlagát az 1999–2008-at felölelő 

időszakban tartalmazó adathalmazt jelöltem az alábbi szerint (7. egyenlet): 

 

7. egyenlet Pp imt   

, ahol 

P: a fontosabb szántóföldi növények adatmátrixa 

i: {1..i..n} a szántóföldi növények fajtái (pl.: búza, kukorica, repce…) 

m: {1…m…o} a szántóföldi növények attribútumai (pl.: ár, termőterület, termésátlag) 

t: {1999…2008} 

 

Energetikai számításokhoz a továbbiakban a szántóföldi növények attribútumai 

közül a termésátlagot és a termőterületet használtam fel (11. ábra). Feltételezzük, hogy 

Magyarország termőterületén a szántóföldi gabonát vagy étkezési, vagy tüzeléstechnikai 

céllal használjuk fel (Harvey & Pilgrim, 2011). 
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11. ábra A fontosabb szántóföldi növények adatmátrixának megjelenítése 

(forrás: saját munka) 

 

Az energetikai célra rendelkezésre álló biomasszát, az alábbi képlettel határoztam 

meg (8. egyenlet): 

 

8. egyenlet    T20081999

n

1i
.constt;5mi.constt;2mit B...BppB 




 

, ahol 

Bt: a t. évben a fontosabb szántóföldi növényekből rendelkezésre álló biomassza 

mennyisége, amely a termésátlag [t/ha] és a szántóföldi terület szorzata [ha] 

 

Az energetika célra rendelkezésre álló biomasszából kinyerhető bio-tüzelőanyag 

mértékének meghatározásához, először definiáltam a kihozatali mátrixot, amely a 

fontosabb szántóföldi növényekből kinyerhető bio-tüzelőanyagot tartalmazza, 

végfelhasználás szerint (biodízel, bioetanol). 

 

9. egyenlet 
tix   

, ahol 

H: a kihozatali mátrix 

i: {1..i..n} a szántóföldi növények fajtái (pl.: búza, kukorica, repce…) 

x: {1,2} bináris változó, amely a bioetanol és a biodízel kihozatalt jelöli 

t: {1999…2008} 
γ: i. szántóföldi növény, x. bio-tüzelőanyagát jelöli [l/ha] 

 

Adott évben a biomasszából rendelkezésre álló bio-tüzelőanyag mennyisége: 
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10. egyenlet );B(fT ttt   

, ahol 

T: a biotüzelőanyag mátrixa adott t évben 

 

Ebből meghatározható a hazai adottságok figyelembe vételével a rendelkezésre álló 

biotüzelőanyag kapacitás, külön biodízelből és külön bioetanolból: 

 

11. 

egyenlet 
    2x,tt1x,ttttt HB;HBHBT  






   

 

Az előzőekben ismertetett modell (7-10 egyenlet) invertálásának segítségével 

célom meghatározni a közúti közlekedés energiaigényének szántóföldi növényekből 

előállítható bio-tüzelőanyagokkal történő kielégíthetőségét. Figyelembe véve az egyre 

szigorodó tüzelőanyag minősítési szabványokat a mezőgazdasági termékek fajtája és 

minősége nem befolyásolhatja a tüzelőanyag minőségét (Európai Parlament & Európai 

Tanács, 2009a), (Európai Parlament & Európai Tanács, 2009b), (Európai Parlament & 

Európai Tanács, 2003). 

Az alábbiakban bemutatom az optimalizálási eljárás eredményeit. Az optimalizálás 

elengedhetetlen feltétele a hazai közlekedés energiaigényének ismerete (12. ábra). Olyan 

mezőgazdasági portfóliót próbáltam meghatározni, aminek segítségével kielégíthető a 

szükséges mennyiségű biodízel és a bioetanol7. A bioetanol és a biodízel elegyítésére 

született megoldás, de ez a technológia még nem kiforrott, így ennek a további 

vizsgálatától eltekintünk (Zöldy, 2011), (Bereczky & Török, 2011). 

 

 

                                                 
7 Jelenleg évi átlagos 5,45 V/V% biokomponenst kevernek a fosszilis tüzelanyag mellé. Jövőben ezt 

szeretnék 10 V/V%-ra emelni. E feletti bekeverésre a gépjárművek jelenlegi konstrukciós kialakítása nem 

alkalmas. A konstrukció megváltoztatásával elvileg lehetőség van a teljes energiaszükségletet 

biotüzelőanyagból fedezni. Ezért a modellezés során is a teljes energiaszükségletet vettem figyelembe. 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

35 

 

 

 

12. ábra Az optimáló eljárás bemutatása 

(forrás: saját munka) 

 

Hazánkban szántóföldi növényekből mintegy 20 millió tonna biomassza áll 

rendelkezésre, amelyből mintegy 5 milliárd liter bioetanol és mintegy 500 millió liter 

biodízel állítható elő, feltételezve, hogy a kihozatali technológia nem változik az 

elkövetkező években. Ezzel a biomassza mennyiséggel a teljes hazai termőterületet 

felhasználva – nincs fennmaradó, rendelkezésre álló terület élelmiszernövények 

termesztésére – a fenti egyenletekbe történő behelyettesítést követően a közúti 

közlekedés benzinigénye 80-85%-ban, a gázolajigénye 15-22%-ban fedezhető8 a 

rendelkezésre álló adatok alapján. A kereslet alapján szélsőérték kereső eljárás 

eredményeként bebizonyosodott, hogy a hazai biomasszából a közlekedés energiaigénye 

teljes mértékben az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nélkül nem elégíthető ki, ugyanis 

                                                 
8 A termőterületet és a kihozatlat fixnek tekintve, a vizsgált termésmennyiségi idősorokat figyelembe véve az elmúlt 
évek maximális tüzelőanyag fogyasztásának maximum fedezeti lehetősége. Ez egy elméleti maximum. A tüzelőanyag 
iránti kereslet csökkenése természetesen tovább növelheti ezt az elméleti határértéket. 
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a biotüzelőanyag kapacitás fejlesztése, az esetleges igények kielégítése hazánkban is 

árfelhajtó hatású (Petres, Török, 2009).  

 

3.2. A gáznemű megújuló tüzelőanyagok 
környezetterhelése 

A biometán tulajdonságait a hagyományos tüzelőanyagokkal szemben a 7. táblázat 

mutatja be. A biometán magas oktánszáma miatt nem tartalmaz kopogás gátló 

adalékanyagot. A gáz halmazállapotú hajtóanyag tökéletesen elkeverhető a motorba jutó 

levegővel. A legjelentősebb előny, hogy a biometán egyszerű szénhidrogén-vegyületeket 

tartalmaz, nem úgy, mint a hagyományos tüzelőanyagok. A sűrített biometán döntő része 

metán, (CH4) amely a legegyszerűbb szénhidrogén vegyület. A felsorolt tulajdonságok 

miatt a biometán tökéletesebben ég el, mint a hagyományos tüzelőanyag. A kipufogógáz 

kevésbé rákkeltő hatású, policiklikus aromás vegyületet nem tartalmaz. A tökéletesebb 

égés következtében szilárd részecskék (PM) a gázüzemű autók kipufogógázában nem 

találhatóak (Zádor, Török, 2010). 

 

7. táblázat Biometán tulajdonságai a folyékony fosszilis tüzelőanyagokkal 

összehasonlítva 
Hajtóanyag jellemzők  Benzin  Gázolaj Biometán 

Sűrűség 15 °C-on [kg/l] 0,73 0,84 0,007* 

Energiasűrűség MJ/kg, MJ/l 44,0 42,5 48 

Fűtőérték [MJ/m3] 31,4 35,7 8 

Forráspont [°C] +25/+110 +150/+360 -163 

Gyulladáspont [°C] 220 340 540-600 

Oktánszám 92-98 - 118-120 

*fizikai normál állapotban: 0°C, normál légköri nyomáson (101325 Pa) 

(forrás: Zádor, Török, 2010) 

 

Motorbeli égésük jellegzetességeit alapvetően meghatározza a molekulák 

szerkezete és mérete, valamint a hidrogén és a szénatomok egymáshoz viszonyított, 

számszerű aránya (Zöldy Máté, 2006). A CO2 kibocsátás szempontjából a minél kisebb 

C tartalmú tüzelőanyag alkalmazása a kedvezőbb (13. ábra). 
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13. ábra Tüzelőanyagok elméleti oxigénszükséglete, széndioxid-kibocsátása és 

szén-hidrogén aránya 

(Török Ádám, 2008b) 

 

A motor-hajtóanyagként használt biometán minőségét tekintve azonos a 

háztartásban használt földgázéval. A 250 bar nyomásra sűrített gázt a töltőállomásokon 

nagynyomású kompresszorok segítségével állítják elő, és ezt a gázt tankolják a 

gépjárművekbe. A töltőállomásokra az országos hálózaton keresztül jut el a földgáz. Az 

autógázpalackban a földgáz nyomása nagymértékben függ a hőmérséklet-változásoktól, 

de ez motorüzemelés szempontjából figyelmen kívül hagyható. A Compressed Natural 

Gas (CNG) tartályok kétféleképp tölthetőek fel:  

alacsony nyomáson (ezt nevezik ún. "lassú töltésnek"), vagy  

magas nyomáson (melyet "gyorstöltésnek" is neveznek) 

 

8. táblázat CNG hajtás előnyei és hátrányai 

CNG hajtás előnyei CNG hajtás hátrányai 
olcsó fosszilis energiahordozó 

tökéletes égés nem szívesen autózik az ember 4 darab 2-300 

baros gáztartályon 

nagyon kedvező a környezeti terhelésük  A magyar műszaki-gazdasági sajátosságok piac 

torzító hatásai: 

o Hazánkban nincs kiépített kúthálózat, 

néhány eseti telephelyi töltési 

lehetőség zárt flották részére 

o a tüzelőanyagár jövedéki adóval 

terhelt 

o a közforgalmú közösségi közlekedés 

esetében hiányzik az állami 

támogatás 
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A fentiek alapján látható, hogy a CNG, illetve biometán közlekedésű célú 

motorikus alkalmazás technikailag megoldható/megoldott, azonban a töltőhálózta még 

nem kiépített. Ennek érdekében vizsgáltam meg a hazai adaptálási lehetőséget. A 

korábban már említett 10e/e%-os célkitűzéshez (ami 2012-ben 16,23 PJ) még hiányzik 

további 2,63 PJ, melyet a folyékony biotüzelőanyagok bekeverése nem old meg. Egy 

megoldási lehetőséget jelenthet, ha ezt az energiamennyiséget biometán használatával 

küszöböljük ki. A fűtőérték segítségével pedig ismét könnyen meghatározhatjuk, hogy 

hány kilogramm gázt is jelent ez. 

 

12. egyenlet 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 [𝑃𝐽] ∗ 1000

𝐹ű𝑡őé𝑟𝑡é𝑘 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]
= 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡á𝑛[𝑃𝑔] 

 

 Behelyettesítés után megkapjuk, hogy 
2,63[𝑃𝐽]∗1000

50[
𝑘𝐽

𝑘𝑔
]

= 𝟓𝟐, 𝟔 𝑷𝒈 biometánra lenne 

szükség a fennmaradó energiamennyiség fedezésére, ennek térfogata a sűrítés mértékétől 

függően változhat. 

 Fontos megvizsgálni, hogy 2020-ban hogyan alakulhatnak az előzőleg kiszámolt 

értékek, mivel erre az időpontra kell megfelelni a 10 e/e%-os elvárásnak. A 2020-as 

tüzelőanyag-felhasználási értékeket a múltbéli (2000-2012) adatokból becsültem meg. A 

jövőbeli értékek bizonytalansága miatt a benzin és a gázolaj esetében is meghatároztam 

egy alsó és egy felső határértéket (optimista és pesszimista forgatókönyvet feltételezve), 

melyek segítségével alulról, illetve felülről megbecsülhető a jövőben szükséges 

gázüzemű autóbusz-állomány mérete. Azért csak az autóbusz állományt vizsgáltam, mert 

hazai bevezetésnél nagy járműpark, flotta esetén nem szükséges az infrastruktúra 

(töltőhálózat) kiépítettségének hiányát figyelembe venni, zárt flottáknál a töltés kis számú 

telephelyen megoldható. 

 Az egyik esetben feltételezzük, hogy 2020-ig a közlekedési volumen és a 

tüzelőanyag-felhasználás növekedésnek indul, azonban a 2007-2008-ig tartó 

növekedésnél szerényebb mértékben. Ez jelen esetben úgy mutatkozik meg, hogy a 

korábbi növekedési ütem felével számoltam átlagosan az elkövetkezendő 7 évre. 

 A másik véglet meghatározásánál ugyanezen a módon jártam el: a válság 

elhúzódását, az tüzelőanyagárak további növekedését, ám a közlekedési volumen 

mérsékeltebb csökkenését feltételezve a 2008-2012 közötti zuhanás meredekségének a 

felével számoltam tovább 2020-ig. 
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14. ábra: Becsült tüzelőanyag-felhasználás 2020-ig [millió liter] 

(forrás: saját munka) 

 

9. táblázat: Becsült tüzelőanyag- és energiafelhasználás 2020-ban 

Forgatókönyv 

Benzin 
[millió 
liter] 

Ebből etanol 
(10V/V%) 

[millió liter] 

Benzinből 
nyert 

energia [PJ] 
Gázolaj 

[millió liter] 

Ebből 
biodízel 
(10V/V%) 

[millió liter] 

Gázolajból 
nyert 

energia 
[PJ] 

Összes 
energia 

[PJ] 

Optimista 1 915 191,5 56,7 3 774 377,4 137,6 194,3 

Pesszimista 1 169 116,9 36,7 2 784 278,4 99,1 135,7 

(forrás: saját munka) 

 

Alkalmazva a korábbi képleteket megkapjuk, hogy a már 10 V/V% részaránnyal 

számított etanolból és biodízelből mennyi energiát nyerhetünk. Ez az optimista 

(növekedést feltételező) esetben a következő: 

 

13. egyenlet 

𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙: 
191,5 [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖ó 𝑙] ∗ 21,2 [

𝑘𝐽
𝑙

]

1000
= 4,1 𝑃𝐽 

14. egyenlet 

𝑏𝑖𝑜𝑑í𝑧𝑒𝑙: 
377,4 [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖ó 𝑙] ∗ 32,7 [

𝑘𝐽
𝑙

]

1000
= 12,3 𝑃𝐽 
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Ez összesen 16,4 PJ megújuló energia, ami 8,4 e/e%-ot jelent. 2020-ra hiányzik 

további 3,04 PJ megújuló energia, melyet a már említett módon biometánnal próbálnánk 

fedezni, ebből pedig a szükséges mennyiség 
3,04[𝑃𝐽]∗1000

50[
𝑘𝐽

𝑘𝑔
]

= 𝟔𝟎, 𝟖 𝐏𝐠.  

Pesszimista (továbbra is csökkenést feltételező) esetben a bioetanolból 2,5 PJ, a 

biodízelből pedig 9,1 PJ energiára lenne szükség, ami összesen 11,6 PJ megújuló 

energiát jelent 2020-ban. A 2020-as célkitűzéshez képesti hiány ebben az esetben 2 PJ 

lesz, melyhez 40 Pg biometánra lenne szükség.  

Bár az eddigi számítások során úgy gondolkodtam, hogy adott mennyiségű hiányzó 

megújuló energia pótlására biometánt égetünk el, a valóságban arra van lehetőségünk, 

hogy járműcserét hajtsunk végre. Esetünkben dízelüzemű buszok helyett biometán 

(CNG) buszokat állítunk üzembe, és megvizsgáljuk, hogy a lecserélt állomány nagysága 

hogyan befolyásolja a tüzelőanyag-felhasználást. Ehhez állítottam fel modellt, amellyel 

a bemenő paraméterek megadása után elvégezhető a számítás. 

A modellem számára a kiinduló adatok a teljes hazai közlekedésre vonatkozó 2020-

as tüzelőanyag-felhasználási mennyiségek, melyek az 9. táblázatban találhatók. Mivel 

dízel buszokat vonnék ki a forgalomból, ezért a felhasznált benzin mennyiségére nincs 

hatással a buszállomány változásának mértéke, minden esetben 1 915 millió liter benzin 

kerül elégetésre. Ebből az értékből számítható, hogy ez a mennyiség mennyi „tiszta” 

benzint és mennyi „tiszta” bioetanolt tartalmaz, amelyek a számításaink során szintén 

végig konstansak maradnak. 

 

15. egyenlet 

 

𝑚𝑏𝑒𝑛𝑧𝑖𝑛[𝑘𝑔] = 𝑉𝑏𝑒𝑛𝑧𝑖𝑛𝑡ü𝑧𝑎[𝑙] ∗ 0,9 ∗ 𝜌𝑏𝑒𝑛𝑧𝑖𝑛[
𝑘𝑔

𝑙
] 

16. egyenlet 

 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙[𝑘𝑔] = 𝑉𝑏𝑒𝑛𝑧𝑖𝑛𝑡ü𝑧𝑎[𝑙] ∗ 0,1 ∗ 𝜌𝑏𝑖𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙[
𝑘𝑔

𝑙
] 

 

Nagyon hasonló módon számítható a felhasznált dízel tüzelőanyagból a „tiszta” 

gázolaj, illetve a biodízel mennyisége is. 

 

17. egyenlet 
𝑚𝑔á𝑧𝑜𝑙𝑎𝑗[𝑘𝑔] = 𝑉𝑑í𝑧𝑒𝑙𝑡ü𝑧𝑎[𝑙] ∗ 0,9 ∗ 𝜌𝑔á𝑧𝑜𝑙𝑎𝑗[

𝑘𝑔

𝑙
] 

18. egyenlet 
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑑í𝑧𝑒𝑙[𝑘𝑔] = 𝑉𝑑í𝑧𝑒𝑙𝑡ü𝑧𝑎[𝑙] ∗ 0,1 ∗ 𝜌𝑏𝑖𝑜𝑑í𝑧𝑒𝑙[

𝑘𝑔

𝑙
] 
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Ezek már nem lesznek konstans mennyiségek, mivel a felhasznált dízel tüzelőanyag 

mennyisége függ a lecserélt buszok darabszámától, fogyasztásától és éves 

futásteljesítményétől. 

 

19. egyenlet 
𝑉𝑑í𝑧𝑒𝑙𝑡ü𝑧𝑎[𝑙] = 𝑉𝑑í𝑧𝑒𝑙𝑘𝑒𝑧𝑑𝑒𝑡𝑖 [𝑙] − (𝑛𝑐𝑠𝑏 ∗ 𝑟𝑑 [

𝑙

𝑘𝑚
] ∗ 𝑠𝑑[𝑘𝑚]) 

ahol 𝑉𝑑í𝑧𝑒𝑙𝑘𝑒𝑧𝑑𝑒𝑡𝑖  a 2020-ra becsült gázolaj-felhasználás 

𝑛𝑐𝑠𝑏 a lecserélt buszok darabszáma 

𝑟𝑑  a dízelbuszok fajlagos fogyasztása 

𝑠𝑑  a dízelbuszok futásteljesítménye 

 

A felhasznált biometán mennyiségét a következő egyenlet segítségével 

számíthatjuk. Feltételezzük, hogy az üzembe állított biometán buszok éves 

futásteljesítménye megegyezik a forgalomból kivont dízelbuszok éves 

futásteljesítményével. 

 

20. egyenlet 
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡á𝑛[𝑘𝑔] = 𝑛𝑐𝑠𝑏 ∗ 𝑟𝑏 [

𝑘𝑔

𝑘𝑚
] ∗ 𝑠𝑏[𝑘𝑚] 

ahol 𝑛𝑐𝑠𝑏 a lecserélt buszok darabszáma 

𝑟𝑏 a biometán buszok fajlagos fogyasztása 

𝑠𝑏 a biometán buszok futásteljesítménye 

 

Az összes vizsgált tüzelőanyagból (vagyis benzinből, bioetanolból, gázolajból, 

biodízelből és biometánból) nyert energiákra is szükségünk van a modellhez. Ezt 

követően már lehetőség nyílik a megújuló részarány kiszámítására is. 

 

21. egyenlet 
𝐸𝑡ü𝑧𝑒𝑙ő𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔[𝑀𝐽] = 𝑚𝑡ü𝑧𝑒𝑙ő𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔[𝑘𝑔] ∗ 𝑓ű𝑡őé𝑟𝑡é𝑘[

𝑀𝐽

𝑘𝑔
] 

22. egyenlet 
𝑀𝑒𝑔ú𝑗𝑢𝑙ó 𝑟é𝑠𝑧𝑎𝑟á𝑛𝑦 [%] =

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝐸𝑏𝑖𝑜𝑑í𝑧𝑒𝑙 + 𝐸𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡á𝑛

∑ 𝐸
∗ 100% 

 

Ahol: 

E a fosszilis tüzelőanyagból és a megújulókból nyert összenergiát jelenti. 
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A modell felhasználásához az eddigi fizikai összefüggéseken túl már a 

közlekedéstudományi ismeretünkre és szemléletünkre is szükség van. Rendelkezésünkre 

áll egy modell, melynek segítségével a megadott bemenő paraméterek (tüzelőanyag-

felhasználás, fogyasztás és futásteljesítmény értékek) alapján vizsgálhatjuk, hogy 

mekkora buszállomány lecserélésével érhetjük el a kívánt, 10 e/e%-os megújuló 

tüzelőanyag részarányt. 

Nem teljesen egyértelmű, hogy a bemenő adatok közül mekkorának válasszuk a 

fogyasztást és a futásteljesítményt. Fontos azonban meghatározni azt, hogy milyen 

viszonylatokon üzemelő járművek képezzék a vizsgálat tárgyát, ugyanis a helyi, helyközi 

vagy távolsági üzem alapvetően befolyásolja a modell számára fontos éves 

futásteljesítményt és a fajlagos fogyasztást. 

A városi buszok a gyakori megállásoknak, illetve gyorsításoknak köszönhetően 

magasabb fajlagos fogyasztással és alacsonyabb átlagsebességgel, ennek köszönhetően 

kisebb futásteljesítménnyel működnek, mint a települések közötti forgalmat lebonyolító 

járművek. A környezetterhelés is területileg koncentráltan jelentkezik, aminek az 

egészségre gyakorolt káros hatása valószínűleg sokkal jelentősebb (15. ábra). 

 

 

15. ábra: A hazai autóbusz állomány nagyságának alakulása az elmúlt években 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

 

A hazai autóbusz állomány 2008 és 2012 között mintegy 800 db-bal csökkent (15. 

ábra), a KSH adatai szerint 2012-ben 17 184 autóbuszt regisztráltak Magyarországon, 
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melyek közül több mint 6 200 példány 16 évnél idősebb volt, ami indokolhatja a 

buszállomány cseréjét, zöldítését (Diófási & Valkó, 2014).  

A cél elsősorban a régi járművek helyettesítése biometán üzeműekkel, és a jelenlegi 

állományból kiindulva 2020-ig több ezer autóbusz lecserélése válik esedékessé. 

 

 

3.2.1. Városi autóbuszok cseréjének hatása a folyékony 

tüzelőanyag felhasználás hatékonyság növelésére 

A modell segítségével első körben kizárólag a városi járműállomány cseréjét 

vizsgálom, optimistán, növekedést feltételezve (14. ábra). A rendelkezésre álló adatok 

alapján a dízelüzemű fogyasztást 45 l/100 km-re, az átlagos éves futásteljesítményt pedig 

65000 km-re becsültem (A BKV éves jelentései alapján). A Helsinkiben üzemelő CNG 

buszok átlagos fogyasztása 42 kg/100 km, ezt a modellhez megfelelőnek találtam, mivel 

az értékhez más külföldi példák számai is elég közel állnak. A számítás eredményeit a 

10. táblázat mutatja be. 

A legfontosabb adat gyorsan leolvasható: az általam vizsgált körülmények 

figyelembevételével 2 030 darab városi autóbusz lecserélése biztosítja a 10 %-os 

megújuló energiahányadot a teljes hazai közlekedés számára. Fontos kérdés azonban, 

hogy vajon lesz-e több mint 2 000, leváltásra érett városi busz 2020-ig, vagy a cél 

érdekében olyan járművek cseréjére is szükség lesz, melyek még megfelelő színvonalon 

lennének képesek tovább üzemelni? 
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10. táblázat: Városi üzemmel kapcsolatosan végzett számítások – optimista változat 

(forrás: saját munka) 

 

Cserélt busz [db] Összes benzintüza [l] Összes dízeltüza [l] Biometán [kg] Benzin [MJ] Bioetanol [MJ] Gázolaj [MJ] Biodízel [MJ] Biometán [MJ] Összes energia [MJ] Megújuló hányad

0 1 770 000 000 3 786 000 000       -                        51 696 036 000   4 174 368 000   122 216 623 200   12 360 532 800   -                              190 447 560 000    8,68%

10 1 770 000 000 3 785 707 500       273 000           51 696 036 000   4 174 368 000   122 207 180 949   12 359 577 846   13 650 000           190 450 812 795    8,69%

20 1 770 000 000 3 785 415 000       546 000           51 696 036 000   4 174 368 000   122 197 738 698   12 358 622 892   27 300 000           190 454 065 590    8,70%

30 1 770 000 000 3 785 122 500       819 000           51 696 036 000   4 174 368 000   122 188 296 447   12 357 667 938   40 950 000           190 457 318 385    8,70%

40 1 770 000 000 3 784 830 000       1 092 000       51 696 036 000   4 174 368 000   122 178 854 196   12 356 712 984   54 600 000           190 460 571 180    8,71%

50 1 770 000 000 3 784 537 500       1 365 000       51 696 036 000   4 174 368 000   122 169 411 945   12 355 758 030   68 250 000           190 463 823 975    8,71%

60 1 770 000 000 3 784 245 000       1 638 000       51 696 036 000   4 174 368 000   122 159 969 694   12 354 803 076   81 900 000           190 467 076 770    8,72%

… … … … … … … … … … …

2000 1 770 000 000 3 727 500 000       54 600 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 328 173 000   12 169 542 000   2 730 000 000     191 098 119 000    9,98%

2010 1 770 000 000 3 727 207 500       54 873 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 318 730 749   12 168 587 046   2 743 650 000     191 101 371 795    9,99%

2020 1 770 000 000 3 726 915 000       55 146 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 309 288 498   12 167 632 092   2 757 300 000     191 104 624 590    9,99%

2030 1 770 000 000 3 726 622 500       55 419 000    51 696 036 000  4 174 368 000  120 299 846 247  12 166 677 138  2 770 950 000    191 107 877 385    10,00%

2040 1 770 000 000 3 726 330 000       55 692 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 290 403 996   12 165 722 184   2 784 600 000     191 111 130 180    10,01%

2050 1 770 000 000 3 726 037 500       55 965 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 280 961 745   12 164 767 230   2 798 250 000     191 114 382 975    10,01%

2060 1 770 000 000 3 725 745 000       56 238 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 271 519 494   12 163 812 276   2 811 900 000     191 117 635 770    10,02%

… … … … … … … … … … …

16940 1 770 000 000 3 290 505 000       462 462 000   51 696 036 000   4 174 368 000   106 221 450 006   10 742 840 724   23 123 100 000   195 957 794 730    19,41%

16950 1 770 000 000 3 290 212 500       462 735 000   51 696 036 000   4 174 368 000   106 212 007 755   10 741 885 770   23 136 750 000   195 961 047 525    19,42%

16960 1 770 000 000 3 289 920 000       463 008 000   51 696 036 000   4 174 368 000   106 202 565 504   10 740 930 816   23 150 400 000   195 964 300 320    19,42%

16970 1 770 000 000 3 289 627 500       463 281 000   51 696 036 000   4 174 368 000   106 193 123 253   10 739 975 862   23 164 050 000   195 967 553 115    19,43%

16980 1 770 000 000 3 289 335 000       463 554 000   51 696 036 000   4 174 368 000   106 183 681 002   10 739 020 908   23 177 700 000   195 970 805 910    19,44%

16990 1 770 000 000 3 289 042 500       463 827 000   51 696 036 000   4 174 368 000   106 174 238 751   10 738 065 954   23 191 350 000   195 974 058 705    19,44%

17000 1 770 000 000 3 288 750 000       464 100 000   51 696 036 000   4 174 368 000   106 164 796 500   10 737 111 000   23 205 000 000   195 977 311 500    19,45%
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Számításaim szerint, a fővárosban és a megyeszékhelyeken, illetve a nagyobb 

lélekszámú településeken jelenleg több, mint 1600 darab Ikarus gyártmányú busz 

közlekedik a 200-as és 400-as szériákból. 2020-ra ezek közül a legfiatalabb példányok is 

már túllépik a 20 éves kort, jelentős részük pedig a 25 évet is. Ezt, illetve a magas padlós 

kialakítást és a kedvezőtlen környezetvédelmi besorolást figyelembe véve talán nem 

túlzás kijelenteni, hogy addigra nem (de gyakorlatilag már most sem) lesznek képesek 

megfelelni a kor színvonalának, így cseréjük mindenképpen szükségessé válik az 

elkövetkezendő hét évben (illetve már most is az lenne). 

Bár az Ikarusok fedezni tudják a leváltandó állomány jelentős részét, még további, 

körülbelül 600 autóbusz kiváltására is szükség lesz. Azonban ekkora mennyiségre is lehet 

többé-kevésbé „fedezetet” találni: a főváros az utóbbi években tűzoltás gyanánt több 

ütemben szerzett be használt, alacsonypadlós autóbuszokat, amelyek 2020-ra már nem 

lesznek fiatalnak mondhatók, de például a 2004 és 2006 között újonnan beszerzett Volvo 

7700A járművek közül a legfiatalabbak is 14 évesek lesznek.  

Érdemes a vidéki városokban is körülnézni: viszonylag nagy számban üzemelnek 

ma már 10-14 éves járművek (pl. Rába Premier 091 és 291, MAN SL223 stb.), melyek a 

vizsgálati időhorizonton szintén csereéretté vállnak. 

 

 
16. ábra: A változó energiamennyiségek és a megújuló energiahányad alakulása 

városi buszok lecserélése esetén – optimista változat 

(forrás: saját munka, 10. táblázat: Városi üzemmel kapcsolatosan végzett számítások – 

optimista változat alapján) 

 

 Bár Magyarországon a helyi tömegközlekedési szolgáltatók nem rendelkeznek 

17 ezres járműállománnyal, a 16. ábra jól szemlélteti, hogy adott körülmények között 

mekkora dinamikával változnak a különböző fogyasztott energiahordozók.  
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 Összességében elmondható, hogy 2020-ig lesz nagyjából 2 000, csereérett városi 

busz, melyek helyett a biometánnal üzemelő új buszok elméletileg forgalomba állhatnak. 

Természetesen ehhez rengeteg egyéb feltételnek is teljesülnie kell, elsősorban elő kell 

teremteni rá a forrást, illetve a biometánhoz a megfelelő termelőkapacitást. A helsinki 

értékelés szerint egy dízelbusz ára átlagosan 225 000 euro, a CNG meghajtású buszé 

pedig 285 000 euro (Matti, Rantanen, & Nylund, 2012). Körülbelül 300 Forintos 

árfolyammal számolva utóbbi beszerzési költsége darabonként 80 millió Ft-ra 

becsülhető, kétezer példánnyal számolva ez már 160 milliárd Ft-ot jelent, ami igen 

jelentős összeg. Ha azonban a buszcserét 2020-ig adottságnak tekintjük, tehát 

feltételezzük, hogy mindenképpen beszerzésre kerül 2000 új busz (ami így nem 

feltétlenül tükrözi a realitásokat), akkor elég a két típus közötti árkülönbözetet vizsgálni, 

amely ekkora példányszámnál is már 24 milliárd Ft-ot jelent. Ezen felül még számottevő 

tételként jelentkezik a gázüzemhez szükséges infrastruktúra kiépítésének költsége is9. 

 

 Az alacsonyabb tüzelőanyag-felhasználási értékek – pesszmista előrebecslés (14. 

ábra) – miatt jóval kisebb hiány is adódik, amit biometánnal kívánunk fedezni, ezért 

ebben az esetben a szükséges biometán üzemű buszok száma is jóval kevesebb, összesen 

1410 darab (11. táblázat, 17. ábra) 

 Bár a következőkben megvizsgálom annak a lehetőségét, hogy a nagyobb 

távolságra közlekedő járművek lecserélése milyen eredményekkel járhat. Fontos 

leszögezni, hogy a gázbuszok jellemzően városi környezetben terjedtek el, a gázüzem 

nyújtotta környezetvédelmi előnyök (lokális szennyezők terén mutatott jelentős javulás) 

is a városokban jelentkeznek leginkább. 

 

                                                 
9 Ha egy töltőállomás kapacitása 260 m3/óra (~10 személyautó/óra kapacitás), ennekkiépítési költsége 80 millió 
forintba. Ezen túl évi  4,6 millió a gázhálózat rendelkezésre állási díja, 700 ezer forint az elektromos hálózati 
csatlakozás alapdíja. A rezsihez még hozzájön a havi 50-70 ezer forintos villanyszámla és a kútkezelő bére: 
Magyarországon nem szabad gázt önkiszolgáló rendszerben tankolni. 
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11. táblázat: Városi üzemmel kapcsolatosan végzett számítások – pesszimista változat 

(forrás: saját munka) 

 

Cserélt busz [db] Összes benzintüza [l] Összes dízeltüza [l] Biometán [kg] Benzin [MJ] Bioetanol [MJ] Gázolaj [MJ] Biodízel [MJ] Biometán [MJ] Összes energia [MJ] Megújuló hányad

0 1 169 000 000 2 784 000 000        -                        34 142 749 200   2 756 969 600   89 870 860 800     9 089 203 200   -                          135 859 782 800 8,72%

10 1 169 000 000 2 783 707 500        273 000           34 142 749 200   2 756 969 600   89 861 418 549     9 088 248 246   13 650 000           135 863 035 595 8,73%

20 1 169 000 000 2 783 415 000        546 000           34 142 749 200   2 756 969 600   89 851 976 298     9 087 293 292   27 300 000           135 866 288 390 8,74%

30 1 169 000 000 2 783 122 500        819 000           34 142 749 200   2 756 969 600   89 842 534 047     9 086 338 338   40 950 000           135 869 541 185 8,75%

40 1 169 000 000 2 782 830 000        1 092 000       34 142 749 200   2 756 969 600   89 833 091 796     9 085 383 384   54 600 000           135 872 793 980 8,76%

50 1 169 000 000 2 782 537 500        1 365 000       34 142 749 200   2 756 969 600   89 823 649 545     9 084 428 430   68 250 000           135 876 046 775 8,77%

60 1 169 000 000 2 782 245 000        1 638 000       34 142 749 200   2 756 969 600   89 814 207 294     9 083 473 476   81 900 000           135 879 299 570 8,77%

… … … … … … … … … … …

1380 1 169 000 000 2 743 635 000        37 674 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 567 830 162     8 957 419 548   1 883 700 000     136 308 668 510 9,98%

1390 1 169 000 000 2 743 342 500        37 947 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 558 387 911     8 956 464 594   1 897 350 000     136 311 921 305 9,99%

1400 1 169 000 000 2 743 050 000        38 220 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 548 945 660     8 955 509 640   1 911 000 000     136 315 174 100 9,99%

1410 1 169 000 000 2 742 757 500       38 493 000    34 142 749 200  2 756 969 600  88 539 503 409     8 954 554 686  1 924 650 000    136 318 426 895 10,00%

1420 1 169 000 000 2 742 465 000        38 766 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 530 061 158     8 953 599 732   1 938 300 000     136 321 679 690 10,01%

1430 1 169 000 000 2 742 172 500        39 039 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 520 618 907     8 952 644 778   1 951 950 000     136 324 932 485 10,02%

1440 1 169 000 000 2 741 880 000        39 312 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 511 176 656     8 951 689 824   1 965 600 000     136 328 185 280 10,03%

… … … … … … … … … … …

16940 1 169 000 000 2 288 505 000        462 462 000   34 142 749 200   2 756 969 600   73 875 687 606     7 471 511 124   23 123 100 000   141 370 017 530 23,59%

16950 1 169 000 000 2 288 212 500        462 735 000   34 142 749 200   2 756 969 600   73 866 245 355     7 470 556 170   23 136 750 000   141 373 270 325 23,60%

16960 1 169 000 000 2 287 920 000        463 008 000   34 142 749 200   2 756 969 600   73 856 803 104     7 469 601 216   23 150 400 000   141 376 523 120 23,61%

16970 1 169 000 000 2 287 627 500        463 281 000   34 142 749 200   2 756 969 600   73 847 360 853     7 468 646 262   23 164 050 000   141 379 775 915 23,62%

16980 1 169 000 000 2 287 335 000        463 554 000   34 142 749 200   2 756 969 600   73 837 918 602     7 467 691 308   23 177 700 000   141 383 028 710 23,63%

16990 1 169 000 000 2 287 042 500        463 827 000   34 142 749 200   2 756 969 600   73 828 476 351     7 466 736 354   23 191 350 000   141 386 281 505 23,63%

17000 1 169 000 000 2 286 750 000        464 100 000   34 142 749 200   2 756 969 600   73 819 034 100     7 465 781 400   23 205 000 000   141 389 534 300 23,64%
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17. ábra A változó energiamennyiségek és a megújuló hányad alakulása városi 

buszok lecserélése esetén – pesszimista változat 

(forrás: saját munka) 

 

A 17. ábrán látható, hogy a lecserélt autóbuszok darabszámának növekedésével az 

elhasznált gázolaj [PJ] jelentősen csökkenne, az elhasznált biodízel [PJ] kismértékű 

csökkenése is várható lehet. Természetesen a biometán felhasználás [PJ] és a megújuló 

hányad növekedésnek indulna. 

 

3.2.2. Távolsági autóbuszok cseréje 

 

 A távolsági autóbuszokkal kapcsolatban kevesebb adat érhető el a fogyasztással 

és a futásteljesítménnyel kapcsolatban. A modellhez 25 l/100 km-es átlagos fogyasztást 

és 150 ezer km-es éves futásteljesítményt vettem figyelembe. Pontos adatok hiányában a 

gázfogyasztást a dízellel arányosan csökkentettem 23 kg/100 km-re. Az eredményeket a 

12. táblázat tartalmazza, optimista változat esetén (14. ábra). 

 Látható, hogy a jelentősen nagyobb futásteljesítmény miatt jobb eredmények 

érhetők el a távolsági buszok cseréjével: 1 600 busszal már biztosítható a 10 e/e%-os 

hányad. Ez mintegy 430 járművel kevesebbet jelent, mint a városi esetben. 
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12. táblázat: Távolsági üzemmel kapcsolatosan végzett számítások – optimista változat 

 
(forrás: saját munka) 

 

Cserélt busz [db] Összes benzintüza [l] Összes dízeltüza [l] Biometán [kg] Benzin [MJ] Bioetanol [MJ] Gázolaj [MJ] Biodízel [MJ] Biometán [MJ] Összes energia [MJ] Megújuló hányad

0 1 770 000 000 3 786 000 000        -                        51 696 036 000   4 174 368 000   122 216 623 200   12 360 532 800   -                              190 447 560 000     8,68%

10 1 770 000 000 3 785 625 000        345 000           51 696 036 000   4 174 368 000   122 204 517 750   12 359 308 500   17 250 000           190 451 480 250     8,69%

20 1 770 000 000 3 785 250 000        690 000           51 696 036 000   4 174 368 000   122 192 412 300   12 358 084 200   34 500 000           190 455 400 500     8,70%

30 1 770 000 000 3 784 875 000        1 035 000       51 696 036 000   4 174 368 000   122 180 306 850   12 356 859 900   51 750 000           190 459 320 750     8,71%

40 1 770 000 000 3 784 500 000        1 380 000       51 696 036 000   4 174 368 000   122 168 201 400   12 355 635 600   69 000 000           190 463 241 000     8,72%

50 1 770 000 000 3 784 125 000        1 725 000       51 696 036 000   4 174 368 000   122 156 095 950   12 354 411 300   86 250 000           190 467 161 250     8,72%

60 1 770 000 000 3 783 750 000        2 070 000       51 696 036 000   4 174 368 000   122 143 990 500   12 353 187 000   103 500 000        190 471 081 500     8,73%

… … … … … … … … … … …

1570 1 770 000 000 3 727 125 000        54 165 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 316 067 550   12 168 317 700   2 708 250 000     191 063 039 250     9,97%

1580 1 770 000 000 3 726 750 000        54 510 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 303 962 100   12 167 093 400   2 725 500 000     191 066 959 500     9,98%

1590 1 770 000 000 3 726 375 000        54 855 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 291 856 650   12 165 869 100   2 742 750 000     191 070 879 750     9,99%

1600 1 770 000 000 3 726 000 000       55 200 000    51 696 036 000  4 174 368 000  120 279 751 200  12 164 644 800  2 760 000 000    191 074 800 000    10,00%

1610 1 770 000 000 3 725 625 000        55 545 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 267 645 750   12 163 420 500   2 777 250 000     191 078 720 250     10,00%

1620 1 770 000 000 3 725 250 000        55 890 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 255 540 300   12 162 196 200   2 794 500 000     191 082 640 500     10,01%

1630 1 770 000 000 3 724 875 000        56 235 000     51 696 036 000   4 174 368 000   120 243 434 850   12 160 971 900   2 811 750 000     191 086 560 750     10,02%

… … … … … … … … … … …

16940 1 770 000 000 3 150 750 000        584 430 000   51 696 036 000   4 174 368 000   101 709 990 900   10 286 568 600   29 221 500 000   197 088 463 500     22,16%

16950 1 770 000 000 3 150 375 000        584 775 000   51 696 036 000   4 174 368 000   101 697 885 450   10 285 344 300   29 238 750 000   197 092 383 750     22,17%

16960 1 770 000 000 3 150 000 000        585 120 000   51 696 036 000   4 174 368 000   101 685 780 000   10 284 120 000   29 256 000 000   197 096 304 000     22,18%

16970 1 770 000 000 3 149 625 000        585 465 000   51 696 036 000   4 174 368 000   101 673 674 550   10 282 895 700   29 273 250 000   197 100 224 250     22,19%

16980 1 770 000 000 3 149 250 000        585 810 000   51 696 036 000   4 174 368 000   101 661 569 100   10 281 671 400   29 290 500 000   197 104 144 500     22,19%

16990 1 770 000 000 3 148 875 000        586 155 000   51 696 036 000   4 174 368 000   101 649 463 650   10 280 447 100   29 307 750 000   197 108 064 750     22,20%

17000 1 770 000 000 3 148 500 000        586 500 000   51 696 036 000   4 174 368 000   101 637 358 200   10 279 222 800   29 325 000 000   197 111 985 000     22,21%
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18. ábra A változó energiamennyiségek és a megújuló hányad alakulása távolsági 

buszok lecserélése esetén – optimista változat 

(forrás: saját munka) 

 

A 18. ábrán látható, hogy a lecserélt autóbuszok darabszámának növekedésével az 

elhasznált gázolaj [PJ] jelentősen csökkenne, az elhasznált biodízel [PJ] kismértékű 

csökkenése is várható lehet. Természetesen a biometán felhasználás [PJ] és a megújuló 

hányad növekedésnek indulna. A pesszimista változathoz képest a változások 

dinamikusabban zajlanak le. 

 

 Ebben a változatban (távolsági autóbuszok, pesszimista tüzelőanyag gogyazstási 

forgatókönyv - 14. ábra) van szükség a legkevesebb új buszra. A számításoknál 

figyelembe vett nagy futásteljesítmény és a kisebb mértékű tüzelőanyag-felhasználás 

hatására a városi optimista esethez képest majdnem a felére, 1110 darabra csökkent a 

szükséges gázbuszok száma (13. táblázat, 19. ábra). 

 Bár látható, hogy az energetikai eredmények kedvezőbben alakulnak, ha távolsági 

buszok cseréjével számolunk, ennek ellenére azt gondolom, hogy egyéb okok miatt (pl. 

levegőminőség javítása, tüzelőanyag tankolás, hatótávolság, szervíz-javítás) mégis a 

városi flotta cseréje tűnik reálisabb és ésszerűbb alternatívának. 
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13. táblázat: Távolsági üzemmel kapcsolatosan végzett számítások – pesszimista változat 

 

(forrás: saját munka)

Cserélt busz [db] Összes benzintüza [l] Összes dízeltüza [l] Biometán [kg] Benzin [MJ] Bioetanol [MJ] Gázolaj [MJ] Biodízel [MJ] Biometán [MJ] Összes energia [MJ] Megújuló hányad

0 1 169 000 000 2 784 000 000        -                        34 142 749 200   2 756 969 600   89 870 860 800     9 089 203 200   -                          135 859 782 800 8,72%

10 1 169 000 000 2 783 625 000        345 000           34 142 749 200   2 756 969 600   89 858 755 350     9 087 978 900   17 250 000           135 863 703 050 8,73%

20 1 169 000 000 2 783 250 000        690 000           34 142 749 200   2 756 969 600   89 846 649 900     9 086 754 600   34 500 000           135 867 623 300 8,74%

30 1 169 000 000 2 782 875 000        1 035 000       34 142 749 200   2 756 969 600   89 834 544 450     9 085 530 300   51 750 000           135 871 543 550 8,75%

40 1 169 000 000 2 782 500 000        1 380 000       34 142 749 200   2 756 969 600   89 822 439 000     9 084 306 000   69 000 000           135 875 463 800 8,77%

50 1 169 000 000 2 782 125 000        1 725 000       34 142 749 200   2 756 969 600   89 810 333 550     9 083 081 700   86 250 000           135 879 384 050 8,78%

60 1 169 000 000 2 781 750 000        2 070 000       34 142 749 200   2 756 969 600   89 798 228 100     9 081 857 400   103 500 000        135 883 304 300 8,79%

… … … … … … … … … … …

1080 1 169 000 000 2 743 500 000        37 260 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 563 472 200     8 956 978 800   1 863 000 000     136 283 169 800 9,96%

1090 1 169 000 000 2 743 125 000        37 605 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 551 366 750     8 955 754 500   1 880 250 000     136 287 090 050 9,97%

1100 1 169 000 000 2 742 750 000        37 950 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 539 261 300     8 954 530 200   1 897 500 000     136 291 010 300 9,99%

1110 1 169 000 000 2 742 375 000       38 295 000    34 142 749 200  2 756 969 600  88 527 155 850     8 953 305 900  1 914 750 000    136 294 930 550 10,00%

1120 1 169 000 000 2 742 000 000        38 640 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 515 050 400     8 952 081 600   1 932 000 000     136 298 850 800 10,01%

1130 1 169 000 000 2 741 625 000        38 985 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 502 944 950     8 950 857 300   1 949 250 000     136 302 771 050 10,02%

1140 1 169 000 000 2 741 250 000        39 330 000     34 142 749 200   2 756 969 600   88 490 839 500     8 949 633 000   1 966 500 000     136 306 691 300 10,03%

… … … … … … … … … … …

16940 1 169 000 000 2 148 750 000        584 430 000   34 142 749 200   2 756 969 600   69 364 228 500     7 015 239 000   29 221 500 000   142 500 686 300 27,36%

16950 1 169 000 000 2 148 375 000        584 775 000   34 142 749 200   2 756 969 600   69 352 123 050     7 014 014 700   29 238 750 000   142 504 606 550 27,37%

16960 1 169 000 000 2 148 000 000        585 120 000   34 142 749 200   2 756 969 600   69 340 017 600     7 012 790 400   29 256 000 000   142 508 526 800 27,38%

16970 1 169 000 000 2 147 625 000        585 465 000   34 142 749 200   2 756 969 600   69 327 912 150     7 011 566 100   29 273 250 000   142 512 447 050 27,40%

16980 1 169 000 000 2 147 250 000        585 810 000   34 142 749 200   2 756 969 600   69 315 806 700     7 010 341 800   29 290 500 000   142 516 367 300 27,41%

16990 1 169 000 000 2 146 875 000        586 155 000   34 142 749 200   2 756 969 600   69 303 701 250     7 009 117 500   29 307 750 000   142 520 287 550 27,42%

17000 1 169 000 000 2 146 500 000        586 500 000   34 142 749 200   2 756 969 600   69 291 595 800     7 007 893 200   29 325 000 000   142 524 207 800 27,43%
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19. ábra: A változó energiamennyiségek és a megújuló hányad alakulása távolsági 

buszok lecserélése esetén – pesszimista változat 

(forrás: saját munka) 

 

A hazai autóbusz-állomány igen tekintélyes része gyakorlatilag azonnali cserére 

szorul, a több ezer forgalomban lévő 15-20 év fölötti járművek sem utaskényelmi 

szempontból, sem környezeti szempontból nem felelnek meg a mai kor általános 

elvárásainak. 

A két probléma akár egyetlen lépéssel közös megoldást nyerhetne: az elavult 

dízelbuszok helyett a világ számos pontján elterjedt, és hazánkban sem ismeretlen CNG 

buszok problémamentesen felhasználhatják a biometánt, egyszerre növelve ezzel a 

megújuló tüzelőanyag részarányát, és javítva a járműállomány színvonalát. 

A szükséges darabszám meghatározása modell segítségével lehetséges, amely 

vizsgálja a buszcserével együtt változó tüzelőanyag-felhasználási mennyiségeket, vagyis 

a gázolaj felhasználás csökkenését és a biometán növekedését (16., 17., 18., 19. ábra). 

A biometán amennyiben nem mezőgazdasági alapanyagból vagy biomasszából, 

hanem hulladékból kerül előállításra, úgy más elszámolási lehetőségeket biztosít az 

irányelv (Európai Parlament & Európai Tanács, 2009a). Ezen lehetőséget is számba 

vettem (14. táblázat): 

  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

22,00%

24,00%

26,00%

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00

 110,00

 120,00

 130,00

0

1
0

0
0

2
0

0
0

3
0

0
0

4
0

0
0

5
0

0
0

6
0

0
0

7
0

0
0

8
0

0
0

9
0

0
0

1
0

0
0

0

1
1

0
0

0

1
2

0
0

0

1
3

0
0

0

1
4

0
0

0

1
5

0
0

0

1
6

0
0

0

1
7

0
0

0

M
e

gú
ju

ló
 h

án
ya

d
 [

%
]

Tü
ze

lő
an

ya
go

k 
e

n
e

rg
ia

ta
rt

al
m

a 
[P

J]

Lecserélt buszok darabszáma

Gázolaj [PJ]

Biodízel [PJ]

Biometán [PJ]

Megújuló hányad



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

53 

 

14. táblázat: Összefoglaló táblázat a lecserélendő buszok számára és a 

szükséges biometánra vonatkozóan 

  Optimista eset Pesszimista eset 
 

 

Cserélendő 
buszok 

száma [db] 

Biometán-
felhaszn. 

[millió 
kg/év] 

Cserélendő 
buszok 

száma [db] 

Biometán
-felhaszn. 

[millió 
kg/év] 

V
ár

o
si

 
ü

ze
m

 Biometán mezőgazdasági 
alapanyagból 2 030  55,4 1410 38,5 

Biometán hulladékból 970 55,4 670 38,5 

Tá
vo

ls
ág

i 
ü

ze
m

 Biometán mezőgazdasági 
alapanyagból 1600 55,2 1110 38,3 

Biometán hulladékból 770 55,2 530 38,3 

(forrás: saját munka) 

 

Összességében elmondható, hogy alapvetően városi-elővárosi buszok cseréjében 

érdemes gondolkodni, még akkor is, ha a távolsági buszok esetében kevesebb jármű 

leváltásával is elérhetnénk a kitűzött célt. Ennek oka, hogy a gázbuszok környezeti 

haszna városi környezetben jobban megmutatkozik, illetve a technológia sajátosságai 

(tankolás, hatótávolság, szerviz-javítás) miatt nem kedvező a nagyobb távolságra történő 

közlekedés. A városi esetre számított körülbelül 1400-2000 busz cseréje 2020-ig 

reálisnak, sőt szükségesnek tűnik, azonban fontos megemlíteni, hogy a CNG 

technológia jelenleg még nem igazán elterjedt hazánkban, így az infrastruktúra 

kiépítésének költsége és a buszok felára komoly összegeket jelentenek. 
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3.3. II. Tézis 

 

 

Megvizsgáltam a fosszilis tüzelőanyag alapú jelenlegi közlekedési rendszer 

környezeti fejlesztési lehetőségeit 2020-ig terjedő időszakra vonatkozóan, különös 

tekintettel a közlekedési célú megújuló energiaforrások hazai felhasználásának 

környezetgazdasági lehetőségeire. Várhatóan a bipoláris folyékony biotüzelőanyag 

portfólió (bioetanol és biodízel) diverzifikálódását jelentheti 2020-ig a folyékony 

biotüzelőanyagok mellett felhasználható biometán is. 

 

Magyarországon a fosszilis tüzelőanyag alapú jelenlegi közlekedési rendszer környezeti 

fejlesztési lehetőségei korlátosak. Nincs univerzális megoldás, csak összetett, 

kompromisszumok mentén kialakítható intézkedés csomag. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Csete, Török, 2008), (Petres, Török, 2009), 

(Kovács, Török, 2009), (Csete, Török, 2009), (Bereczky, Török, 2011), (Junevičius, 

Bogdevičius, Török, 2011) 
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4. A közlekedési rendszer hatékonyságának növelése 

technológiai-gazdasági-környezeti szempontból 

A közlekedésgazdasági elemzések általában figyelmen kívül hagyják az elmúlt 

évtizedek környezetgazdaságtani elemzéseit. Ennek köszönhető, hogy ajánlásaik szinte 

mindig a közvetlen előírások és az adóztatás köréből kerülnek ki (Bartus & Szalai, 2012). 

Összefoglalásom célja, hogy bemutassam, Coase nyomán elindult közgazdaságtani és 

környezetgazdaságtani kutatásokat és beépítsem a közlekedésgazdaságtan klasszikus 

eszközei közé. Az elemzés ezért elsősorban a közlekedéspolitikai eszközök 

összehasonlítására helyezi a hangsúlyt. Az összehasonltás során azt vizsgáltam, hogy 

milyen eszközök állnak napjainkban a közlekedéspolitika rendelkezésére, hogy a 

környezetgazdaságtani célokat kifejezhessék, és ezek mire alkalmasak. Meggyőződésem, 

hogy egyetlen eszközök unikális használta nem vezethet célhoz, csak az eszközök 

kombinált használata, optimális portfóliója eredményezhet társadalmi optimumot. 

Adam Smith10 szerint a piac természetes működése mindig stabilitáshoz és 

gazdasági növekedéshez vezet (Stull, 1986). A kormányzatok ösztönző politikája csak 

visszaveti az egyensúlyi elérésének esélyét, mert átmenetileg támogat egy fokozódó 

instabil állapotot (Negishi, 2000). Ez a politika  az adófizetők terheit növeli. A gazdasági 

növekedés sosem tartós folyamat. Hosszú távon tényleg jellemző a növekedés, de rövid 

távon a gazdasági folyamatok növekedése megtorpanhat. A kereslet élénkítésével a 

kormányzatok is befolyásolhatják az üzleti ciklusokat, csillapíthatják a gazdaság 

kilengéseit (Kleist & Doll, 2005). Ez előbbi kettő szintéziseként elmondható, hogy rövid 

távon a piacok nem működnek tökéletesen, nem képesek alkalmazkodni, ezért a 

kormányzatok beavatkozhatnak, hogy kiküszöböljék a piaci torzításokat. Ha a 

kormányzat megfelelően avatkozik be és hozza rendbe a hibákat, akkor a piac láthatatlan 

keze újra elkezdhet munkálkodni (Ponti, Boitani, & Ramella, 2013). Milton Friedman 

szabadpiaci kapitalizmus közgazdásza szerint a kapitalizmus felvirágzásához az államnak 

távol kell tartania magát mindenféle gazdasági tevékenységtől […] (Nelson, 2013). 

A közlekedési rendszer zsúfoltsága egyre növekvő terhet ró az európai gazdaságra. 

Nem csak a menetidő és a tüzelőanyag-fogyasztás megnövekedése, de a szállítási idő 

bizonytalanná válása is e negatív hatások közé tartozik. A szállítási hatékonyság növelése 

érdekében – a torlódások csökkentésének, a menetidő kiszámíthatóbbá tételének – egyik 

                                                 
10 1723-1790, angol közgazdász. 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

56 

lehetséges módja a díjrendszerek bevezetése. Disszertációmban ismertetem a különböző 

díjrendszereket, az általuk elérhető hatások válfajait, majd külön kitérek a méltányosság 

fogalmára is. Itt kell megemlíteni, hogy az adó- és díjrendszerek alkalmazásának több 

célja lehet. Lehet célja a közúti infrastruktúra építési és üzemeltetési költségeinek 

fedezése vagy az infrastruktúra elem kapacitás kihasználtságának, forgalmi terhelésének 

szabályozása gazdasági eszközökkel. 

 

4.1. A különböző adó- és díjrendszerek 

Számos megoldás létezik arra, hogy a közlekedés használóitól pénzügyi forrásokat 

nyerjenek különböző célok elérése érdekében, ezzel a szállítók hasznossági függvényét, 

közvetve a közlekedési infrastruktúra iránti keresletet lehet szabályozni. Az alábbiakban 

bemutatom a közúti szektor pénzügyi befolyásoló eszközeit (20. ábra), melyek lehetnek 

a megtett úttal arányos és átalánydíjas megoldások is, pénzügytechnikailag a technológiai 

lehetőség adott a használat előtt vagy utólagos fizetésre is. 

 

 

20. ábra Az áruszállítás módjának, útvonalának és a szállítási időzítés 

befolyásolási lehetőségei 

(forrás: saját munka, (Orosz Csaba, 1994), (Orosz Csaba, 1997) alapján) 
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Gépjárműadók: A gépjárműadó általában rögzített éves díjat jelent, tehát így nem 

kapcsolódik közvetlenül a használathoz. Azonban a konkrét meghatározása révén 

(például a közúti szállítójárművek méretének vagy károsanyag kibocsátásának 

függvényben meghatározva) a gépjárműadóval közvetetten befolyásolható a piacra jutás 

feltétele. Hatására az összes költség függvény függőlegesen tolódik el (21. ábra). 

  

21. ábra Adók és díjak hatására 

azösszköltség függvény meredeksége nem 

változik csak függőlegesen eltolódik 

(forrás: saját munka, (Orosz, 1994) 

alapján) 

22. ábra Adók és díjak hatására az 

összköltség függvény meredeksége változik 

(forrás: saját munka, (Orosz, 1994) 

alapján) 

 

Tüzelőanyag adók: A tüzelőanyag-adó általában a felhasznált tüzelőanyag minden 

egyes literére kivetett adóforma. Az alkalmazott adómérték változhat az egyes 

tüzelőanyag-típusok függvényében, de általában nem különbözik az egyes 

gépjárműtípusoktól függően (kivéve néhány országban, ahol a mezőgazdasági 

termelésben használt gépekre kissé más szabályozás vonatkozik). Mivel fogyasztása nem 

lineárisan arányos a gépjárművek össztömegével, a tüzelőanyag-adó nem tükrözi a 

nehezebb gépjárművek által az úthálózatban keltett károkat és az idősebb járművek által 

okozott többlet-károsanyag kibocsátást; nem tud továbbá különbséget tenni az úthálózat 

egyes részei között. Nincs tekintettel arra sem, hogy az utakat a torlódások során 

használók nagyobb költségeket okoznak. Ugyanakkor a tüzelőanyag-adó nagysága arra 

motiválhatja a gépjármű tulajdonosokat, hogy kevesebbet vezessenek vagy alacsonyabb 

fogyasztású járműveket használjanak. Ilyen módon a tüzelőanyag adó a 

környezetvédelmi szabályozás eszközének tekinthető. Azonban ha egy viszonylag kis 

területű, szerény gazdaságú országban magas ez az adófajta, akkor az arra ösztönözheti a 

járművek tulajdonosait, hogy a szomszédos országban vegyék meg a tüzelőanyagot (ún. 

benzin turizmus), és így a belföldi infrastruktúra használatáért az adott országban ne vagy 

kevesebbet fizessenek. Ezen felül a tranzitforgalom esetében – ezen adómértékektől akár 
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teljesen függetlenül – egy ország méretével fordított arányban az áthaladó forgalom egy 

része a természetes tankolási gyakoriságokból adódóan természetesen nem fizet az 

infrastruktúra használatáért. 

Használati díj (időben határolt úthasználat): Az időben határolt úthasználat 

során a díjat befizetők egy adott időtartamon keresztül a díjköteles hálózatot 

használhatják. Ugyanakkor ez nem függ össze szorosan a használattal, és a gyakori 

használók többet utazhatnak ugyanannyi pénzért, mint az adott úton ritkábban 

közlekedők. Ennek ellenére néhány ország (főleg európaiak, a kontinens gyorsforgalmi 

hálózatának ötödén) ezt a rendszert alkalmazza például matricás használati 

díjrendszerként csak az alacsonyabb vagy valamennyi járműkategóriára (pl. Svájc, 

Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Románia, Bulgária). A 

közúti szállítási lánc szereplőit ez közvetlenül érinti Belgium, Hollandia, Luxemburg, 

Dánia és Svédország – az Eurovignetta együttműködés – esetében, ahol a nehéz 

tehergépjárművek az elsődleges úthálózaton ilyen használati díjat fizetnek, továbbá 

Oroszországban, ahol „viszonossági” alapon számos ország fuvarozóinak kell az 

Eurovignetta rendszerhez hasonló használati díjat fizetniük. Az időben határolt 

úthasználati díj egy egyszeri beruházással – melyért cserébe a fuvarozó az adott időtartam 

alatt korlátlanul használhatja az infrastruktúrát – az összköltség függvényt függőlegesen 

tolja el (21. ábra). 

Útdíj (térben határolt úthasználat): Ez a legelterjedtebb megoldás, amely 

leginkább közelít a „használó fizet” elv megvalósulásához (Európa gyorsforgalmi 

hálózatának kétharmadán). A legtöbb esetben ugyanis az útdíj függ az alkalmazott 

járműtípustól és mértékét befolyásolhatja a napszak is (térben és időben kombináltan 

határolt úthasználat: pl. Franciaország), a drága infrastruktúraelemek (hidak és alagutak: 

pl. Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország, Norvégia) költségei, 

továbbá az adott területek környezetvédelmi szempontból való érzékenysége és a közúti 

torlódás nagysága. Különbséget lehet tenni a rögzített útdíjak és a megtett távolság 

függvényében változó (távolságarányos) útdíjak között. Rögzített útdíj (21. ábra) vethető 

ki például egy alagút vagy híd használatáért, ez esetben a díjkategóriánként meghatározott 

díj az áthaladások számával arányos, míg a tipikus távolságfüggő útdíjat (22. ábra) -

jellemzően autópályák használatáért kell fizetni (például minden úthasználó által: 

Írországban, Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, 

Lengyelországban, Horvátországban, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, 

Görögországban, Törökországban, illetve csak a tehergépkocsik és esetenként a buszok 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

59 

által: Szlovéniában, Svájcban, Ausztriában, Németországban, Csehországban, 

Szlovákiában). A térben határolt úthasználati díj általában a megtett úttal arányos, ezért a 

futásteljesítmény növekedésével az összköltség is növekszik (22. ábra).  

Sávokra/csomópontokra kivetett díjak: Ebben az esetben csupán egy adott sáv – 

nem pedig a teljes út – használatáért kell díjat fizetni. A csomópontra kivetett díj azt 

jelenti, hogy egy adott csomópont igénybevétele díjköteles: így jobb közlekedési 

szolgáltatást vehetünk igénybe, mint a párhuzamos, alternatív útvonalon. Mindkét 

megoldás a forgalom szabadabb áramlásának megvalósulását célozza, amelyet akkor 

lehet elérni, ha a díj szintje igazodik a jelentkező kereslethez (22. ábra). 

Területi, zóna díjak: Ebben a megközelítésben egy valamely nagyságú terület 

(város, régió vagy egy egész ország) útjainak használatáért kell díjat fizetni. A díj vagy 

az adott területen megtett kilométerek számától (22. ábra), vagy csupán a zónába történő 

belépés tényétől függ (21. ábra). A díjat ki lehet vetni a reggeli/esti csúcsforgalom idejére 

vagy az egész munkanapra (ebben az esetben a területi lehatárolás időbeli 

diverzifikációjáról beszélhetünk), lehet átalánydíjas vagy a torlódás szintjétől esetleg 

egyéb paraméterektől függő. 

Parkolási díjak: Az időpont vagy időtartam alapú díjrendszerek alcsoportja a 

parkolási díjak rendszere, amelyeket egy adott parkoló terület vagy parkolósáv 

használatáért kell fizetni. Ilyen rendszerek a világ számos városában megtalálhatóak, és 

általában a díj megfizetését a várakozás időtartamának korlátozásával kombinálják. A díj 

megfizetése történhet automatán keresztül, esetleg előzetes (újságárusnál, bankban, 

dohányboltban) jegyvásárlással, vagy újabban mobiltelefonon keresztül történő 

fizetéssel. 

4.2. A díjrendszerekkel elérendő társadalmi-gazdasági 
célok 

Alapvetően kétféle célkitűzés megvalósításához szoktak díjfizetési rendszereket 

bevezetni: valamilyen beruházás megvalósításához, fenntartásához vagy működtetéséhez 

szükséges pénzügyi keret megteremtéséhez vagy valamilyen szabályozás érdekében. Az 

utóbbi célkitűzés igen széleskörű lehet: gondolhatunk itt a torlódások okozta problémák 

megszüntetésére, a közlekedésbiztonság fokozására vagy a kedvezőtlen környezeti 

hatások enyhítésére is. Az előbb bemutatott díjfizetési rendszereket tehát a fenti két 

szempont mentén kategorizálhatjuk.  
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23. ábra A díjrendszerek lehetséges gazdasági hatásai 

(forrás: Markovits, Siposs, Török, 2010) 

 

Lényeges tudni, hogy a 23 ábrán szereplő megjelenítés csupán illusztratív célokat 

szolgál: azt, hogy az adott megoldás pontosan hol helyezkedik el a 

koordinátarendszerben, a díjfizetési rendszer specifikációitól, a földrajzi és politikai 

helyzettől, valamint a használók/adófizetők hozzáállásától függ. Ugyanakkor nagyon jól 

szemlélteti azt a meglátást, hogy egy díjfizetési rendszer sincs kizárólagosan csak a 

forrásteremtésre vagy szabályozásra hatással: a jövedelemre gyakorolt hatása révén 

még az általános adók vagy az éves gépjárműadó is befolyásolja a közlekedés 

szereplőinek viselkedését. Azonban a kereslet rugalmassága révén ezek az adók kevésbé 

lesznek szabályozó jellegűek, mint például a területi díjak, amelyek jóval hatékonyabbak 

a szabályozás területén, viszont lényegesebb kisebb bevételt jelentenek. Ennek 

megfelelően egy adott díjrendszer pontos helye az ábrán (tehát a forrásteremtésben és a 

szabályozásban betöltött szerepe) nagyban függ majd attól, hogy a használók hogyan 

viszonyulnak hozzá. Az elfogadottság kulcseleme az árképzés hatékony, környezeti 

szempontból érzékeny és méltányos kialakítása (Mészáros, Siposs, Andricsák, 2009). 
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4.3. A társadalmi méltányosság mint gazdasági 
sikertényező a közlekedési rendszerben 

Az előző szakasz végén említett gondolatokhoz kapcsolódik szorosan a 

méltányosság kérdésköre. A díjrendszer sikeréhez alapvetően szükséges, hogy a többség 

elfogadja, különben nem lehet megvalósítani11. Ennek az elfogadásnak a különböző 

szintjei vizsgálhatók a méltányosság fogalmával.  

4.3.1. A horizontális méltányosság 

A horizontális méltányosság a hatásoknak a képességek és szükségletek 

tekintetében egyenlőnek tekintett egyének és csoportok közötti megoszlására vonatkozik. 

Eszerint az egyenlőnek tekintett egyének és/vagy csoportok ugyanolyan mértékben kell, 

hogy részesüljenek az adott javakból, egyenlően megosztva kell viselniük a költségeket 

és egyéb téren is ugyanolyan bánásmódban kell részesülniük. Tehát a fentebb bemutatott 

intézkedések során törekedni kell arra, hogy egy egyén vagy csoport se részesüljön 

kedvezőbb elbánásban a többinél, és hogy a fogyasztók „megkapják, amiért fizetnek; és 

fizessenek azért, amit kapnak” (European Commission, 2001). 

4.3.2. A vertikális méltányosság 

A vertikális méltányosság a hatásoknak a képességek és szükségletek tekintetében 

különböző egyének és csoportok közötti megoszlására vonatkozik. Ebben az adott 

esetben a jövedelem vagy szociális helyzet alapján különböző csoportokról van szó. 

Méltányos bánásmódban részesülnek a díjfizetési döntések által érintett szereplők, ha a 

gazdaságilag vagy szociálisan hátrányban lévő csoportokra kedvezőbb feltételek 

vonatkoznak. Az ilyen megoldásokat progresszívként, míg a hátrányos helyzetű 

csoportokat kimondottan terhelő intézkedéseket regresszívként jelölhetjük meg. A 

vertikális méltányossággal biztosítható, hogy a hátrányos helyzetben lévő csoportokat az 

externális hatások (környezetszennyezés, közlekedésbiztonság hiányosságai) ne terheljék 

kiugró mértékben, és hogy esetlegesen árengedményeket vagy különleges 

szolgáltatásokat vehessenek igénybe, ezzel persze a közúti közlekedésben résztvevő 

„hátrányosabb” helyzetű résztvevők hasznossági függvénye torzul, amely a nem kívánt 

állapot konzerválásához vezethet. 

                                                 
11 Bándi Gyula (Gyula Bándi, 2014)szerint a fenntartható fejlődést a nemzedékek közötti méltányosság, a 

nemzedéken belüli méltányosság és az integráció határozza meg. A környezeti ügyeket a legjobban az 

összes érdekelt részvételével lehet kezelni. A társadalmi részvétel kiterjed az információhoz való jogra, a 

részvételi jogra (a jogalkotásban, a közigazgatási döntéshozatalban, jogérvényesíési folyamatokban). 
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4.3.3. A földrajzi méltányosság 

A földrajzi méltányosság a hatásoknak a különböző földrajzi területek között 

történő megoszlásával foglalkozik. Ennek megfelelően indokolt lehet az is, ha a 

különböző területeken élő vagy máshova utazó fogyasztók különböző bánásmódban 

részesülnek. Megfelelő példa erre a londoni városi útdíj, ahol a díjfizetésre kötelezett 

területen lakók nem, vagy csak nagyon keveset fizetnek a teljes árú útdíjból. E nélkül a 

megoldás nélkül elviselhetetlen pénzügyi terhet róttak volna az ott lakókra, és az egész 

rendszergazdaságilag fenntarthatatlan lett volna. 

 

4.4. Társadalmi költség alapú csomópont szabályozás 

Vizsgálataimat 3 szinten kívántam elvégezni: 

 Makro szinten megvizsgáltam az emberi tevékenység és a természeti környezet 

kapcsolatát. Megállapítottam, hogy az emberi eredetű környezetszennyezést és 

környezetterhelést csökkenteni kell. Ebben jelentős szerepet játszik a közlekedés 

is, hiszen az egyetlen szektor amely az elmúlt évtizedekben nem tudta 

környezetterhelését és környezetszennyezését csökkenteni.  

 Mezo szinten megvizsgáltam a jelenleg hazánkban reálisan elérhető technológiai 

lehetőségeket és gazdasági hátterüket a közúti közlekedési szektor 

környezetterhelésének és –szennyezésének mérséklése érdekében.  

 Mikro szinten pedig a gépjárműhasználatot befolyásoló gazdasági eszközöket 

szeretném megvizsgálni.  

 

A fejezet előző részében olyan pénzügyi és gazdasági eszközöket mutattam be, amely 

segítségével befolyásolható a mobilitás. A következőkben egy városi csomópont 

statikus becsült társadalmi költség alapú gazdasági szabályozását szeretném 

bemutatni. Városi csomópontot két ok miatt választottam. Az első, mert hazánkban is, 

és az Európai Unióban is növekszik a városlakók száma, a második, mert a városközi 

közlekedésben a szabályozás nem vagy csak igen nehézkesen valósítható meg. 

Jelenleg a fosszilis tüzelőanyag alapú közúti közlekedés városi forgalmi áramlatainak 

szabályozása forgalomtechnikai lapon történik a várakozási idők minimalizálásával. E 

helyett szeretném bemutatni a városi csomópont károsanyag kibocsátás alapú 

szabályozását. Ahogy a forgalomtechnikai szabályozás alapján a csomópontok 
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összehangolt rendszert alkothatnak, így én is a társadalmi költség alapján szabályozott 

csomópontok összehangolásának lehetőségét szeretném megvizsgálni. Ehhez 

szükséges a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának monetarizálása egy adott 

csomópontban. Amennyiben ez lehetséges akkor tovább lehet bővíteni a rendszert több 

csomópontból álló rendszerre. Ehhez meg kell határozni az egy ciklus alatt 

irányonként feltartóztatott gépjárművek számát. A következőkben ismertetett 

módszerrel egy másik jellemző mennyiséget, az egy járműre jutó feltartóztatási időt is 

ki lehet számítani. Ezen számítási metódus segítségével értékelhető egy jelzőlámpával 

irányított csomópont forgalomlefolyása is. 

A számítási módszer bemenő paraméterei a következők: 

- érkező gépjárművek száma óránként az összes irányban (Qbe) 

- a csomópontból kihaladó járművek száma: jelen esetben a maximális, 
s

Jármű
5,0  

értékkel számolva 

- a csomópont jelzésterve  

 

Egy csomópont jelzéstervének kialakítása és a bemenő forgalomnagyságok között összefüggés 

van, ugyanis a program periódusidejét és a jelzéstervben szereplő zöldidőket a bemenő 

forgalomnagyságok alapján állapítják meg. Emiatt egy jelzésterv „felső kapacitással” 

rendelkezik, mert ha a tervezés során figyelembe vett forgalomnál jelentősen nagyobb igények 

jelennek meg a csomópontban, akkor a jelzésterv nem képes ezek levezetésére, torlódás alakul ki. 

Az alábbiakban összefoglaltam a modellezési lépéseket (24. ábra): 

 

24. ábra Városi csomópontban feltorlódott gépjárművek társadalmi és klímatkius 

költségeinek becslése 

(forrás: saját munka) 
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1. lépés: Szükség van arra, hogy az érkező járműszámot Qbe 








h

Jármű
 mértékegységben ismerjük 

(23. egyenlet): 

23. egyenlet 


 be
Q

  

ahol 

 : egy sávban érkező járművek száma 1s alatt 









s

Jármű  

Qbe: érkező járműszám 








h

Jármű
 

 

A forgalmi intenzitás (24. egyenlet) mértékegység nélküli viszonyszám. 

 

24. egyenlet 


   

ahol 


: forgalmi intenzitás [-] 

 : egy sávban érkező járművek száma 1s alatt 









s

Jármű

 


: maximális kihaladó járműszám másodpercenként 










s

J

 

 

2. lépés: a sor kiürülési idejének meghatározása: tc [s] (25. egyenlet) alapján: 

 

25. egyenlet 








1

r
tc  

ahol 

tc: sor kiürülési ideje [s] 
 : forgalmi intenzitás [-] 

r: pirosidő egy fázisban [s] 

 

3. lépés: a csomóponti időarány - Pq [-] - a kiürülési idő, valamint a pirosidő és a periódusidő 

aránya (26. egyenlet): 

 

26. egyenlet 
C

tr
P c

q


  

ahol 
Pq:  a csomóponti időarány [-] 

r: pirosidő egy fázisban [s] 

tc: sor kiürülési ideje [s] 

C: a csomópont jelzéstervének periódusideje [s],  

 

amely az (27. egyenlet) összefüggés szerint megegyezik a megállított járművek arányával (Ps) 
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27. egyenlet 

 
  q

cc
s P

C

tr

gr

tr
P 











 

ahol  

sP : a megállított járművek aránya egy periódusban egy irányban [%] 

 : egy sávban érkező járművek száma 1s alatt 









s

Jármű  

r: pirosidő egy fázisban [s] 

tc: sor kiürülési ideje [s] 

g : effektív zöldidő, ami magában foglalja az előkészítő időt és az átmeneti időt is [s]. 

C: a csomópont jelzéstervének periódusideje [s],  

 

4. lépés: a megállt járművek száma periódusonként (28. egyenlet):  

 

28. egyenlet sPCN    

 

ahol  

N a megállt járművek száma periódusonként [db] 

 : egy sávban érkező járművek száma 1s alatt 









s

Jármű  

sP : a megállított járművek aránya egy periódusban egy irányban [%] 

C: a csomópont jelzéstervének periódusideje [s],  

 

5. lépés: egy járműre jutó késés (29. egyenlet) alapján: 

 

29. egyenlet  


12

2

C

r
davg  

 

ahol  

davg : egy járműre jutó késés [s] 

r: piros idő egy fázisban [s] 

C: a csomópont jelzéstervének periódusideje [s],  
 : forgalmi intenzitás [-] 

 

A eddigiekben ismertetett hagyományos forgalomtechnikai lépéseket ki kellett 

egészíteni a társadalmi költségek meghatározásával. Ennek első lépése az összes késés 

(JS) meghatározása, mely az alábbi képlet (30. egyenlet) szerint történik, 

30. egyenlet 




N

1i

avgi
dJS  

 

 

amely a sorban állók összes késését jelöli.  
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25. ábra Csomópontban feltorlódott járművek 

(forrás: saját munka, PTV-VISSIM program alapján) 

 

Meg kell határozni az egyes gépjárműfajták tüzelőanyag-fogyasztását, ebből 

számítható a gépjárművek klimatikus költsége12, melyet leggyakrabban a széndioxid 

kibocsátás alapján szoktak meghatározni (31. egyenlet): 

 

31. egyenlet 2diesel2bus COCObusavgcl CmFdC   

ahol 

busclC : autóbuszok klimatikus költsége [EUR] 

davg : egy járműre jutó késés [s] 

busF : autóbuszok tüzelőanyag-fogyasztása alapjáraton 









s

l  

diesel2COm : 1 liter gázolaj elégetéséből származó szén-dioxid tömege 









l

kg
 

2COC : CO2 kibocsátás költsége 








2tCO

Euro
 

 

A személygépjárművek késéséből adódó társadalmi költségek is meghatározhatóak 

(32. egyenlet): 

 

32. egyenlet 
devcarcar dpassd CNJSC   

ahol 

cardC : személygépkocsik utasai által a késés miatt elszenvedett költség [EUR] 

                                                 
12 jelen esetben a szerző klímatikus költség alatt a gépjárművek által kibocsátott CO2 pénzügyi értékeét 

érti. 
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JS: az összes késés [s] 

carpassN : utazók átlagszáma egy személygépkocsiban [db] 

devdC : késésből adódó externális költség 



















személy

óra_késett

Euro
 

 

A vizsgált csomóponton áthaladó autóbuszok alapján felírható a (33 egyenlet) 

egyenlet, mely a buszok késéséből származó társadalmi költséget határozza meg: 

 

33. egyenlet 
devbusbus dpassavgd CNdC   

ahol 

busdC : autóbuszok utasai által a késés miatt elszenvedett költség [EUR] 

davg : egy járműre jutó késés [s] 

buspassN : utazók száma egy autóbuszon [db] 

devdC : késésből adódó externális költség 



















személy

óra_késett

Euro
 

 

A következőkben bemutatott tényezőket a számítás során negatív előjellel 

szükséges figyelembe venni, ugyanis megtakarításnak tekinthetők. Abból adódnak, hogy 

az előnyben részesített járműnek nem kell megvárni a következő ciklus zöldidejét, hanem 

a zöldidő nyújtásnak köszönhetően még az aktuális ciklusban elhagyhatják a 

csomópontot. A sorban nem álló autóbuszok klimatikus költsége a 34. egyenlet szerint 

alakul. 

 

34. egyenlet 2diesel2bus COCObusaac CmFrC   

ahol 

busacC :A sorban nem álló autóbuszok klimatikus költsége [EUR] 

ra : a „megspórolt” piros idő, amit a járműnek nem kellett kivárnia [s] 

busF : autóbuszok tüzelőanyag-fogyasztása alapjáraton 









s

l  

diesel2COm : 1 liter gázolaj elégetéséből származó szén-dioxid tömege 









l

kg
 

2COC : CO2 kibocsátás költsége 








2tCO

Euro
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Ez, ha zöld nyújtáson kívül más előnybiztosítási intézkedést nem 

foganatosíthatunk, akkor a teljes piros idő, ha fázisbeillesztés és zöld előrehozás is 

lehetséges, akkor a közbenső idők és a következő fázis minimális zöldjének összege. Az 

előnyt kapott autóbusz „nem késéséből” adódó költségtömeg (
busadC ) a következő 

(35.  egyenlet) összefüggéssel határozható meg: 

 

35. egyenlet apassdad rNCC
buszdevbus



 

ahol, 

busadC : az előnybiztosítás miatt az autóbuszok utasai által el nem szenvedett késési költség [EUR] 

devdC : késésből adódó externális költség 



















személy

óra_késett

Euro
 

buspassN : utazók száma egy autóbuszon [db] 

ra : a „megspórolt” piros idő, amit a járműnek nem kellett kivárnia [s] 

 

A teljes társadalmi költség a fenti összefüggések összegéből származtatható (36. 

egyenlet): 

36. egyenlet 
busbusbuscarbuscarsum adaclddclcls CCCCCCC   

ahol 

sumsC : a csomópont teljes társadalmi költsége [EUR] 

carclC : személygépkocsik klimatikus költsége a csomópontban [EUR] 

busclC : autóbuszok klimatikus költsége a csomópontban [EUR] 

cardC : személygépkocsik utasai által a késés miatt elszenvedett költség [EUR] 

busdC : autóbuszok utasai által a késés miatt elszenvedett költség [EUR] 

busaclC : az előnybiztosítás miatt az autóbuszok meg nem termelt klimatikus költsége [EUR] 

busadC : az előnybiztosítás13 miatt az autóbuszok utasai által el nem szenvedett késési költség [EUR] 

 

A számítási modell működése szemléltethető a 26. ábran látható blokkvázlattal is. 

Bemenő paraméternek tekinthetők a be- és kihaladó járművek száma, valamint a 

társadalmi költség alapértékei. A rendszer kimenő paramétere a csomópontra 

meghatározott teljes társadalmi költség. 

                                                 
13 Előnybiztosítás esetén csak a közforgalmú közösségi közlekedés előnyben részesítését értjük. Jelen 

esetben a közúti közforgalmú közösségi közlekedési eszközök esetén a forgalom irányító berendezés 

zöldidejének nyújtását (előnyítással és utzárással) a buszsáv esetében kiegészítő jelző segítségével. 
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26. ábra A társadalmi költség alapú csomópont irányítás blokkvázlata 

(forrás: Sipos, Polgár, Török, 2011) 

 

A 27. ábra alapján látható általános csomópontot tekintettük a számítás alapjának, 

jelzésterve a 28. ábra szerinti. 

 

 
27. ábra Mintacsomópont 

(forrás: saját munka) 
28. ábra A mintacsomópont jelzésterve 

(forrás: saját munka) 

 

A számításban az előnybiztosítási intézkedések közül a zöld nyújtást vizsgáltam 

meg, ugyanis ezzel spórolható meg a legtöbb várakozás. A zöld előrehozás és a 

fázisbeillesztés csak a minimális zöld kiadása után lehetséges, míg ez az intézkedés a zöld 

utolsó másodperceiben azonnal megtehető. Három nyújtási változatot tekintettem át:  

A. eset: a K3 irányban 10 s nyújtás, ezt a 10 s-ot a K2 irány zöldidejéből vesszük el. 

B. eset: a K1 irányban 10 s nyújtás, K3 irányban -10 s zöldidő. 

C. eset: a K2 irány kap 8 s többlet zöldidőt, és ezt a K1 zöldidejéből vesszük el.  

 

SZÁMÍTÁSI MODELL 

Visszacsatolt információk 
Minimalizálás 

Behaladó 
járműszámok 

(λ) 

Kihaladó 
járműszámok 

(μ) 

Teljes 
társadalmi 

költség 

Késési 
költség 

(Cdel) 

Klimatikus 
költség 
(Cclim) 
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A bemenő járműszámot a K1, K2, K3 irányokban rendre 300, 150, 300 
h

J
 

nagyságúra választva az alábbi számítási eredményeket kaptuk (15. táblázat): 

 

15. táblázat Teljes társadalmi költség egy periódusra 

vonatkozóan a mintacsomópontban 

 

Társ ktg. (€) 

5 12 20 

normál eset 14,77 14,77 14,77 

A eset 1,97 1,97 1,98 

csökk. az eredetihez képest (%) 86,66 86,64 86,63 

B eset 2,05 2,05 2,06 

csökk. az eredetihez képest (%) 86,10 86,09 86,08 

C eset -0,16 -0,16 -0,16 

csökk. az eredetihez képest (%) 101,11 101,10 101,08 

(forrás: saját számítás eredménye) 

 

A bemenő értékek aránya miatt az előnybiztosítás hatása igen nagy, 86%-kal 

csökkent a társadalmi költség. A (C) jelű intézkedésnél egyenesen társadalmi haszna 

van annak, hogy az autóbusz nem áll a piros lámpánál. (Ebben az esetben 85 s lenne a 

piros idő, azért adódott ilyen kedvező eredmény.) Egy másik eset is vizsgálható (16. 

táblázat): ebben azt feltételeztük, hogy óránként 2-2 autóbusz halad el minden irányban 

az előző esetnél említett forgalomnagyság mellett. Az óránként két járműben benne 

foglaltatik az, hogy éjszaka nincs vagy nagyon ritka követési idejű az autóbusz-

közlekedés (29. ábra). 

 

 

29. ábra Csomópontban feltorlódott járművek 

(forrás: saját munka, PTV-VISSIM program alapján) 
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Ebben az esetben azt számítottuk ki, hogy ha az év minden napján ugyanazt az 

előnybiztosítási intézkedést hajtanák végre, akkor hogyan alakulna a társadalmi költség 

(16. táblázat). 

 

16. táblázat Teljes társadalmi költség egy évre vonatkozóan a 

mintacsomópontban 

Társadalmi költség (€) 

Intézkedés CO2 kibocsátás (€/t) 5€/t 12 €/t 20€/t 

normál eset 635354 636085 636921 

A eset 395105 395791 396575 

csökk. az eredetihez képest (%) 37,81 37,78 37,74 

B eset 428013 428759 429611 

csökk. az eredetihez képest (%) 32,63 32,59 32,55 

C eset 613500 614269 615148 

csökk. az eredetihez képest (%) 3,44 3,43 3,42 

(forrás: saját számítás eredménye) 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az (A) jelű intézkedés esetén csökken 

legjobban a társadalmi költség. Érdemes belegondolni, hogy éves szinten a kb. 400 000 € 

összeget a különbség. 
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4.5. Társadalmi költés alapú csomópont harmonizáció  

 

Forgalomtechnikából jól ismert, hogy a csomópontokat forgalomtechnikai 

paramétereik alapján össze lehet hangolni, a gyorsabb és könnyebb áthaladás érdekében. 

A forgalom technikai paraméterek helyett ebben a fejezetben a társadalmi költség alapú 

összehangolást fogom elvégezni, megmutatva, hogy a becsült társadalmi költség alapú 

szabályozás kiterjeszthető több csomópontból álló rendszerre, így az egyedi csomópontok 

környezetterhelési minimuma ugyan nem teljesül, de a gépjárműáramlat könyebb és 

gyorsabb áthaladása rendszerszinten is biztosítható.  

Doktori képzésemet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában végeztem, ezért az egyetem 

környezetében kerestem három már összehangolt csomópontot a vizsgálataimhoz. A 

három a csomópont a Gellért tér, a Bertalan Lajos utca és az Egry József utca, a vizsgált 

csomópontok forgalmi rendjét és jelenleg futó fázisterveit az 1. és 2. melléklet ábrái 

mutatják be. A forgalom felvétel időpontjában 2007-2014-ig mindhárom csomópontban 

fixprogramos, idővezérelt forgalomirányítás folyik, 90 másodperces periódusidejű 

fázisidőtervvel. 2014. augusztus 1-től ideiglenes változott meg az Egry József utcai 

csomópont forgalmi rendje. 

 

4.5.1. Budafoki út – Műegyetem rakpart csomópont 

A csomópontban maszkolt fázisterv alapján működnek a jelzőlámpák, három 

fázisba vannak sorolva a kereszteződésbe érkező irányok. Az első fázis a Szent Gellért 

tér felől érkező és a Műegyetem rakpart irányába vagy a Budafoki út felé haladó forgalmi 

sáv, és a Műegyetem rakpart irányából érkező, és a Szabadság híd felé haladó forgalmi 

sávok. A Műegyetem rakpart felől érkező sávok hamarabb kapnak piros jelzést, mint a 

Szent Gellért tér felől érkező áramlat, így kap szabad jelzést a Szabadság híd felé 

visszaforduló sáv a köztes időben. Ez igen rövid zöld jelzés, de az igények nem 

indokolják több zöld idő kiszabását ennek az iránynak. A második fázisban a Budafoki 

út felől érkezők hajthatnak ki a Szent Gellért tér felé vezető sávokba, vagy térhetnek le 

jobbra kis ívben a Műegyetem rakpartra. 
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4.5.2. Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart csomópont 

A kereszteződésben használt jelzőlámpa fázisterv majdnem teljesen maszkolt, 

egyedüli kivétel ez alól a Petőfi híd felől érkező sávok esetében megengedett nagy ívű 

bal kanyar a Bertalan Lajos utca irányába (a mérés időpontjában még ez a forgalmi rend 

állt fenn, azóta korrigálták, a nagy ívű bal kanyar tiltva lett a csomópontban). 

A jelzésterv 3 fázisba sorolja a beérkező irányokat, az első fázis a két főirány, tehát 

a Műegyetem rakparton egyenesen haladó sávok, a második fázis a Budai alsó rakpartról 

érkező irány, innen a Műegyetem rakpartra (mindkét irányba) és a Bertalan Lajos utcába 

is behajthatnak az autósok. A harmadik fázis a rakpart melletti parkoló kihajtójának ad 

szabad jelzést, de ez csak a kihelyezett detektor jelzése esetén történik meg. 

 

4.5.3. Egry József utca – Irinyi József út – Műegyetem rakpart 

csomópont 

A csomópont teljesen maszkolt jelzéstervvel működik, a vizsgált csomópontok 

közül a legbonyolultabbal. Az első fázis a legnagyobb forgalmat lebonyolító, tehát a 

Műegyetem rakparton a Pázmány Péter sétány felé haladó és az ezzel ellentétes irányt 

foglalja magában, valamint a Budai alsó rakpartra való lehajtás is ebben a fázisban valósul 

meg. A második fázisban az Irinyi József utcai lehajtó kap szabad jelzést, innen a 

Pázmány Péter sétány, a Szent Gellért tér vagy a Budai alsó rakpart felé kanyarodhatnak 

az autósok. A harmadik fázis alatt az Egry József utcából kihajtók kapnak zöld jelzést, 

innen is bármely irányba haladhatnak az autósok. A leginkább forgalmas irányok a Szent 

Gellért tér felől a Pázmány Péter sétány felé, az ezzel ellentétes irányba haladó, és a Budai 

alsó rakpartra vezető lehajtó. 

 

4.5.4. A költségalapú szabályozás megvalósítása a 

csomópontokban 

Az eddigi gyakorlattal ellentétben az említett csomópontokban nem a jelenleg futó 

fázisterveket vizsgáltam meg költség szempontból, hanem (megtartva a fázisokat és a 

tiltás mátrixot) megkerestem a lehetséges jelzéstervek között a költségminimumot adót. 

Ezt a számítást elvégeztem a klimatikus és a késésből származó költségek esetében is. 
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Budafoki út – Műegyetem rakpart csomópont 

Késésből adódó költségek 

A csomópontban jelenleg működő fázisterv (reggeli csúcsidőben) szerinti, valamint 

a késésből adódó költségek minimumát eredményező zöldidők a következők 

(17. táblázat). 

 

17. táblázat A jelenlegi és a késésből származó költség minimumot eredményező 

zöldidők 

 
Budafoki út 

felől 

Gellért tér 

felől 

Műegyetem 

rakpart felől 

Jelenlegi zöldidők [s] 30 49 37 

Késésből származó költség 

minimum esetén a zöldidők [s] 
36 43 31 

 

A 18. táblázat alapján látható a jelenlegi és a tervezett fázisterv késésből származó 

költségeinek különbsége. A Budafoki út felől érkező fázis több szabad jelzést kapott, így 

ott csökkent a költség, míg a másik két irány (melyeknek fázisa közös) a lerövidült 

zöldidő miatt költségnövekedést mutat, azonban ez a növekedés kisebb mértékű, mint a 

Budafoki úti fázis nyújtásából nyert csökkenés. 

 

18. táblázat A jelenlegi és tervezett fázistervek késésből származó költségei 

  
Budafoki 

út felől 

Gellért tér 

felől 

Műegyetem 

rakpart 

felől 

Jelenlegi fázisterv 

társadalmi költség [Ft/év] 

szgk 81 684 19 772 20 642 

busz 43 635 17 909 - 

irányonkénti 

Σ 
125 319 37 681 20 642 

Σ 183 642 

Optimált fázisterv 

társadalmi költség [Ft/év] 

szgk 57 517 31 802 29268 

busz 344 83 24 539 - 

irányonkénti 

Σ 
92 000 56 341 29268 

Σ 177 609 

 

Az elvégzett számítás összesített eredményeit a Budafoki úti fázis függvényében az 

30. ábra mutatja be. 
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30. ábra A Budafoki út – Műegyetem rakpart csomópont késésből származó 

költségei [Ft/év] a Budafoki úti fázis zöldidejének [s] függvényében 

(forrás: saját munka) 

 

Klimatikus költségek 

 

A csomópontban jelenleg működő (reggeli csúcsidőben) és a klimatikus költségek 

minimumát eredményező fázisterv szerinti zöldidők a következők (19. táblázat). 

 

19. táblázat A jelenlegi és a klimatikus költség minimumot eredményező zöldidők 

 
Budafoki út 

felől 

Gellért tér 

felől 

Műegyetem 

rakpart felől 

Jelenlegi zöldidők [s] 30 49 37 

Klimatikus költség minimum 

esetén a zöldidők [s] 
35 44 32 

 

Mint az a 19. táblázatból látható, hasonló a helyzet, mint a késésből származó 

költségminimumnál kapott zöldidő elosztásnál: a Budafoki úti fázis részesül zöldidő 

többletben, amit a másik fázisból kell elvennünk. Ez annak tudható be, hogy a 

csomópontban aránylag kicsi a nehézgépjármű forgalom (20. táblázat): 
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20. táblázat A jelenlegi és a tervezett szabályozás klimatikus költségei 

  

Budafoki út felől 
Gellért 

tér felől 

Műegyete

m rakpart 

felől 

Jelenlegi 

szabályozásból adódó 

klimatikus költségek 

[HUF/év] 

szgk 74350,5 17958 18943,5 

tgk 3613,5 876 438 

irányonkénti Σ 77854,5 18834 19381,5 

Σ 116179,5 

Klimatikus 

költségminimum 

költségei [€/h] 

szgk 55735,5 26718 25513,5 

tgk 2737,5 1314 547,5 

irányonkénti Σ 58363,5 28032 26061 

Σ 112456,5 

Változás [%] 
irányonkénti -25,08% 48,81% 34,50% 

Σ -3,14% 

 

Amint az látható a 20. táblázat adataiból, a csomópont klimatikus költségének több, 

mint felét a Budafoki úti fázis személygépjármű forgalma generálja, így ennek a fázisnak 

adva több zöldidőt jelentős csökkenés érhető el az említett ágban (-25,08%); igaz, ennek 

hatására a másik fázisban növekszik a károsanyag-kibocsátás, de a csomópont 

összességére így is elmondható a költségcsökkenés (-3,14%). 

Az elvégzett számítás összesített eredményeit a Budafoki úti fázis függvényében a  

31. ábra mutatja be. 

 

 
 

31. ábra A Budafoki út – Műegyetem rakpart csomópont klimatikus költsége 

[Ft/év] a Budafoki úti fázis zöldidejének [s] függvényében 

(forrás: saját munka) 
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Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart csomópont 

Késésből adódó költségek 

A csomópontban jelenleg működő (reggeli csúcsidőben) és a klimatikus költségek 

minimumát eredményező fázisterv szerinti zöldidők a következők (21. táblázat). 

 

21. táblázat A jelenlegi és a késésből származó költségminimumot eredményező 

zöldidők 

 Petőfi híd felől Gellért tér felől 
Alsó rakpart 

felől 

Jelenlegi zöldidők [s] 35 37 38 

Késésből adódó 

költségminimum esetén a 

zöldidők [s] 

42 44 31 

 

A Petőfi híd felől és a Gellért tér felől érkező irányok közös fázisa 7 s zöldidő 

többletet kap, ami az alsó rakpart zöldidejéből kerül elvonásra. 

A 22. táblázat szemlélteti a késésből származó költségeket a jelenlegi és a tervezett 

szabályozás esetén. 

 

22. táblázat A jelenlegi és a tervezett fázistervek késésből származó költségei 

  Petőfi felől 
Gellért tér 

felől 

Alsó rakpart 

felől 

Jelenlegi 

késésből 

származó költség 

[Ft/év] 

szgk 23 152 25 396 25 157 

Σ 73 705 

Késésből 

származó költség 

minimum [Ft/év] 

szgk 14 587 15 607 38 292 

Σ 68 486 

 

Az elvégzett számítás összesített eredményeit az alsó rakparti fázis függvényében 

a 32. ábra mutatja be. 
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32. ábra A Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart csomópont késésből adódó 

költsége [Ft/év] az alsó rakparti fázis zöldidejének [s] függvényében 

(forrás: saját munka) 

 

Klimatikus költségek 

A csomópontban jelenleg működő (reggeli csúcsidőben) és a klimatikus költségek 

minimumát eredményező fázisterv szerinti zöldidők a következők (23. táblázat). Jól 

látható, hogy a tervezett zöldidők megegyeznek a késésből származó költségek 

minimumánál számolt értékekkel, mivel a csomópontban nincs számottevő 

tehergépjármű forgalom, ami elmozdítaná a klimatikus költségek minimumhelyét. 

 

23. táblázat A jelenlegi és a klimatikus költség minimumot eredményező zöldidők 

 Petőfi felől Gellért tér felől 
Alsó rakpart 

felől 

Jelenlegi zöldidők [s] 35 37 38 

Klimatikus költség 

minimum esetén a zöldidők 

[s] 

42 44 31 

 

Ebből adódik, hogy a Bertalan Lajos utcai csomópontban jól alkalmazható ez a fajta 

szemléletmód, a forgalomtechnikai módszerekkel számított zöldidők kis módosításával 

elérhető a késésből származó és a klimatikus költségek minimalizálása. A klimatikus 

költségek számításánál hasonlóképp jártam el, mint azt az előző csomópont esetében már 

kifejtettem (24. táblázat). 
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24. táblázat A jelenlegi és a tervezett szabályozás klimatikus költségei 

  Petőfi felől 
Gellért tér 

felől 

Alsó 

rakpart 

felől 

Jelenlegi klimatikus 

költségek [Ft/év] 

szgk 21 243 23 323 22 995 

tgk 547 547 766 

irányonkénti 

Σ 21 790 23 871 23 761 

Σ 69 423 

Klimatikus költség 

minimum [Ft/év] 

szgk 13 359 14 344 35 040 

tgk 328 328 1204 

irányonkénti 

Σ 13 687 14 673 36 244 

Σ 64 605 

Változás [%] 
irányonkénti -36,99% -38,55% 52,21% 

Σ -6,95% 

 

A Petőfi híd és a Gellért tér felől érkező áramlatok esetében 37-38%-os 

költségcsökkentést érhetünk el, míg az alsó rakpart esetében ~50%-os növekedést, 

azonban ez a csomópont egészére vonatkozóan 6,95%-os csökkenést eredményez. 

Az elvégzett számítás összesített eredményeit az alsó rakparti fázis zöldidejének 

függvényében a 33. ábra mutatja be. 

 

 

33. ábra A Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart csomópont klimatikus 

költsége [Ft/év] az alsó rakparti fázis zöldidejének [s] függvényében 

(forrás: saját munka) 
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Egry József utca – Irinyi József út – Műegyetem rakpart csomópont 

Késésből adódó költségek 

A csomópontban jelenleg működő (reggeli csúcsidőben) és a késésből adódó 

költségek minimumát eredményező fázisterv szerinti zöldidők a következők (25. 

táblázat). 

 

25. táblázat A jelenlegi és a késésből származó költség minimumot eredményező 

zöldidők 

 
Petőfi híd 

felől 

Gellért tér 

felől 

Irinyi József 

út felől 

Egry 

József utca 

felől 

Jelenlegi zöldidők [s] 33 34 19 14 

Késésből eredő költség 

minimum esetén a 

zöldidők [s] 

45 46 7 2 

Minimumhoz 

legközelebbi még 

megvalósítható zöldidők 

[s] 

42 43 10 5 

 

A költségminimumot eredményező zöldidők nem valósíthatóak meg, hiszen 

minimum 5 s szabad jelzést kell biztosítani minden iránynak, ezért az elméleti 

minimumhoz legközelebb eső még megvalósítható értékekkel számolok (26. táblázat). 

 

26. táblázat A jelenlegi és a tervezett fázistervek késésből adódó költségei 

  
Petőfi híd 

felől 

Gellért tér 

felől 

Irinyi 

József út 

felől 

Egry 

József 

utca 

felől 

Jelenlegi késésből 

származó költségek 

[Ft/év] 

szgk 58 204 64 544 37 295 25 481 

Σ 185 524 

Még megvalósítható 

késésből származó 

költség minimum 

[Ft/év] 

szgk 32 472 35 587 54 782 36 853 

Σ 159 694 

 

Mint látható, a vizsgált csomópontok közül a legnagyobb mértékű 

költségcsökkenést itt érhetjük el, bár igen szélsőséges zöldidő kiosztással. Az elvégzett 
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számítás összesített eredményeit a Gellért tér felől érkező áramlat fázisa függvényében 

az 34. ábra mutatja be. 

 

 

34. ábra Egry József utca – Irinyi József út – Műegyetem rakpart csomópont 

késésből [Ft/év] adódó költsége a Gellért tér felől érkező áramlat zöldidejének [s] 

függvényében 

(forrás: saját munka) 

 

Klimatikus költségek 

A csomópontban jelenleg működő (reggeli csúcsidőben) és a klimatikus költségek 

minimumát eredményező fázisterv szerinti zöldidőket a 27. táblázat szemlélteti. Jól 

látható, hogy a tervezett zöldidők megegyeznek a késésből származó költségek 

minimumánál számolt értékekkel, mivel a csomópontban nincs számottevő 

tehergépjármű forgalom, ami elmozdítaná a klimatikus költségek minimumhelyét. 

 

27. táblázat A jelenlegi és a tervezett szabályozás klimatikus költségei 

 
Petőfi híd 

felől 

Gellért tér 

felől 

Irinyi József 

út felől 

Egry 

József utca 

felől 

Jelenlegi zöldidők [s] 33 34 19 14 

Klimatikus költség 

minimum esetén a 

zöldidők [s] 

45 46 7 2 

Minimumhoz 

legközelebbi még 

megvalósítható zöldidők 

[s] 

42 43 10 5 

 

A fenti adatok alapján látható, hogy ugyan elméletileg 2 másodperces zöldidőre 

lenne szükség, de ezt a tervezési mniumum miatt 5 másodpercre kellett venni! Az említett 
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csomópontban is elvégeztem a klimatikus költségek számítását, a már megismert 

képletek segítségével (28. táblázat). 

 

28. táblázat A jelenlegi és a tervezett szabályozás klimatikus költségei 

Jelenlegi 

klimatikus 

költségek [€/h] 

 
Gellért 

felől 

Petőfi 

felől 
Egry felől 

Irinyi 

felől 

szgk 59 130 51 574 22 995 33 835 

tgk 1642 6 241 1 533 1 642 

irányonként

i Σ 60 772 57 925 24 637 35 587 

Σ 178 813 

Még 

megvalósítható 

klimatikus költség 

minimum [€/h] 

szgk 32 631 28 798 33 288 49 822 

tgk 876 3 504 2 299 2 409 

irányonként

i Σ 33 507 32 302 35 587 52 231 

Σ 153 628 

Változás [%] 

irányonként

i 
-44,86% -44,21% 44,63% 46,89% 

Σ -14,10% 

 

A késésből származó költségek csökkentéséhez hasonlóan a klimatikus költségek 

esetében is a Műegyetem rakpart – Irinyi József út - Egry József utca csomópontban 

érhető el a legnagyobb százalékos csökkenés, az első pontban már bemutatott 

fáziselosztással megegyező, bár meglehetősen szélsőséges megoldással. Mivel az Egry 

József utca és Irinyi József út felől érkezők minimális zöldidőt kapnak, ezekben az 

irányokban 44-47%-kal nő a károsanyag-kibocsátás, ugyanakkor a főirányokban hasonló 

nagyságú százalékos csökkenés számítható (Meszaros & Torok, 2014). Az egyes irányok 

eltérő forgalma miatt azonban a főirányok előnyben részesítése a csomópontban 14%-os 

költségcsökkenést eredményez a klimatikus költségek tekintetében. 

Az elvégzett számítás összesített eredményeit a 35. ábra szemlélteti. 
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35. ábra Az Egry József utca – Irinyi József út – Műegyetem rakpart csomópont 

klimatikus költsége a Szent Gellért tér felől érkező áramlat zöldidejének 

függvényében 

(forrás: saját munka) 

 

4.5.5. Összehangolási lehetőségek értékelése 

A három vizsgált csomópont összehangolását14 első körben a késésekből adódó 

költségminimumot eredményező zöldidők alapján valósítottam meg, majd ugyanezt 

elvégeztem a klimatikus költségminimumnál számolt zöldidőkre is. Mivel a 

csomópontok közül az Egry József utcai és a Bertalan Lajos utcai kereszteződéseknél 

ezek a zöldidők teljesen megegyeznek, valamint a Budafoki úti csomópont esetében is 

mindössze kis különbség mutatkozik, így a két összehangolás között is elenyésző a 

különbség. A vizsgált kereszteződések jelenlegi fázissorrendjén nem változtattam, 

egyedül az Egry József utcai csomópontban voltam kénytelen kisebb módosításokra, mert 

ezek nélkül az összehangolás nem volt megvalósítható. Ezek a módosítások azonban 

összhangban vannak a csomópont tiltás-, illetve közbenső idő mátrixával. 

  

                                                 
14 Ez egy vonali összehangolás, egy nagyobb terület összehangolása esetén természetesen eltérő költség-

megtakarítások adódhatnak, mivel változnak a zöldidők. Több csomópont összehangolása esetén növelhető 

a területi lefedettség és a társadalmi haszon. A minta csak a lehetőség megvalósítását hivatott bemutatni. 

Általánosságben elmondható, hogy a csomópontharmonizáció társadalmi költség alapon megoldható.  
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4.6. III. Tézis 

 

Megállapítottam, hogy a forgalom nagyság helyetti társadalmi 

költségtényezőket figyelembe vevő optimalizálási cél a fosszilis tüzelőanyag alapú 

közúti közlekedési rendszerek környezeti hatékonyságát növeli. 

 

A technológiai fejlesztés vagy a gazdasági ösztönzők alkalmazása önmagában nem 

megfelelő kombinálásuk szükséges a közúti közlekedési szektor társadalmi optimumban 

történő működtetésnek elmozdítása érdekében. Ehhez pontos adatok kellenek a 

gépjárműállományról, illetve a gépjárművek pillanatnyi üzemi állapotáról, a forgalmi 

lefolyás állapotáról, az infrastruktúráról, a fizetési hajlandóságról és a fajlagos 

költségekről is. Jelenleg ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a kidolgozott eljárás a 

valós adatok becslésére épül. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációim: (Mészáros, Török, 2010), (Török Ádám & Mészáros 

Ferenc, 2010a)(Török Ádám & Mészáros Ferenc, 2010b), (Török Ádám, Siposs Árpád, 

& Mészáros Ferenc, 2011), (Gabor Szendro, Maria Csete, & Adam Torok, 2012), 

(Meszaros & Torok, 2014) 
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5. A kutatási tevékenység eredményeinek összefoglalása – új, 

újszerű tudományos eredmények 

A növekvő fogyasztói és mobilitási igények kielégítése jelentősen károsítja a 

környezetet. Ennek a problémának a megoldási lehetőségei a műszaki fejlesztésben, az 

anyagtakarékos technológiák alkalmazásban, a megújuló energiaforrások hasznosításban, 

a környezetkímélő közlekedésben és szállításban, valamint a helyváltoztatási igények 

csökkentésben is keresendők. 

A napjainkban használt közúti gépjárművek belsőégésű hőerőgéppel hajtottak, 

melyek a tüzelőanyag fűtőértékét alakítják át hasznos mechanikai munkává. Az értekezés 

a megfogalmazott kutatási kérdésekkel, illetve célkitűzésekkel összhangban kizárólag a 

gépjárművek üzemmeleg, üzemeltetéséből származó légnemű károsanyag-kibocsátással, 

a légszennyezéssel foglalkozik, azon belül is csak a CO2 kibocsátással. A korszerű 

közlekedési rendszernek mind gazdasági, mind szociális és környezetvédelmi 

szempontból fenntarthatónak kell lennie15.  

Napjainkban az Európai Uniós törekvésekkel összhangban a közlekedés területén 

megvalósítandó egyik fő célkitűzés egy olyan hatékony és méltányos, fenntartható 

közlekedés kialakítása, aminek eredményeképpen elkerülhető a versenytorzulás és 

a piaci verseny révén érvényesül a kedvező technológiafejlesztő hatás. Jelenleg még 

fennállnak azok az egyenlőtlenségek, amelyek abból erednek, hogy a közlekedésben 

résztvevők nem fizetnek meg minden költséget, amelyet helyváltoztatásuk folyamán 

okoznak.  

Munkámban a közúti közlekedési szektor környezetterhelésének csökkentési 

lehetőségeit vizsgáltam, különös tekintettel a hazai sajátosságokra. Kifejlesztettem egy 

tudományos módszert a környezetterhelések becslésére alkalmazott legújabb kutatási 

eredményekre támaszkodva, amelynek alapján az EU által megszabott megújuló 

energaihányad teljesíthetősége vizsgálhatóvá és értékelhetővé 2020-ig. 

  

                                                 
15 A "fenntartható közlekedés" fogalma olyan közlekedési rendszert takar, amelynek lényege, hogy a 

közlekedés fejlesztés ütemét (kínálat) és a mobilitási igények (kereslet) kielégítését, valamint a Föld 

nyersanyagkészleteinek és erőforrásainak felhasználását oly módon kell egyensúlyban tartani, hogy az 

emberiség következő generációinak lehetőségei, életszínvonala és életkörülményei ne sérüljenek. 
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5.1. Új tudományos eredmények 

 

1. Disszertációmban játékelméleti modell és matematikai statisztikai 

elemzés segítségével mutattam be, hogy az emberi társadalom 

életmódján és gondolkodásmódján igen nagy valószínűséggel 

változtatni célszerű a jövőbeli károk minimalizálása és hasznok 

maximalizálása érdekében. 
 

Az éghajlat megváltozása, a környezet védelme, a fenntartható fejlődés napjainkban 

a műszaki, a gazdasági, a társadalmi életben egyaránt megkerülhetetlenek. Játékelméleti 

módszerek segítségével modelleztem a racionális társadalmi döntéseket. Az információs 

társadalomban az ember szüntelenül kevert stratégiákkal játszik, viselkedése a 

hagyományos hasznosságalapú módszerekkel nehezen írható le. A jövő generációinak 

érdeke szemben állhat a jelenkor egyéneinek pillanatnyi kényelmével, gazdasági 

törekvéseivel. Környezetünk jövője közös ügyünk, tennünk kell érte, mely jelentős 

feladatokat ró a közlekedési szektorra is. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Turchányi Miklós et al., 2011), (Török, 2009) 

 

2. Megvizsgáltam a fosszilis tüzelőanyag alapú jelenlegi közlekedési 

rendszer környezeti fejlesztési lehetőségeit a 2020-ig terjedő 

időszakra vonatkozóan, különös tekintettel a megújuló 

energiaforrások közlekedési célú felhasználásának 

környezetgazdasági lehetőségeire Magyarországon. 
 

A korszerű közlekedési rendszernek mind gazdasági, mind szociális és környezeti 

szempontból fenntarthatónak kell lennie. A növekvő mobilitási igények a környezeti terhelések 

a környezetszennyezés növekedését eredményezték. Magyarországon a fosszilis 

tüzelőanyag alapú jelenlegi közúti közlekedési rendszer környezeti fejlesztési lehetőségei 

korlátosak, hazánk a gépjárműipari fejlesztések területén inkább követő. A hazai közúti 

gépjármű állomány idős. Nincs univerzális megoldás, csak összetett, kompromisszumok 

mentén kialakítható intézkedéscsomag realizálható a közúti szektor 

környezetterhelésének csökkentése érdekében. A folyékony biotüzelőanyagok 

felhasználása hatással van a mezőgazdaságon keresztül az élelmiszerbiztonságra, a 

fosszilis energiafüggőségünk könnyen alakulhat át folyékony biotüzelőanyag-

függőséggé. A bipoláris (bioetanol és biodízel) portfólió diverzifikálódását jelentheti a 
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folyékony biotüzelőanyagok mellett felhasználható biometán. Az elmúlt években a közúti 

járműállományban – az európai trendeknek megfelelően – a dízelüzemű gépjárműmotorok 

egyre nagyobb teret hódítottak, míg az alternatív tüzelőanyaggal hajtott vagy ilyen 

hajtásmechanizmussal működtetett gépjárművek száma elhanyagolható maradt. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Csete, Török, 2008), (Kovács, Meggyes, Bereczky, 

& Papp, 2008), (Petres, Török, 2009), (Kovács, Török, 2009), (Csete, Török, 2009), 

(Bereczky, Török, 2011), (Junevičius et al., 2011) 

 

3. Megállapítottam, hogy a forgalom nagyság helyetti társadalmi 

költségtényezőket figyelembe vevő optimalizálási cél a fosszilis 

tüzelőanyag alapú közúti közlekedési rendszerek környezeti 

hatékonyságát növeli. 
 

A technológiai fejlesztés és a gazdasági ösztönzők megfelelő kombinálásával a 

közúti közlekedési szektor működése közelíthető a társadalmi optimum felé. Ehhez 

pontos adatok kellenek a gépjárműállományról, illetve a gépjárművek pillanatnyi üzemi 

állapotáról. Jelenleg ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a kidolgozott eljárás a 

valós adatok becslésére épül. A becslési eljárás lényege, hogy feltételezzük a tüzelőanyag 

tökéletes elégését, a valóságban azonban a tökéletlen égés miatt ennél csak kevesebb 

széndioxid keletkezhet, tehát ez egy elfogadható felső becslés. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációim: (Mészáros, Török, 2010), (Török Ádám & Mészáros 

Ferenc, 2010a)(Török Ádám & Mészáros Ferenc, 2010b), (Török Ádám et al., 2011), 

(Gabor Szendro et al., 2012) 

 

Összességében az elvégzett elemzések igazolták, hogy az Európai Unió közösségi 

közlekedés- és klímapolitikájával összhangban a közlekedési szektor fosszilis tüzelőanyag 

függősége csökkentendő. A 2020-ig vizsgált megoldások kedvező környezetgazdasági 

mutatókkal rendelkeznek, azonban a hazai intézményi, jogi és technológiai háttér 

jelenlegi hiánya mindennek gyakorlati megvalósulását ma (2015) még akadályozza. 
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5.2. A továbbfejlesztés lehetőségei  

 

A kutatásaim során nagy hangsúlyt fektettem hazánk sajátosságainak széleskörű 

feltárására, ide értve a gazdasági, jogi és intézményrendszeri jellegzetességeket. A jövőbeli 

kutatási munkát a szektoriális sajátosságok és a környezetvédelmi stratégiai döntéshozatal 

közötti kapcsolat további pontosítására célszerű irányítani, különös tekintettel a 

környezetterhelés, a motorizáció és a gazdasági teljesítőképesség statisztikai jellemzőinek 

kvantifikálására. 

A környezetterhelési szimulációs modell fejlesztésével lehetőség nyílik további 

környezetgazdasági és stratégiai célok vizsgálatára (pl. díjak és adók hatása a közúti 

közlekedésre vagy a módválasztásra), illetve a modell alkalmassá tehető a nemzetközi 

céloknak megfelelő portfólió és menedzsment eszközök majdani kiválasztására. 

  



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

89 

6. Felhasznált irodalom 

 

Acuff, K., & Kaffine, D. T. (2013). Greenhouse gas emissions, waste and recycling 

policy. Journal of Environmental Economics and Management, 65(1), 74–86. 

http://doi.org/10.1016/j.jeem.2012.05.003 

Akhmat, G., Zaman, K., Shukui, T., & Sajjad, F. (2014). Does energy consumption 

contribute to climate change? Evidence from major regions of the world. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 36, 123–134. 

http://doi.org/10.1016/j.rser.2014.04.044 

Anderson, B., & M’Gonigle, M. (2012). Does ecological economics have a future? 

Ecological Economics, 84, 37–48. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.06.009 

Anil Markandya, & David W. Pearce. (1991). Development, the Environment, and the 

Social Rate of Discount. The World Bank Research Observer, 6(2), 137–152. 

Antilla, L. (2005). Climate of scepticism: US newspaper coverage of the science of 

climate change. Global Environmental Change, 15(4), 338–352. 

http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2005.08.003 

Az Európai Közösségek Bizottsága. (2009). FEHÉR KÖNYV Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodá s: egy európai fellépési keret felé (No. COM(2009) 147). Brüsszel: 

Az Európai Közösségek Bizottsága. Retrieved from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:HU:PDF 

Az Európai Unió Tanácsa. (2013). Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra 

vonatkozó uniós stratégia (No. 11151 /13). Brüsszel: Az Európai Unió Tanácsa. 

Barthus, G. (2013). NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA (p. 

188). Budapest, Magyarország: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. 

Retrieved from http://nfft.hu/assets/NFFT-HUN-web.pdf 

Bartus, G., & Szalai, Á. (2012). Környezetgazdaságtani problémák elemzése, 

Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok. Műhelytanulmány, 

Piliscsaba. Retrieved from 

http://plwp.jak.ppke.hu/hu/muhelytanulmanyok/2012/87-2012-42.html 

Becker, U. J., Becker, T., & Gerlach, J. (2012). The True Costs of Automobility: External 

Costs of Cars Overview on existing estimates in EU-27 (p. 52). Drezden. 

Retrieved from http://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/move-

green/The_true_costs_of_cars_EN.pdf 

Bereczky Ákos. (2012). Alternative Fuels and Technologies for Compression Ignition 

Internal Combustion Engines. JOURNAL OF KONES, 19(4), 43–53. 

Bereczky, Á., & Török, Á. (2011). International literature review on the possibilities of 

biodiesel production. PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION 

ENGINEERING, 39(1), 31. http://doi.org/10.3311/pp.tr.2011-1.06 

Brysse, K., Oreskes, N., O’Reilly, J., & Oppenheimer, M. (2013). Climate change 

prediction: Erring on the side of least drama? Global Environmental Change, 

23(1), 327–337. http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.10.008 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

90 

Capstick, S. B., & Pidgeon, N. F. (2014). What is climate change scepticism? 

Examination of the concept using a mixed methods study of the UK public. Global 

Environmental Change, 24, 389–401. 

http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.012 

Csete Mária, & Török Ádám. (2008). Kistérségek és települések károsanyag kibocsátásait 

csökkentő beruházás optimalizálása. KLÍMA-21 FÜZETEK, 2008/54, 91–97. 

Csete Mária, & Török Ádám. (2009). Investment optimisation for the reduction of the 

emissions of settlements. PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND 

MANAGEMENT SCIENCES, 17(1), 41–45. 

Csete Mária, Zöldy Máté, & Szlávik János. (2007). Regional Development Perspectives 

of Production and Utilisation Renewable Fuels in Hungary. In Péter Kiss, Ádám 

Székely, & Bálint Németh (Eds.), IYCE 2007. International Youth Conference on 

Energetics. Budapest: BME. 

DeCanio, S. J., & Fremstad, A. (2013). Game theory and climate diplomacy. Ecological 

Economics, 85, 177–187. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.04.016 

Diófási, O., & Valkó, L. (2014). Step by Step Towards Mandatory Green Public 

Procurement. PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT 

SCIENCES, 21–27. http://doi.org/10.3311/PPso.2151 

Emőd István, Füle Miklós, Tánczos Katalin, & Zöldy Máté. (2005). A bioetanol 

magyarországi bevezetésének műszaki, gazdasági és környezetvédelmi feltételei. 

MAGYAR TUDOMÁNY, 50., 278–286. 

Essen, H. van, Schroten, A., Otten, M., Sutter, D., Schreyer, C., Zandonella, R., … Doll, 

C. (2011). External Costs of Transport in Europe - Update Study for 2008 (No. 

11.4215.50) (p. 163). Delft: CE Delft,. Retrieved from 

www.cedelft.eu/?go=home.downloadPub&id=1258&file=CE_Delft_4215_Exter

nal_Costs_of_Transport_in_Europe_def.pdf 

Európai Bizottság. (2011). FEHÉR KÖNYV Útiterv az egységes európai közlekedési 

térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony 

közlekedési rendszer felé (No. COM(2011) 144). Brüsszel: Európai Bizottság. 

Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN 

Európai Bizottság. (2013). ZÖLD KÖNYV: Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló 

kerete (No. COM(2013) 169). Brüsszel: Európai Bizottság. Retrieved from 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0169:FIN:HU:PDF 

Európai Parlament, & Európai Tanács. A közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, 

illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról, Pub. L. No. 

2003/30/EK (2003). Retrieved from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0030:2003051

7:HU:PDF 

Európai Parlament, & Európai Tanács. A benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó 

követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének 

nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése, Pub. L. No. 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

91 

2009/30/EK (2009). Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&from=EN 

Európai Parlament, & Európai Tanács. A megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatása, Pub. L. No. 2009/28/EK (2009). Retrieved from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:hu:PD

F 

European Commission. White paper: European transport policy for 2010: time to decide 

(2001). Retrieved from 

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2

001_0370_en.pdf 

European Commission. (2010). EUROPE 2020  A strategy for smart, sustai nable and 

inclusive growth (p. 35). European Comission. 

European Environment Agency. (2013). Trends and projections in Europe 2013 – 

Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets until 2020 (No. 

EEA Report No 10/2013). European Environment Agency. Retrieved from 

http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-2013 

European Environment Agency. (2014a). Progress towards 2008 – 2012 Kyoto targets 

in Europe. European Environment Agency). Retrieved from 

http://www.eea.europa.eu/publications/progress-towards-2008-2012-kyoto 

European Environment Agency. (2014b). Trends and projections in Europe 2014. 

European Environment Agency. Retrieved from 

http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014 

Field, C. B., Barros, V. R., Mach, K. J., Mastrandrea, M. D., Aalst, M. van, Adger, W. 

N., … Yohe, G. W. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 

Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working 

Group II to the Fifth Assessment Report of the (pp. 35–94). Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA: Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Retrieved from http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ 

Gabor Szendro, Maria Csete, & Adam Torok. (2012). Unbridgeable Gap Between 

Transport Policy and Practice in Hungary. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, 20(2), 104–109. 

Greitemeyer, T. (2013). Beware of climate change skeptic films. Journal of 

Environmental Psychology, 35, 105–109. 

http://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.06.002 

Gyula Bándi. (2014). Környezeti Jog. Szent István Társulat. 

Halkos, G. E., & Tsilika, K. D. (2014). Analyzing and visualizing the synergistic impact 

mechanisms of climate change related costs. Applied Mathematics and 

Computation, 246, 586–596. http://doi.org/10.1016/j.amc.2014.08.044 

Hansen, A. C. (2006). Do declining discount rates lead to time inconsistent economic 

advice? Ecological Economics, 60(1), 138–144. 

http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.03.007 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

92 

Harvey, M., & Pilgrim, S. (2011). The new competition for land: Food, energy, and 

climate change. Food Policy, 36, S40–S51. 

http://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.11.009 

Horváth, J. (2001). A racionalitás problémája és a játékelmélet legújabb eredményei. 

Külkereskedelmi Főiskolai Füzetek, 2001, 98–105. 

Jankó, F., Móricz, N., & Papp Vancsó, J. (2014). Reviewing the climate change 

reviewers: Exploring controversy through report references and citations. 

Geoforum, 56, 17–34. http://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.06.004 

Junevičius, R., Bogdevičius, M., & Török, Á. (2011). MODELLING OF INTERNAL 

COMBUSTION ENGINES’ EMISSION THROUGH THE USE OF TRAFFIC 

FLOW MATHEMATICAL MODELS. Transport, 26(3), 271–278. 

http://doi.org/10.3846/16484142.2011.621978 

Kalkuhl, M., & Brecha, R. J. (2013). The carbon rent economics of climate policy. Energy 

Economics, 39, 89–99. http://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.04.008 

Kleist, L., & Doll, C. (2005). Economic and environmental impacts of road tolls for 

HGVs in Europe. In Research in Transportation Economics (Vol. 11, pp. 153–

192). Retrieved from 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3FR3yS7eRNwC&oi=fnd&pg=

PA153&dq=%22in+Transportation+Economics,+Volume+11,%22+%22detour+

to+the+secondary+network+and+in+case+of+a+national+pricing+system%22+

%22to+the+trunk+road+network,+averages+7%25+of+regional+trips+(up+to+1

50%22+&ots=iF0xQv2LSf&sig=WjpF7k47_EH84yCTQsVzFnKPU74 

Kovács, Meggyes, Bereczky, & Papp. (2008). Bigázok károsanyagkibocsátásának 

vizsgálata belső égésű motorokban. MŰSZAKI SZEMLE, különszám, 218–221. 

Kovács Viktória Barbara, & Török Ádám. (2009). Environmental impact estimation of 

renewable gaseous fuels consumed by road vehicles. POLLACK PERIODICA : 

AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION 

SCIENCES, 4(3), 87–97. http://doi.org/10.1556/Pollack.4.2009.3.8 

Közlekedési Vízügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. (2008). Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 (p. 114). Budapest: Közlekedési Vízügyi 

és Vidékfejlesztési Minisztérium. Retrieved from 

http://www.kvvm.hu/cimg/documents/nes080214.pdf 

Markovits Somogyi Rita, Siposs Árpád, & Török Ádám. (2010). A közúti szállítási 

láncok hatékonyságnövelési lehetőségei a adó- és díjrendszereken keresztül, 

különös tekintettel a horizontális, vertikális és földrajzi méltányosságra. KÖZÚT 

ÉS KÖZLEKEDÉS, XIX(4), 8–13. 

Matti, K., Rantanen, P., & Nylund, N.-O. (2012). GAS BUS TECHNOLOGY AND 

OPERATIONAL EXPERIENCES IN HELSINKI AREA (p. 29). Retrieved from 

http://www.balticbiogasbus.eu/web/Upload/Use_of_biogas/Act_6_1/WP6%201

%20FINAL.pdf 

McShane, C., & Tarr, J. A. (1997). The centrality of the horse in the nineteenth-century 

American City. The Making of Urban America, 105–30. 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

93 

Mészáros Ferenc, Siposs Árpád, & Andricsák Zoltán. (2009). A megtett úttal arányos 

elektronikus díjfizetési rendszer megvalósíthatóságának feltételei. 

KÖZLEKEDÉSÉPITÉSI SZEMLE, 11, 1–6. 

Mészáros Ferenc, & Török Ádám. (2010). Határköltség alapú közúti közlekedési 

költségszámlák és becslési modellek. In Székely Tünde (Ed.), RODOSZ 

konferenciakötet 2010 (pp. 461–468). Kolozsvár: Romániai Magyar 

Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) - Metaforma Kft. 

Meszaros, F., & Torok, A. (2014). Theoretical investigation of emission and delay based 

intersection controlling and synchronising in Budapest. Periodica Polytechnica 

Transportation Engineering, 42(1), 37–42. http://doi.org/10.3311/PPtr.7183 

Miskolczi, M. F. (2014, May). ENERGETIKAI KÉNYSZEREK AZ ÜVEGHÁZHATÁS 

KIALAKULÁSÁBAN. MTA Nádor u. épület. Retrieved from 

http://www.ggki.hu/pictures/miskolczigh2.pdf 

Monckton, C., Soon, W. W.-H., Legates, D. R., & Briggs, W. M. (2015). Why models 

run hot: results from an irreducibly simple climate model. Science Bulletin, 60(1), 

122–135. http://doi.org/10.1007/s11434-014-0699-2 

Negishi, T. (2000). Adam Smith’s division of labor and structural changes. Structural 

Change and Economic Dynamics, 11(1), 5–11. 

Nelson, E. (2013). Friedman’s monetary economics in practice. Journal of International 

Money and Finance, 38, 59–83. http://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2013.05.005 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. (2010). Megújuló Energia_Magyarország Megújuló 

Energia Hasznosítási Cselekvési terve 2010-2020. Budapest, Magyarország: 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Retrieved from http://2010-

2014.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energi

a_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasz

nos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%2

0kiadv%C3%A1ny.pdf 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. (2012). Nemzeti Energiastratégia 2030 (p. 136). 

Budapest, Magyarország: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Retrieved from 

http://2010-

2014.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%

202030%20teljes%20v%C3%A1ltozat.pdf 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, & Nemzeti Alkalmazkodási Központ. (2013). 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re (p. 

198). Budapest: Nemzeti Alkalmazkodási Központ. Retrieved from 

http://nak.mfgi.hu/sites/default/files/files/NES_final_131016_kikuld_kozig_egy

eztetes.pdf 

Nguyen, T. C., Robinson, J., Kaneko, S., & Komatsu, S. (2013). Estimating the value of 

economic benefits associated with adaptation to climate change in a developing 

country: A case study of improvements in tropical cyclone warning services. 

Ecological Economics, 86, 117–128. 

http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.11.009 

Orosz Csaba. (1994). Az utazási mód megválasztásának befolyásolási lehetőségei 

Budapesten. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 34(2), 88–97. 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

94 

Orosz Csaba. (1997). Az autópályadíjak és az autópályafinanszírozás külföldi és hazai 

lehetőségei. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 

47(10), 369–383. 

Pálinkó, É., & Szabó, M. (2012). Társadalmi diszkontráta alkalmazása a közösségi 

projektekben. Pénzügyi Szemle, 57(2), 198–212. 

Pálvölgyi, T., & Szendrő, G. (2012). Trends and indicators for sustainable mobility in 

Hungary. Acta Oeconomica, 1, 125–132. 

Petit, J.-R., Jouzel, J., Raynaud, D., Barkov, N. I., Barnola, J.-M., Basile, I., … others. 

(1999). Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the 

Vostok ice core, Antarctica. Nature, 399(6735), 429–436. 

Petres Zoltán, & Török Ádám. (2009, September). Analysis of Biofuel Based Mobility in 

Hungary. Retrieved from http://www.aaee.at/2009-

IAEE/uploads/fullpaper_iaee09/P_128_Torok_Adam_25-Jun-

2009,%2011:55.pdf 

Ponti, M., Boitani, A., & Ramella, F. (2013). The European transport policy: Its main 

issues. Case Studies on Transport Policy, 1(1-2), 53–62. 

http://doi.org/10.1016/j.cstp.2013.07.002 

Poortinga, W., Aoyagi, M., & Pidgeon, N. F. (2013). Public perceptions of climate change 

and energy futures before and after the Fukushima accident: A comparison 

between Britain and Japan. Energy Policy, 62, 1204–1211. 

http://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.08.015 

Rezai, A., Taylor, L., & Mechler, R. (2013). Ecological macroeconomics: An application 

to climate change. Ecological Economics, 85, 69–76. 

http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.10.008 

Rosen, R. A., & Guenther, E. (2014). The economics of mitigating climate change: What 

can we know? Technological Forecasting and Social Change. 

http://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.01.013 

Scrieciu, S. Ş., Barker, T., & Ackerman, F. (2013). Pushing the boundaries of climate 

economics: critical issues to consider in climate policy analysis. Ecological 

Economics, 85, 155–165. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.10.016 

Shani, A., & Arad, B. (2014). Climate change and tourism: Time for environmental 

skepticism. Tourism Management, 44, 82–85. 

http://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.02.014 

Sharman, A. (2014). Mapping the climate sceptical blogosphere. Global Environmental 

Change, 26, 159–170. http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.03.003 

Sipos Tibor, Polgár János, & Török Ádám. (2011). A közforgalmú közlekedés 

előnybiztosításának vizsgálata a társadalmi, klimatikus költségek tükrében. 

VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 51(3), 181–185. 

Stern, N. (2006). Review on The Economics of Climate Change I-II-III. London: HM 

Treasury. 

Stull, W. J. (1986). The Urban Economics of Adam Smith. Journal of Urban Economics, 

20, 291–311. 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

95 

Szlávik, J., & Csete, M. (2012). Climate and Energy Policy in Hungary. Energies, 5(12), 

494–517. http://doi.org/10.3390/en5020494 

Török Ádám. (2008a). A közlekedési árképzési rendszerek korszerűsítését megalapozó 

közúti közlekedési implementációs stratégiák kidolgozása. 

Török Ádám. (2008b). A közúti személyközlekedés klímára gyakorolt hatása. KLÍMA-21 

FÜZETEK, 52, 92–97. 

Török Ádám. (2009). Greenhouse gas emission of Hungarian transport sector. 

PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING, 37(2), 

65–70. 

Török Ádám, & Mészáros Ferenc. (2010a). Investigation of route choice behaviour in 

passenger transport. In Szakál A (Ed.), 8th IEEE International Symposium on 

Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2010) (pp. 125–128). 

Budapest: IEEE Hungary Section. 

Török Ádám, & Mészáros Ferenc. (2010b). Theoretical Analysis of Modal Choice in 

Hungary. Acta Electrotechnica et Informatica, 10(2), 16–20. 

Török Ádám, Siposs Árpád, & Mészáros Ferenc. (2011). The History and the Foreseeable 

Future of Road Tolling in Hungary. PROMET - TRAFFIC - TRAFFICO, 23(5), 

389–396. 

Traeger, C. P. (2011). Sustainability, limited substitutability, and non-constant social 

discount rates. Journal of Environmental Economics and Management, 62(2), 

215–228. http://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.02.001 

Turchányi Miklós, Gaal Gyula, & Török Ádám. (2011). Játékelmélet használata a 

klímaváltozás vizsgálatánál. KLÍMA 21 FÜZETEK, 65(4), 87–94. 

United Nation. (1997). Kyoto Protocol To The United Nations Framework  Convention 

On Climate Change. United Nation. Retrieved from 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf 

World, C. (1986). Report of the World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future (p. 300). Retrieved from http://www.ask-

force.org/web/Sustainability/Brundtland-Our-Common-Future-1987-2008.pdf 

Zádor István, & Török Ádám. (2010). Városi közlekedésben résztvevő buszok 

környezetbarátabbá történő átalakításának gazdasági kérdései. VÁROSI 

KÖZLEKEDÉS, 2, 92–96. 

Zöldy, M. (2011). ETHANOL–BIODIESEL–DIESEL BLENDS AS A DIESEL 

EXTENDER OPTION ON COMPRESSION IGNITION ENGINES. Transport, 

26(3), 303–309. http://doi.org/10.3846/16484142.2011.623824 

Zöldy Máté. (2006). Belső égésű motorok üzemeltetése alternatív motorhajtóanyagokkal. 

(Nádudvari Zoltánné, Ed.). Budapest: Elgoscar 2000 Kft. 

 

 



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

96 

7. Mellékletek 

 

7.1. Tüzelőanyagok összehasonlítása 

A bemutatott tüzelőanyagok főbb tulajdonságait a 29. táblázat tartalmazza. A 

későbbi számításokhoz a fűtőértékek ismerete elengedhetetlen. Látható, hogy a benzinhez 

és a gázolajhoz kevert biokomponensek fűtőértékei elmaradnak a fosszilis 

tüzelőanyagokétól. 

29. táblázat: Tüzelőanyagok fontosabb tulajdonságai 

Tüzelőanyag 
Sűrűség 

[kg/m3] 

Fűtőérték 

[MJ/kg] 

Fűtőérték 

[MJ/m3] 
Oktánszám Cetánszám 

Benzin 760 42,7 32500 92  

Gázolaj 840 42,7 35900  50 

Bioetanol 790 26,8 21200 >100  

Biodízel 880 37,1 32700  56 

Biometán 0,72 50 36 130  

Forrás: 

ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Energetikai_folyamatok_es_berendezesek/BME_Alternat%C3%ADv%20

Hajt%C3%B3anyagok_2011%20[Kompatibilit%C3%A1si%20m%C3%B3d].pdf 

 

  

ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Energetikai_folyamatok_es_berendezesek/BME_Alternat%C3%ADv Hajt%C3%B3anyagok_2011 %5bKompatibilit%C3%A1si m%C3%B3d%5d.pdf
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Energetikai_folyamatok_es_berendezesek/BME_Alternat%C3%ADv Hajt%C3%B3anyagok_2011 %5bKompatibilit%C3%A1si m%C3%B3d%5d.pdf
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7.1. A vizsgált csomópontok helyszínrajzai 

7.1.1. Budafoki út – Műegyetem rakpart  

7.1.2. Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart  

7.1.3. Egry József utca – Műegyetem rakpart  
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36. ábra Budafoki út – Műegyetem rakpart jelzőlámpás helyszínrajza 
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37. ábra Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart jelzőlámpás helyszínrajza 
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38. ábra Egry József utca – Műegyetem rakpart jelzőlámpás helyszínrajza 

 

  



Török Ádám:  

Fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedési rendszer gazdasági hatékonyságának növelése különös tekintettel a környezetvédelmi célokra 

101 

7.2. A vizsgált csomópontoknak a mérés időpontjában 
futó fázistervei 

7.2.1. Budafoki út – Műegyetem rakpart fázisterve  

(reggeli csúcs) 

7.2.2. Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart fázisterve 

(reggeli csúcs) 

7.2.3. Egry József utca – Műegyetem rakpart fázisterve  

(reggeli csúcs) 
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39. ábra Budafoki út – Műegyetem rakpart jelenlegi fázisterve (reggeli csúcs) 
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40. ábra Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart jelenlegi fázisterve (reggeli 

csúcs) 
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41. ábra Egry József utca – Műegyetem rakpart jelenlegi fázisterve (reggeli csúcs) 
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7.3. Összehangolási lehetőségek 

 

7.3.1. Összehangolás késésből adódó költségminimum esetén 

7.3.2. Összehangolás klimatikus költségminimum esetén 
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42. ábra Összehangolás a késésből adódó költségminimum esetén 
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43. ábra Összehangolás a klimatikus költségminimum esetén 

 


