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1. A KUTATÁSI TÉMA ELŐZMÉNYEI ÉS AKTUALITÁSA  
 

 A városokba tömörült népesség hamar rájött, hogy a városban, később nagyobb területen 

együtt élő társaival összefogva nagyobb hasznossággal termelheti meg javait. Az így kialakult, 

horizontálisan és vertikálisan differenciálódott emberi csoportosulásokon belül, majd 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 nőnek. A mobilitási igények növekedése a közlekedés fejlődését 

eredményezte, eredményezi. A közlekedés nemcsak pozitív, hanem számos negatív hatással is jár. 

Mobilitási igényeink hatékony kielégítése a mai napig csak belsőégésű hőerőgépekkel megoldott, 

amelyek fosszilis tüzelőanyagot égetnek el működésük során és szennyezik környezetüket, ezért a 

közlekedés hatékonyságának növelése elengedhetetlen nemzetgazdasági cél, mely során a 

környezetvédelmi célok nem csorbulhatnak. E tématerületek Magyarországon a gyakorlati adatok, a 

jogszabályi, valamint intézményi háttér hiánya miatt ma még nem kellő megalapozottsággal 

kezeltek. 



2. CÉLKITŰZÉSEK  

 

A közlekedés, mint rendszer, felbontható személy- és áruszállítási alrendszerre. Mindkét 

alrendszerben fellelhető a fosszilis tüzelőanyag, ezért hasonlóan kezelhetőek. Eddigi 

kutatásaim során - a közúti szektor dominanciája miatt - túlnyomóan a közúti közlekedéssel 

foglalkoztam, ezért disszertációmban is kiemelt hangsúlyt kap ez a szektor, azonban - ahol 

lehet - az eredményeket kiterjesztem a teljes közlekedési rendszerre. 

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 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 mikorszintű 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 közlekedés – azon belül is a közúti személyközlekedés - 

által okozott környezeti károk arányos csökkentését lehetővé tévő rendszer elvi, modellszerű 

kialakítását. A kutatásaimat az eddig elért hazai és a nemzetközi eredményekre építve 

végeztem, külön hangsúlyt fektetve hazánk sajátosságaira.  

                                                 
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. 



3. A KUTATÁS MÓDSZERE  
 

A rendelkezésemre álló kutatóműhely a BME Környezetgazdaságtan Tanszéke volt, 

valamint témavezetőm, Dr. Csete Mária Tanszékvezető Asszony segítette munkámat. Külön 

köszönet illeti meg Prof. Dr. Tánczos Lászlónét, a BME Közlekedésüzemi és 

Közlekedésgazdasági Tanszékének egyetemi tanárát, hogy mind hazai, mind nemzetközi 

viszonylatban kedvező feltételeket teremtett a kutatási téma kidolgozásához. A feltételek 

biztosításán túlnyúló önzetlen segítségükért ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet! 

A disszertációban a célokkal összhangban a klasszikus kutatási módszerek széles 

választékát használtam fel. Ezek közül kiemelem a gyakorlati tapasztalatok feldolgozására 

alkalmazott strukturált szöveges elemzéseket, a stratégiai optimáláshoz használt, normatív 

közgazdasági elméletre épülő lineáris algebrai módszereket, továbbá az azok alkalmazásához 

általam továbbfejlesztett adaptációs és szimulációs eljárásokat, teszteket, valamint a gazdasági 

szabályozási megoldásokra kidolgozott modelleket. 

A nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján feltártam és értékeltem a közúti 

közlekedési szektor externális hatásainak elméleti hátterét és a különböző megközelítési, 

monetarizálási és internalizálási módszereit. A szakirodalom kutatása elsősorban nemzeti 

kutatási tanulmányok, európai kutatási projektek, valamint nemzetközi tudományos és hazai 

cikkek eredményein alapszik. A fenti témakör kutatási-előzményeként Szlávik, Tánczos, Kósi 

és Valkó hazai adaptációt elemző cikkei, valamint Pálvögyi és Zöldy a kutatási témámhoz 

kapcsolódó publikációi szolgáltak. 

Az értekezésben ismertetett új megközelítések, az európai gyakorlatban alkalmazott 

módszerek, az azok adaptációjára általam kialakított, illetve továbbfejlesztett eljárások és 

megállapítások azokra az eredményekre épülnek, amelyeket a tanszéki kutatóműhely 

tagjaként magam dolgoztam ki. Munkámban a közlekedési externáliák közül a gépjárművek 

üzemszerű közúti használata során keletkező levegőszennyezést vizsgáltam. Kifejlesztettem 

egy tudományos módszert a legújabb kutatások eredményeire is támaszkodva, amelynek 

alapján az eltérő tüzelőanyaggal használt közúti gépjárművek környezetterhelése becsülhető 

és összehasonlítható. 

 

 



4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  
 

A földi természeti környezet az elmúlt évezredekben garantálta az emberiség 

létfenntartásához szükséges erőforrásokat és szilárd alapot biztosított az élővilág 

fennmaradására. Beavatkozásaival a korlátozott technikai feltételekkel rendelkező ember már 

az emberiség fejlődésének korai szakaszában is változásokat idézett elő. A környezetre 

gyakorolt hatás mértéke azonban elenyészően kicsinek bizonyult a környezet méreteihez 

képest, ezért az ember beavatkozásának következményeit nem tapasztalta, illetve az arányok 

miatt a globális méretű változás nem volt érzékelhető. Az életfeltételeket biztosító természet 

korabeli helyzete nem indokolt külön erőfeszítéseket a környezet védelme érdekében. A 

növekvő fogyasztói igények kielégítése azonban már jelentősen károsítja a környezetet. 

Napjainkban már a fenntarthatóság elemi feltételei közé tartozik a környezetszennyezés 

csökkentése. Ennek megoldása a műszaki fejlesztésen, az anyagtakarékos technológiák 

alkalmazásán, a megújuló energiaforrások hasznosításán, a környezetkímélő közlekedésen és 

szállításon, valamint a helyváltoztatási igények csökkentésén alapszik. 

A napjainkban használt közúti gépjárművek belsőégésű hőerőgéppel hajtottak, melyek 

a tüzelőanyag fűtőértékét alakítják át hasznos mechanikai munkává. Az értekezés csak a 

gépjárművek üzemmeleg, üzemeltetéséből származó légnemű károsanyag-kibocsátással, a 

légszennyezéssel foglalkozik. A korszerű közlekedési rendszernek mind gazdasági, mind 

szociális és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak kell lennie. A telematika - 

fejlődése miatt - egyre nagyobb szerepet kap a járműelektronikában. Előnyeit elsősorban a 

vagyonvédelem, a közlekedésbiztonság és a közúti forgalomirányítás területén akarják 

kiaknázni. A környezetvédelem, a motormenedzsment, a szervizkihasználtság optimalizálása 

még csak távlati célként fogalmazódott meg! 

Napjainkban 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 legújabb kutatások eredményeire is támaszkodva, amelynek alapján a 

biotüzelőanyagok környezetterhelése összehasonlíthatóvá vált. 



4.1. 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 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 közúti 

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 piboláris () portfólió diverzifikálódását jelentheti a 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. 

 

 

 



4.2. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

HASZNOSÍTHATÓSÁGA 
 

A kutatásaim során nagy hangsúlyt fektettem hazánk sajátosságainak széleskörű feltárására, 

ide értve a gazdasági, jogi és intézményrendszeri sajátosságokat. 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. 
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