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1.  
A tudományos kutatási feladatok meghatározása 

 

1.1. A téma lehatárolása 

A közlekedéstudományi PhD doktori cím megszerzését (2008) követő időszakban kutatási 

tevékenységemet a közlekedésgazdaságtan olyan területeire irányítottam, amelyek a hazai, s részben a 

nemzetközi tudományos közegben még viszonylag kiforratlanok, s egyúttal a közlekedési szakma, 

energetikai és környezetvédelmi szféra is igényli kimunkálásukat.  

A választott tématerület a közúti gépjárműközlekedés környezetterhelésének műszaki-

gazdasági vizsgálata több szinten, mikro-, mezo- és makroszinten is elemezhető, hiszen a közúti 

közlekedés károsanyag kibocsátása és energiafelhasználása nem csak nemzeti vagy városi, 

hanem egyéni gépjárművek szintjén is értelmezhető és vizsgálandó feladat. A stratégia tervezés 

feladata nemcsak a nemzetgazdasági, illetve regionális szintű fejlesztési programok egzakt 

kimunkálása, hanem az egyéni gépjárművek környezetterhelésének mérséklése a lehető legtöbb 

információ felhasználásával, s a jövőkutatási módszerek megfelelő alkalmazásával. Kutatási 

témám a közúti közlekedés energetikai, illetve gazdasági elemzése, annak nemzetgazdasági, 

illetve vállalati szintű hatékonyságértékelése. 

A kutatás, illetve annak eredménye alapvetően közlekedési orientációjú kérdésköröket tárgyal, 

azonban nem csak műszaki problémák elemzésére épül, hanem környezeti, gazdasági, energetikai 

aspektusokat is vizsgál. Ezt új szemléletben, a „hagyományos” elvekhez, eljárásokhoz viszonyítva más, 

a közlekedés interdiszciplináris jellegéhez jobban illeszkedő logika mentén tettem. A vizsgálat során 

alkalmazott új elem a műszaki és a technológiai rendszerjellemzők integrálása a környezeti és gazdasági 

módszerekbe.  

1.2. Kutatási témák megfogalmazása 

Kutatásaim során olyan, az egyéni közúti gépjárműközlekedés alapfolyamatából származó 

környezetterheléseket vizsgáltam meg, amelyek műszaki-gazdasági eszközökkel mikro-, mezo- 

vagy makroszinten csökkenthetők. Tézisfüzetemben a fenti tagolást követtem, először a mikro 

(egyéni gépjármű) szintet, végezetül a makro szintet (Európai Unió illetve nemzeti gépjármű 

állomány) vizsgáltam meg.  

A tézisfüzet első részének témája az egyéni közúti gépjárművek egyéni légnemű károsanyag 

kibocsátási modelljeit vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy az egyéni közúti gépjárműveket, azon belül is a 
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személygépjárműveket vizsgáltuk munkatársaimmal. Ebben a részben kerül bemutatásra az egyéni 

közúti gépjármű közlekedés fosszilis és biotüzelőanyag (megújuló energiaforráson alapuló tüzelőanyag) 

keverékek környezetterhelésének általam kifejlesztett elvi modellje, illetve bemutatásra kerül a szintén 

általam kifejlesztett, Monte-Carlo szimulációra épülő eljárás, amely a légnemű károsanyagkibocsátás 

nemzeti szintű aggregátum adatainak a szétbontásával adja meg a légnemű károsanyagkibocsátás 

egyéni gépjárművekre vonatkozó adatait. 

A második részben a közúti gépjárművek környezetterhelésének regionális kérdéseit vizsgáltuk 

munkatársaimmal, különös tekintettel a műszaki és gazdasági támogató és gátló tényezők felderítésére. 

Ebben a részben kerül bemutatásra az egyéni közúti gépjárműközlekedés regionális környezetterhelését 

befolyásoló eszközök elvi rendszermodellje. 

A harmadik részben a hazai gépjárműállomány légnemű károsanyagkibocsátásának nemzeti 

szintű műszaki és gazdasági kérdései kerülnek tárgyalásra, különös tekintettel az általam azonosított 

környezetterhelési és gazdasági makroszintű összefüggésekre, tendenciákra. 

1.3. Az alkalmazott vizsgálati módszerek áttekintése 

Az előbbiekben megadott kutatási témáknál minden esetben az alábbi vizsgálati módszereket 

alkalmaztam: 

1. Belsőégésű hőerőgépek eltérő tüzelőanyagkeverékeinek károsanyagkibocsátás becslése, 
különös tekintettel a matematikai statisztikai elemzésekre, Monte-Carlo szimulációra; 

2. Fosszilis tüzelőanyag és biotüzelőanyag keverékek, illetve helyettesítők műszaki és gazdasági 
támogató, valamint gátlótényezőinek felderítésére, rendszermodell kiépítése; 

3. Matematikai-statisztikai modellalkotás és validáció, idősor elemzés; 
4. Klaszter- és korrelációelemzés. 
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2. 
Az elért tudományos eredmények ismertetése 

 
 

2.1. Egyéni közúti gépjárművek légnemű károsanyagkibocsátási modellje 
 

2.1.1. Problémafelvetés 

A közúti közlekedés folyamatosan növekvő mértéke a modern civilizáció egyik legfontosabb 

ismertetőjegye: a sűrű közúthálózat és a magas motorizációs szint sok szempontból megkönnyíti 

mindennapi életünket, ugyanakkor számos nem kívánatos, de elkerülhetetlen hatással jár (Varga et. al., 

2012). A folyamat hatásfokát rontó zsúfoltság (Varga, Bokor, 2007), a balesetek növekvő száma (Holló 

et. al., 2018, Fazekas et. al., 2014) és a környezetszennyezés nem csupán az életminőséget rontja, 

hanem nemzetgazdasági szinten mérhető károkat okoz (Shahbaz et. al, 2015). Az egyéni közúti 

gépjárművek kibocsátása a motor pillanatnyi dinamikus állapotának függvénye, az emisszió 

pontos mérése dinamikus körülmények miatt nem megoldott, ezért szükség szerű egyszerű, jól 

hasznosítható becslési eljárás kidolgozása. 

Becslésére többféle megoldás is létezik. A legismertebb a HBEFA és a COPERT IV. modellek 

(Fontaras et. al., 2014). A HBEFA modell az Európában kifejlesztésre került emissziós modellek egyike, 

amely legfőképp a német anyanyelvű országokban használt. A modell kezdetben svájci-osztrák és német 

közreműködéssel készült (HBEFA 1.2 és 2.1), később norvég és svéd adatokkal bővült (HBEFA 3.1 – 

EURO V emissziós normáig személyautók és nehézgépjárművek esetében egyaránt mérési 

eredményeket, az EURO VI-os norma szintjén pedig előbbiek esetben méréseket, nehézteherautókra 

vonatkozóan becsléseket tartalmaz). A COPERT és a HBEFA között a legfontosabb különbség az 

emisszió keletkezésének számításában rejlik. Míg a COPERT modell csak a forgalom átlagsebességét 

veszi bemeneti paraméternek a forgalmi modell esetén, addig a HBEFA - teljesen más megközelítési 

módot alkalmazva forgalmi helyzeteket definiál, melynek következtében ez egy nem folytonos – hanem 

diszkrét – forgalmi modell, ellentétben az átlagsebességgel kalkuláló modellekkel, mint például a 

COPERT modell (Colberg, et. al., 2005). Ezen diszkrét forgalmi helyzetek alatt definiálható egy olyan 

sebességprofil, amely a legnagyobb gyakorisággal fordul elő és a sebességprofil segítségével az 

emisszió becsülhető. A jelenlegi modellek bonyolultak, nehezen futtathatók, ezért szükséges volt 
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egy egyszerűbb, gyorsabb modell kifejlesztése, amely jobban illeszkedik a hazai műszaki-

gazdasági viszonyokhoz. 
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2.1.2. Eredmény – tézis 

 
1. tézis: A klasszikus becslési eljárásokat továbbfejlesztő, műszaki és gazdasági megközelítést 
szintetizáló becslési módszereket alkalmaztam a hazai közúti egyéni gépjárműközlekedés 
környezetterhelés-becslésének megalapozására. 

A tüzelőanyagkeverékek széleskörű elterjedése miatt a diszkrét emissziós modell helyett 
folytonos modellt fejlesztettem, amelynek segítségével a keverékkomponenseket 
alkotóelemenként vizsgálhattam, ezzel nagyobb szabadságfokú keverékképzés és vizsgálat jött 
létre. 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Siwale et al. 2013), (Torok 2015), (Gábor Szendrő and 
Török 2016) 

Összegzett IF: 3,2 

Független hivatkozások: 31 

 

A közlekedésnek a természeti a gazdasági és társadalmi környezet által definiált térben kell gazdaságilag 

hatékonyan, környezetkímélő módon a társadalom mobilitási igényeinek megfelelnie. A társadalom jogos 

igénye a közúti közlekedésből és a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztéséből és fenntartásából 

származó környezetterhelések, károsanyag-kibocsátások minimalizálása. 

Az eddigi tapasztalatok és megvizsgált modellek alapján tehát elmondható, hogy a cél olyan közúti 

közlekedési emissziós modell fejlesztése, amely az egyéni gépjárművek motorikus mérési tényadataiból 

(1. ábra) kiindulva képes kiterjesztve előrebecsülni a teljes közúti közlekedési szektor kibocsátását és a 

programozható közlekedéspolitikai eszközök alkalmazásának hatását. 

 

 
1. ábra 

Motor fékpad sematikus ábrája 
(Siwale et al. 2013) 
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A modell bemenő adatstruktúrája legyen ellenőrizhető, egyszerű, és transzparens (számítási 

folyamatok legyenek átláthatóak). A bizonytalanságok kezelésére a matematika régóta kínál eszközöket, 

azonban ezen eszközök alkalmazása eddig nem integrálódott a károsanyag-modellezésbe. A 

bizonytalanságot legkevésbé a diszkrét rendszerek tudják kezelni (ma ezekre épülnek a modellek). A 

diszkrét rendszerek egyszerűsége miatt ma idősoros diszkrét rendszereket használunk (Gábor Szendrő 

and Török 2016). 

A tüzelőanyagkeverékek széleskörű elterjedése szükségessé tette a diszkrét emissziós modell 

helyett egy folytonos modell kidolgozását, amelynek segítségével a keverékkomponenseket 

alkotóelemenként vizsgálhattam. Tehát olyan tüzelőanyagkeverék károsanyagkibocsátásának becslését 

segítő eljárás kidolgozását tűztem ki célul, amely figyelembe veszi a keveréket alkotó fosszilis, illetve 

megújuló komponens mennyiségét és fűtőértékét az eltérő fosszilis tüzelőanyagok esetén (1): 
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(1) 

,  
ahol 

LHVbl  tüzelőanyag keverék fűtőértéke [MJ/kg]; 
LHVi i. komponens fűtőértéke [MJ/kg] 


i
 az i. tüzelőanyag komponens sűrűsége [kg/m3] 

 vi/v az i. tüzelőanyagkomponens térfogattörtje [-] 
 

A fenti modellel elsőként belsőégésű benzinmotor környezetterhelését vizsgáltam. Kimutattam, 

hogy a benzinhez adagolt etanol a környezetterhelést csökkenti. Másodszor megvizsgáltam a 

belsőégésű dízel-motor környezetterhelését. Látható, hogy a modellkisérletek alapján a gázolajhoz 

adagolt biotüzelőanyag komponensek csökkentik a környezetterhelést. 

Meg kell azt is említenem, hogy a fosszilis- és biotüzelőanyagok eltérő fűtőértékűek, ezért 

keverékeik módosíthatják az elméleti fogyasztásértékeiket (Siwale et al. 2013). Meg kell említeni, hogy 

habár a megújuló komponens bekeverése valóban módosítja a tüzelőanyag fogyasztást, ez azonban nem 

feltétlen arányos a LHV változással, ez egy közelítő feltételezés, ezért a fogyasztásnövekedéssel 

módosított, megnövekedett környezetterhelést a korrigált környezetterhelés görbével jellemeztük. 

Sajnos napjainkban a biotüzelőnyag gyártási technológiák sem széndioxid semlegesek, mivel az 

előállítás (termelés, fermentáció, szállítás) alatt fosszilis energia kerül felhasználásra. Ezt a becsült 

torzítást mutatja a 2. ábra és 3. ábra tapasztalati korrigált, kumulált környezetterhelési függvénye: 
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2. ábra 
1 liter etanol-benzin tüzelőanyag keverék gyakorlati, 

korrigált kumulált környezetterhelése 
(Török and Zöldy 2010) 

3. ábra 
1 liter gázolaj-etanol-biodízel tüzelőanyag keverék 
gyakorlati, korrigált kumulált környezetterhelése 

(Török and Zöldy 2010) 

 

A gépjárműveinkben fosszilis tüzelőanyagot égetünk el, amelyhez biokomponenseket keverünk, 

az munkafolyamat környezetterhelésének csökkentése érdekében. Eltérő gépjárműveink eltérő fosszilis 

és biotüzelőanyag komponens keverékeket alkalmazhatnak és alkalmaznak, ezért a gépjárműállomány 

vizsgálata indokolt.  

Az egyéni közúti gépjárművek környezetterhelés becslésének másik módszere a nemzeti, 

aggregált adatok visszabontásából származó becslés lehet. Mivel az egyéni futásteljesítmény és az 

egyéni közúti gépjárművek egyéni tüzelőanyagfogyasztása nem ismert, csak a hazai statisztikai adatok 

alapján a makroszkopikus nemzeti átlag (Torok 2015), ezért Monte-Carlo szimuláció alkalmazásával 

határoztam meg a keresett paramétereket (4. ábra): 

 

4. ábra 
A modellezési eljárás lépéseinek összefoglaló bemutatása 

Benzin-etanol környezetterhelésének elvi becslése
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(Torok 2015) 
 

2.1.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

Az egyéni közúti gépjárműközlekedés környezetterhelésének becslésére kiterjedt adatgyűjtést, 

feldolgozást és értékelést végeztem, amelynek keretében előállt egy gyorsan, egyszerűen és 

megbízhatóan alkalmazható eljárás. Több esetben nincs lehetőség a nemzetközi gyakorlatban használt 

legjobb eljárások alkalmazására, így egyszerűsítő/helyettesítő módszert kellett találnom - vagy ennek 

hiányában kifejlesztenem. 

Karunkon hazai OTKA kutatási program vizsgálta a közúti közlekedési gépjárművek egyéni 

emissziós modelljét (Junevičius, Bogdevičius, and Török 2011), illetve implementációjának lehetőségét a 

forgalomirányításban (Meszaros and Torok 2014). A paraméterbecslés a kidolgozott – előbbiekben 

bemutatott – modellek mentén történt. 

A kidolgozott Monte-Carlo szimulációs eljárás azóta több városi mintaterületen ipari alkalmazásra 

került, úgy mint Budapest, Szekszárd, Pécs, illetve a modell kiterjesztésével lehetőség volt nagyobb 

regionális területek vizsgálatára is, mint például a Dél-Dunántúli régió. 

A kidolgozott modellek és eljárások a BSc képzésben a Közúti Management I (BMEKOKGA210) 

és Közúti Management II (BMEKOKGA211) c. tárgy tematikájába és oktatási anyagába került 

beemelésre. 
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2.2. Műszaki és gazdasági ismereteket ötvöző közúti gépjárműközlekedés 
regionális környezetgazdasági hatásai 

 

2.2.1. Problémafelvetés 

 
Környezetünk minőségét jelentősen befolyásolja a közlekedés, az alágazatok között pedig a közútnak 

van a legnagyobb szerepe a környezetszennyezésben (5. ábra). A jellemzően fosszilis tüzelőanyaggal 

működő belsőégésű motorok működése során nagy mennyiségű, a környezetet és az üvegházhatást 

károsan befolyásoló légnemű és szilárd anyag (pl. CO2, CO, NOx, illékony el nem égett szénhidrogén-

vegyületek, szilárd részecskék) kerül kibocsátásra (Csikós et. al., 2015). A lokális hatású szennyezők 

alapvetően a városi és az agglomerációs térségekben okozzák a legnagyobb problémát, ahol 

koncentráltan fordulnak elő (Csikós et. al., 2018). Ezek közé tartoznak azok az anyagok, amelyek az 

emberi egészségre közvetlenül ártalmasak, például a résecskék (PM10), a szénhidrogének (HC vagy 

VOC), amelyek közül több rákkeltő hatású, továbbá a szénmonoxid, amely mérgező, károsítja a szív- és 

keringési rendszert, valamint az idegrendszer működését, és a nitrogénoxidok, amelyek a tüdőt roncsolják 

(Jadaan et. al., 2018), illetve hozzájárulnak az alsó légköri ózon kialakulásához és a fotokémiai szmog 

létrejöttéhez. A szennyezők egy része a légkörben terjed, majd leülepedik, kárt okozva ezzel a régióban 

(Török, 2007).  

 
5. ábra 

A hazai közlekedés károsanyag-kibocsátása ágazati megosztásban 
Forrás: Közlekedéstudományi Intézet 

 
Regionálisan a mobilitás menedzsment adhat lehetőséget a környezetterhelés 

csökkentésére. Azonban jelenleg nem megoldott a hatások komplex becslése, ezért új becslési 

eljárást kell alkalmazni. Ilyen vizsgálati terület lehet a biotüzelőanyag összetevők illetve alternatív 

hajtási módok állami támogatásának és vonzóvá tételének – ezzel elterjedésének elősegítése vagy 

adókkal történő büntetésének elemzése. Ennek eredménye a 2. tézis.  
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2.2.2. Eredmény – tézis 

 
2. tézis: Az elfogadott nemzetközi irányelvekből kiindulva, a hazai körülményekre adaptált 
regionális rendszermodelleket és integrált adatbázis struktúrákat dolgoztam ki az egyéni 
gépjárműközlekedés környezetterhelésének műszaki-gazdasági elemzésére. 

A dinamikus rendszermodellembe a gazdasági paramétereken túl a számszerűsíthető 
környezetvédelmi paraméterek is beépítésre kerültek. Így regionális szinten tudtam 
vizsgálatokat végezni a kialakított integrált adatbázis szerkezet segítségével, amely tartalmazza 
a pénzügyi, gazdasági, technológiai adatokat is. 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Török, 2009), (Szendro, Csete, Torok, 2012), 
(Uhlik et. al. 2012) 

Összegzett IF: 2,55 

Független hivatkozások: 14 

 

Számos gazdasági és menedzsment megoldás létezik arra, hogy a közlekedés használóitól a 

rendszer fenntartói, üzemeltetői pénzügyi forrásokat nyerjenek különböző célok elérése érdekében, ezzel 

a szállítók hasznossági függvényét, közvetve a közlekedési infrastruktúra iránti keresletet lehet 

szabályozni (Szendro, Csete, Torok, 2012): 

  

6. ábra 
Közlekedési összköltség eltolása 

(forrás: saját munka, (Orosz Csaba 1994) alapján) 

7. ábra 
Közlekedési összköltség meredekségének változtatása 

(forrás: saját munka, (Orosz Csaba 1994) alapján) 
 

Gépjárműadók: A gépjárműadó általában rögzített éves díjat jelent, így tehát nem kapcsolódik 

közvetlenül a használathoz. Azonban (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, de meredeksége nem változik 

(6. ábra). 

Tüzelőanyagadók: A tüzelőanyag-adó általában a felhasznált tüzelőanyag minden egyes literére 

kivetett adóforma. Az alkalmazott adómérték változhat az egyes tüzelőanyag-típusok függvényében, de 

jobbára nem különbözik az egyes gépjárműtípusoktól (kivéve néhány országban, ahol a mezőgazdasági 

termelésben használt gépekre némiképp eltérő szabályozás vonatkozik). Mivel fogyasztása nem 



Török Ádám: Közúti gépjárműközlekedés környezetterhelésének műszaki-gazdasági vizsgálata – Habilitációs Tézisfüzet 

Tézisfüzet  21 
 

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

gépjárművek által az úthálózatban okozott károkat és az idősebb járművek többlet 

károsanyagkibocsátását. 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 tüzelőanyagadó nagysága arra motiválhatja a gépjármű tulajdonosokat, hogy kevesebbet 

vezessenek vagy alacsonyabb fogyasztású járműveket használjanak. Ily 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. benzinturizmus), és így a belföldi 

infrastruktúra használatáért az adott országban ne vagy kevesebbet fizessenek. 

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. 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 (6. ábra). 

Útdíj (térben határolt úthasználat): ez a legelterjedtebb megoldás, amely leginkább közelít a 

„használó fizet” elv megvalósulásához. A legtöbb esetben ugyanis az útdíj függ az alkalmazott 

járműtípustól, 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 

szempontú érzékenysége és a közúti torlódás nagysága. Különbséget lehet tenni a rögzített útdíjak és a 

megtett távolság függvényében változó (távolságarányos) útdíjak között. Rögzített útdíj (6. ábra) vethető 

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

áthaladások számával arányos, míg a tipikus távolságfüggő útdíjat (7. ábra) jellemzően autópályák 

használatáért kell fizetni (minden úthasználó által). A térben határolt úthasználati díj általában a megtett 

úttal arányos, ezért a futásteljesítmény növekedésével az összköltség is növekszik (7. 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 és annak csomópontján. Mindkét megoldás a forgalom szabadabb áramlásának 

megvalósulását célozza, amelyet akkor lehet elérni, ha a díj szintje igazodik a jelentkező kereslethez (7. 

ábra). 

Területi, zóna díjak: ebben a megközelítésben egy valamely nagyságú terület (városrész, város, 

régió vagy egy egész ország) útjainak használatáért kell díjat fizetni. A díj vagy az adott területen megtett 

kilométerek számától (7. ábra), vagy csupán a zónába történő belépés tényétől függ (6. ábra). A díjat ki 
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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 parkolóterület vagy parkolósáv használatáért kell fizetni. Ilyen rendszerek 

a világ számos városában megtalálhatóak, és általában a díj megfizetését a várakozás időtartamának 

korlátozásával kombinálják. Alapvetően kétféle célkitűzés megvalósításához szoktak díjfizetési 

rendszereket bevezetni: valamilyen beruházás megvalósításához, fenntartásához vagy működtetéséhez 

szükséges pénzügyi keret megteremtéséhez vagy valamilyen szabályozás érdekében. 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.  

 

 
8. ábra 

A díjrendszerek lehetséges gazdasági hatásai 
forrás: (Markovits Somogyi Rita, Siposs Árpád, and Török Ádám 2010) 

 

Lényeges megemlíteni, hogy a 8. 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, hogy egyetlen 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 lényegesen kisebb bevételt 
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jelentenek. Ennek megfelelően egy adott díjrendszer pontos helye az ábrán (tehát a forrásteremtésben 

és a szabályozásban betöltött szerepe) nagyban függ attól, hogy a használók hogyan viszonyulnak hozzá 

(Mészáros et. al., 2009). 

A közúti gépjárműbeszerzési döntésekben megjelenő környezeti szempontok gazdasági 

vizsgálatára egy olyan dinamikus modellt építettem kollégáimmal, amely alkalmas a gazdasági 

paramétereken túl a számszerűsíthető környezetvédelmi paraméterek vizsgálatára is. A számításokhoz 

az optimális döntések lineáris programozási eszközparkját használtam fel. Feltételeztük a gépjármű 

beszerzés anyagi erőforrásainak korlátozottságát, valamint a zöld közbeszerzés jegyében a 

környezetvédelmi szempontoknak a beruházások értékelésében egyre növekvő szerepét. Ennek 

megoldása érdekében első lépésként definiáltuk a megvalósítandó beruházásokat, amelyek elsődleges 

célja továbbra is a hazai közúti gépjárműállomány életkorának csökkentése és műszaki színvonalának 

emelése. Ezt követően kiválasztottuk a beruházások értékelési szempontjait, a hatékonysági 

kritériumokat és peremfeltételeket. Célfüggvényként (2) definiáltuk az összes beruházási projekt 

költségfüggvényét, amely tartalmazza a beruházási költségeket, valamint a diszkontált üzemeltetési 

költségeket és a monetarizált környezetterhelést, valamint az energiafelhasználást az idő függvényében. 
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,ahol: 

 Z:  a beruházási projektek megvalósulási költségei [Ft] 
 kit:  az i-edik projekt beruházási költsége a t-edik évben [Ft] 
 xit: az t-edik évben megvalósuló i-edik projektek darabszáma [db] 
 sit: az i-edik projekt éves üzemeletetési költsége a t-edik évben [Ft/év] 
 r: a beruházás egységére számított diszkontláb [%], modellünkben 5% 
 t: a vizsgálat időtartama [év] 
 

Célunk a célfüggvény minimálása a korlátozó feltételek kielégítése mellett (3): 

 

0itx  (i=1,2, …, n) és (t=0,1, …, m) 
(3) 

 

Vagyis a t-edik évben megvalósuló projektváltozatok száma nem negatív: 

j

m

t
itij Axa 

0  (j=1,2, …, k) 

(4) 

ahol 

aij: együtthatók, amelyek az i-edik változat hatékonyságát jelölik a j-edik jellemzővel szemben 
(például a „zöld buszok” hatására CO2 kibocsátás csökkenés érhető el [CO2e/év/busz]). 

Aj: a hatékonysági mutatók határértékei 
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A modell vizsgálata során felmerült, hogy a jogi és intézményi háttér hazai hiányossága, valamint 

a gazdasági és politikai környezet problémái miatt a peremfeltételként megadott szűkös gazdasági 

erőforrások mellett – mint korlátozó feltétel - a problémát gyakran nem lehet megoldani. Mindez 

előrevetíti, hogy a közeljövőben esedékes autóbuszbeszerzéseknél várhatóan nem a környezetvédelmi 

és energetikai megfontolások lesznek elsődlegesek, amennyiben a jogi és intézményi háttér nem 

módosul. Sajnos az irányelv nem határoz meg konkrét követelményeket a figyelembe veendő hatásokra, 

így azok az elsődlegesnek vett gazdasági szempontokat érdemben nem befolyásolják. Még kevésbé 

tudnak érvényesülni az irányelv által megfogalmazott elvek a használt autóbusz beszerzések esetében, 

hiszen itt általában az éppen aktuális piaci kínálat alapján szokták meghatározni a beszerzendő 

jármű(vek) műszaki paramétereit. Ennek elkerülésére a hazai rendelet 10 %-os minimumot határoz meg 

a környezeti szempontok figyelembe vételére. Ez az érték azon megvizsgált, már kiírásra került 

közbeszerzések alapján került meghatározásra, amelyek kiterjedtek a környezeti tényezőkre is. Ilyen 

mértékű beszámítás semmilyen gondot nem okoz a beszerzés kiírójának, ugyanakkor elegendő 

biztosítékot ad a rendelet „komolytalan” alkalmazása ellen. 

 

2.2.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

A hazai jogszabályi háttérbe javaslatunkra (Uhlik et al. 2012) beépítésre került a tárca irányába történő 

kötelező adatszolgáltatás, amelyben a beszerzést kiírónak részletes leírást kell adnia arról, hogy milyen 

módon vette figyelembe a kormányrendelet alapján meghatározott CO2-kibocsátási, környezetvédelmi és 

energetikai szempontokat. Ezen jelentések alapján lehet majd megállapítani, hogy elegendőek-e az 

irányelv követelményei, és ha nem, milyen módon és milyen irányban szükséges azokon változtatni. 

Az eredmények regionális alkalmazása és implementálása 2011-ben már elkezdődött, kísérleti 

projekt indult – a környezeti állapotértékelésre fókuszálva – Budapesten. A Budapest Főváros 

Önkormányzat megbízásából Budapest főváros környezeti állapotértékelése volt a cél, amely azóta is 

folytatódik (Molnár, 2011), (Molnár, 2012), (Horváth, 2013), (Molnár, 2014). 

A kidolgozott modellek és eljárások az BSc képzésben a Közlekedésgazdaságtan 

(BMEKOKGA182), c. tárgy tematikájába és oktatási anyagába kerültek beemelésre.  
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2.3. A gazdasági teljesítőképesség hatása a gépjárműállomány emissziójára 
 

2.3.1. Problémafelvetés 

 

Napjainkban a közlekedési eszközeink belsőégésű hőerőgéppel hajtottak. Ezek a berendezések 

működésük során károsítják a környezetet (Kövesné Gilicze, 2010). A növekvő motorizáció és forgalom 

növekvő környezetterhelést eredményez, amelynek jeleit lokálisan és globálisan is tapasztaljuk. Az 

egyetlen környezetterhelést csökkentő megoldás, amellyel nem korlátozzuk a mobilitást, olyan új 

környezetkímélő energiaforrás alkalmazása, amely biztonságosan tárolható és használható, könnyen és 

környezetbarát módon előállítható és felhasználható (Alshehry, Belloumi, 2017). A közúti közlekedés által 

okozott környezetkárosítás csökkentésére irányuló társadalmi igény eszközeiként felhasználható a közúti 

forgalom költségalapú menedzselésének eszközparkja. A külső költségek meghatározása és 

monetarizálása vezethet csak a közlekedés teljes és tiszta hasznának a megítéléséhez (Santos, 2017). 

A környezetszennyezésünk okozta változásokra történő felkészülés közben a társadalomnak, illetve a 

közlekedő embereknek szemléletmód váltásra van szüksége. Közös érdekünk az utánunk következő 

generációk életterének megőrzése érdekében a környezettudatos életmód kialakítása. 

A járműgépészeti fejlődés ellenére sem csökken a gépjárműközlekedés károsanyagkibocsátása, 

ami a gépjárművek darabszámának növekedésével magyarázható. Sajnos az egyéni közúti gépjárművek 

környezetterhelésének és a gazdasági teljesítőképességnek a kapcsolata, illetve annak iránya nem 

ismert (Andrés, Padilla, 2018). Ebben a fejezetben a gazdasági teljesítőképesség növekedésének a 

gépjárműállomány emissziójára gyakorolt hatását vizsgáltam meg, különös tekintettel a nemzeti 

gépjárműállományokban azonosítható tendenciák vizsgálatára. 

A társadalom térbeli különbségeinek fő meghatározója a reálgazdaság; ennek teljesítményétől 

függ a térség társadalmának fejlődése. Nemzetközi szakirodalom alapján megállapítható, hogy adott 

térség gazdasági teljesítőképessége és motorizációs szintje17 között szoros összefüggés tapasztalható. 

  

                                                           
17 Motorizációs szint: 1000 lakosra jutó személygépjárművek darabszáma évente [szgk/1000 lakos/év] 
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2.3.2. Eredmény – tézis 

 
3. tézis: Megállapítottam, hogy a gazdasági teljesítőképesség növekedése nem befolyásolja a 
gépjárműállomány emisszióját. 

A gépjárműállomány nemzetgazdasági szintű vizsgálata valamint energetikai és emissziós 
elemzése alapján megállapítottam, hogy a gépjárműállomány növekedése és fiatalodása nem 
együttjáró folyamat. 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Szendro, Csete, and Török 2012), (Torok Adam 2015) 

Összegzett IF: 0,86 

Független hivatkozások: 1 

 

A KSH gépjárműállományi adataira épített adatbázisunk és előrebecslési eredményeink alapján (9. 

ábra és 10. ábra)  

 

  
9. ábra 

Hazai benzinüzemű személygépjárműállomány 
alakulása 

forrás: (Gábor Szendro, Csete, and Török 2012) 

10. ábra 
Hazai gázolajüzemű személygépjárműállomány 

alakulása 
forrás: (Gábor Szendro, Csete, and Török 2012) 

 

és a nemzeti tüzelőanyag fogyasztási adataiból, valamint az 1. tézisben bemutatott mikroszintű modell 

segítségével megbecsültem a hazai gépjárműállomány légnemű környezetterhelését (11. ábra): 
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11. ábra 

Az egységjárműre vetített közlekedési eredetű környezetterhelés alakulása 2000, 2005, 2009 
forrás: (Torok Adam 2015) 

 

Megvizsgáltam a közlekedés eredetű és az egyéni eredetű környezetterhelés 

kapcsolatrendszerét és annak viszonyát a gazdasági teljesítőképességgel. A vizsgálathoz az EU27 

országainak 2000, 2005 és 2009-es adatait használtam. Az adatok segítségével a pillanatnyi statikus 

helyzet alapján az országok csoportosíthatóak és elemezhetőek voltak (12. ábra): 

 

 
12. ábra 

Egyéni és közlekedési környezetterhelés fejlődése 2000, 2005, 2009 
(forrás: (Torok Adam 2015) 

 

Mivel több időpontban is rendelkezésre álltak az adatok, ezért nemcsak a pillanatnyi statikus 

helyzet, hanem a változás dinamizmusa alapján is csoportosíthatóak és elemezhetőek voltak az országok 

(13. ábra): 

 



Török Ádám: Közúti gépjárműközlekedés környezetterhelésének műszaki-gazdasági vizsgálata – Habilitációs Tézisfüzet 

Tézisfüzet  28 
 

 

13. ábra 
Az egyéni és közlekedési környezetterhelés dinamizmusának fejlődése 2000-2009 között 

forrás: (Torok Adam 2015) 

 

Kutatótársaimmal végzett vizsgálataink és saját modellezési eredményem alapján a közúti 

gépjárművek tüzelőanyag elégetéséből származó környezetterhelés nem mutatott összefüggést a 

gazdaság teljesítőképességével, sokkal inkább a tüzelőanyag árával. 

 

2.3.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

A hazánkban ilyen komplex módon vizsgált és először publikált új tudományos eredmények széleskörű 

elismerést váltottak ki a közlekedési, illetve gépészeti szakmában, s több fórumon is – például az ENSZ-

nél – előremutató, konstruktív vita tárgyát képezték, majd beépültek az ENSZ által gesztorált ForFITS 

közlekedési rendszermodellbe (Tamás Andrejszki et al. 2014), (Tamas Andrejszki, Torok, and Molnar 

2014). További alkalmazási lehetőséget jelent, hogy napjainkban felgyorsulni látszik a használattal, 

szennyezéssel arányos elektronikus útdíj modernizációjának folyamata, ami feltételezi a díjstruktúra és 

az implementációs feltételrendszer részletes kimunkálását. 

A kidolgozott modellek és eljárások a BSc képzésben Közúti Management I (BMEKOKGA210) c. 

tárgy tematikájába és oktatási anyagába került beemelésre.  
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2.4. A gépjárműállomány emissziójának nemzetgazdasági kérdései, hatása a 
nemzetgazdaságra 

 

2.4.1. Problémafelvetés 

 
Az emberiség két módon avatkozhat be a komplex rendszer jövőjének alakulásába. Az első lehetőség az 

éghajlatváltozást kiváltó okok mérséklése, a környezeti terhelés csökkentése, ez csak hosszabb idő 

elteltével vezet eredményre. A közlekedésben a klímaváltozás hatására – az előrejelzések szerint 

hazánkban enyhébb csapadékosabb telek és száraz, melegebb nyarak várhatóak – a téli hidegből eredő 

fagykárok csökkenése, a nyári forróságból adódó problémák növekedése várható. 

A klímaváltozás hatására kialakuló éghajlati szélsőségek által okozott károk, például a hazánkra 

eddig nem jellemző viharok előfordulásának előrejelzése, nehéz feladat ugyan, mégis a védekezés és a 

károk megelőzése szempontjából szükség van ilyen szolgáltatásra. A viharok károsíthatják a járművek 

pályáit (közúti és vasúti pálya), a járművek működtetéséhez szükséges berendezéseket (felső vezetékek, 

transzformátor házak). A csapások súlyosan érintik a közlekedést és ezzel a hazai lakosság egy jelentős 

részét. Elkerülésük nehézkes, ezért törekedni kell az okozott kár mértékének csökkentésére is. A múlt 

tapasztalatai alapján szükség van olyan állandóan frissített akciótervek kidolgozására, amelyek az érintett 

társadalmi csoportok összefogását igénylik. 

A klímaváltozás hazai hatásai feltehetően nem változtatják meg lényegesen a ma is létező 

regionális gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket, ami a vázolt kedvezőtlen változásokat 

felerősítheti. Ezek, az esetenként szinergikusan érvényesülő hatások viszont már felgyorsíthatják a 

regionális, illetve a társadalmi szegregációs folyamatokat. A hazai közúti gépjárműközlekedés a 

gépjármű állományon keresztül jelentős környezetterheléssel bír, ezen keresztül pedig 

befolyásolja a hazai gazdaság teljesítőképességét is. 
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2.4.2. Eredmény – tézis 

 
4. tézis: Megállapítottam, hogy a gépjárműállomány emissziójának csökkentése csak 
komplex gazdasági-technológiai megoldásokkal történhet, a gazdasági teljesítőképesség 
sértése nélkül 
Elsődleges cél a mobilitási igények kielégítése, hosszútávú fenntartható módon, a gazdaság 
teljesítőképességének csorbítása nélkül. Ezért az Európai Unió országait klaszterelemzés 
segítségével csoportosítottuk és azonosítottuk az egységjárművek országonkénti 
környezetterhelési mintázatát.  

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Szendrő, Börcsök, and Török 2016), (Szendrő and 
Török 2014). 

Összegzett IF: 0,55 

Független hivatkozások: 2 

 

A KSH tüzelőanyag fogyasztási adataiból pedig megbecsültem a járművek légnemű környezetterhelését. 

Az emberi eredetű károsanyagok kibocsátásának közel 20%-áért a közúti személygépjárművek a 

felelősek (14. ábra): 

 

14. ábra 
Közlekedési szektor környezetterhelése (balra) és energiafelhasználása (jobbra) 2014 

(forrás: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm 

 

A közúti egyéni személygépjármű közlekedés hosszú távú feladatot ad a klímapolitika számára, 

mivel gépjárműveink évi 10-15 milliárd Forint kárt okoznak hazánk természeti és épített környezetében 

(Török Ádám 2008). Nemzetközi kutatások alapján  kijelenthető, hogy a közúti közlekedés által okozott 

klimatikus külső költség nehezen becsülhető, az egyes kutatások eredményei igen nagy szórást 

mutatnak, tág határok között mozognak: 14 és 200 €/tCO2 közötti értékek jelentek meg. 

Az államnak más eszközei is vannak a közúti közlekedésből származó környezetterhelés 

mérsékléséhez. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző díjak bevezetésével a közúti 

közlekedés attraktivitása, a forgalom nagysága csökkenthető. Az egyéni gépkocsihasználat ésszerűen 
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mérsékelhető úthasználati, zónahasználati, belépési díj kialakításával, vagy a gépjárművek 

kihasználtságnövelésének ösztönzésével. Fontos azonban szem előtt tartani azt, hogy az úthasználati 

díjat nem lehet csupán bevételi forrásképzésre használni, hanem elsődlegesen a forgalombefolyásolás 

hatékonyságát növelő eszközként célszerű alkalmazni. 

A hosszú távú cél az üvegházhatást élénkítő gázok kibocsátásának radikális mérséklése, ami a 

mai és az elkövetkező néhány generáció életmódjának megváltoztatását igényli. A közgazdasági 

irodalomban elfogadott, hogy egy jól működő piac hatékonyan osztja el az erőforrásokat. Azonban a piac 

lényeges hibái szükségesé tehetik a piac szabályozását oly módon, hogy a piaci árak helyesen tükrözzék 

az erőforrások szűkösségét. A klímaváltozás esetében az üvegházhatást élénkítő gázok közjószág 

jellege felveti az erőforrások gazdaságtalan használatának kockázatát. 

A nemzetközi irodalomnak megfelelően szerzőtársaimmal az országos széndioxid leltár és a 

nemzeti motorizációs fok segítségével meghatároztuk az egységjárműre vonatkozó nemzeti kibocsátási 

faktort. Felismertük, hogy a polár-koordináta rendszerre történő áttérés segítségével egyértelmű 

klaszterek rajzolódnak ki (15. ábra): 

 

 

15. ábra 
Klaszterelemzés eredménye az EU 27 országainak 1991-2009 adatai lapján 

forrás: (Gabor Szendrő and Török 2014) 
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Szerzőtársammal azonosítottuk az EU27 országainak motorizációs fejlődésének egyedi 

mintázatait. Felismertük, hogy az egységjárművek országonkénti környezetterhelésének fejlődése a 

gazdaságtudományból ismert BCG mátrix mintázatát követi (16. ábra): 

 

 

16. ábra 
Környezeti BCG mátrix EU 27 országok 1991-2009 adatai lapján 

forrás: (Gabor Szendrő and Török 2014) 

 

2.4.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

A hazánkban komplex módon vizsgált új tudományos eredmények széleskörű elismerést váltottak ki. A 

kutatás eredményei beépültek az ENSZ által gesztorált ForFITS közlekedési rendszermodellbe (Tamás 

Andrejszki et al. 2014), (Tamas Andrejszki, Torok, and Molnar 2014). További alkalmazási lehetőséget 

jelenthet a szennyezéssel arányos adó és úthasználati díjak bevezetésének folyamata. 

A kidolgozott modellek és eljárások a BSc képzés Közúti Management I (BMEKOKGA210) c. tárgy 

tematikájába és oktatási tananyagába került beemelésre.  
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