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1 Bevezető, hipotézisek 
A közlekedés alapvető emberi szükséglet. A motorizált közlekedés felé az ipari 

forradalom találmányai jelentették az első lépést – a gőzgép feltalálásával a vasúti 

közlekedés új távlatai nyíltak meg, a robbanómotor pedig az egyéni közlekedés 

lehetőségeit terjesztette ki, valamint megnyitotta az utat a gazdasági tevékenységek 

további specializációja felé a helyi erőforrásokra való ráutaltság csökkentésével. A 

vasút és a hajózás szerepe a második világháborút követően csökkenni kezdett a 

személygépjárművek, valamint a légi közlekedés javára – ez a trend a világ egyes 

részein megfordulni látszik (pl. a nagysebességű vasútvonalaknak köszönhetően), míg 

máshol egyelőre csak a szándék mutatkozik. A közlekedés a modern gazdaságok 

alapja, mivel lehetővé teszi, hogy a termékek és szolgáltatások termelése, illetve 

fogyasztása egymástól elkülönülten történjen, ugyanakkor az infrastruktúra 

környezetre gyakorolt hatásai, valamint a szektor energiaigénye miatt a környezet- és 

klímavédelmi törekvések egyik legfontosabb területe is egyben. A közlekedés az 

egyik legnagyobb energiafogyasztó ágazat, amely egy szűkösen és területileg 

koncentráltan rendelkezésre álló, nehezen kitermelhető fosszilis energiaforrásra épül, 

melynek elégetésével szén-dioxidot, nitrózusgázokat, szilárd részecskéket (PM) és 

egyéb légszennyező anyagokat juttat a légkörbe, melyek az emberi egészségre 

károsak, illetve jelentősen hozzájárulnak a klímaváltozáshoz, annak valamennyi 

negatív velejárójával egyetemben. Megjegyzendő, hogy a kibocsátásokon felül a 

közlekedés negatív hatásai közé sorolható a torlódás, valamint a különböző 

várostérségi problémák (agglomerációk kialakulása, szuburbanizáció, urban sprawl), 

melyek szintén negatív környezeti hatásokhoz vezetnek. 

1.1 A kutatás célja 
Kutatásom célja a hazai közúti személyközlekedés szakirodalmi és szakpolitikai háttér 

alapján történő elemzése, a személygépjárművek állományának, valamint 

felhasználásának modellezése egy kiválasztott modellezési keretrendszer 

adaptálásával és alkalmazásával. Az elérhető statisztikai adatokat és becsléseket 

felhasználva a meghatározott forgatókönyvekre vonatkozó modellszámítások 

lehetővé teszik az energiafelhasználás, valamint a kibocsátások jövőbeni értékeinek 

meghatározását, valamint az elérni kívánt célokat támogató közlekedéspolitikai 

eszközök azonosítását, ezáltal fontos adatokat és háttérinformációt szolgáltathatnak a 

hazai közlekedési rendszer fejlődésének lehetséges jövőbeni irányaival 

kapcsolatosan. 
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1.2 Hipotézisek 

1. Feltételezhető, hogy a hazai motorizáció folyamatosan növekszik a 2040-ig 

terjedő vizsgálati időszakban. 

2. A hazai közlekedéspolitikai döntéshozatalhoz kapcsolódó előkészítő 

elemzések, értékelések megalapozását támogathatja egy megfelelően 

kialakított determinisztikus matematikai modell (Acta Oeconomica, PerPol 

SOC, 2014) Tehát A ForFITS modell alkalmas a hazai közlekedési rendszer 

modellezésére. 

3. A személygépjármű-állomány strukturális változásai önmagukban nem 

határozzák meg a teljes közlekedési rendszer energiafelhasználását, valamint a 

közlekedési eredetű CO2-kibocsátásokat. 

4. Az energiafelhasználás és a kibocsátások tartós és jelentős csökkentéséhez az 

alternatív tüzelőanyagok és hajtásmódok elterjedése önmagában nem 

elegendő, támogató, a fenntartható közlekedés elveit figyelembe vevő 

szakpolitikai háttérre, valamint a közlekedés valamennyi területét magában 

foglaló, végrehajtható, komplex stratégiára van szükség. 
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2 Magyarország energetikai helyzete 
A közlekedési és az energetikai szektor egymással szorosan összefügg, az 

energiatermelés- és felhasználás szerkezete pedig kiemelt jelentőséggel bír, 

különösen az elektromos mobilitás tekintetében. Az alábbiakban hazánk energetikai 

helyzetének rövid bemutatása következik. 

 

2.1 Energiatermelés- és fogyasztás 
Az energetikai szektor elérhető statisztikai adatai számos különféle mértékegységben 

fejezik ki a számadatokat (pl. PJ vs. Mtoe), ráadásul számtalan eltérő megközelítést is 

alkalmaznak, így az adatok ismertetése és értelmezése előtt elengedhetetlen az 

alapfogalmak tisztázása. Az ismertetett fogalmak és számítások az Eurostat 

módszertanát mutatják be az Eurostat honlapján fellelhető útmutató alapján 

(Eurostat, 2015a). 

Az adatok és számítások az egyes energiaforrásokban lévő fizikai 

energiamennyiségen alapulnak. Tüzelőanyagok esetén (szén, kőolaj, földgáz, 

biomassza, stb.) a primerenergia mennyisége az adott energiaforrás eltüzelésekor 

nyert energia mennyiségével egyezik meg. Egyéb (tüzelésre nem használható) 

energiaforrások esetén meg kell határozni a primerenergia fajtáját – atomenergia, 

geotermikus energia és napkollektorok esetén ez a hő, napelemek, szél, víz, hullám 

és árapály-energia estén pedig a villamos áram. Amennyiben az adott atomreaktor 

által termelt hő mennyisége nem ismert, 33%-os hatásfokot kell feltételezni, 

geotermikus energia esetén ugyanezen logika mentén villamos áram termelésére 

10%-os, hőtermelésre 50%-os hatásfokot szükséges alkalmazni (amennyiben ezek az 

értékek nem egységesek, a megújulók összesített aránya inkonzisztens lesz). 

A bruttó fogyasztás (Gross inland consumption) egy adott ország, régió, stb. 

szükségleteinek kielégítésére felhasznált összes energiát takarja (n.b. veszteségek 

levonása nélkül), azonban az egyes energiahordozókra más-más ennek a fogalomnak 

az értelmezése. Fosszilis primerenergia-források esetén (szén, kőolaj, földgáz) az adott 

országban felhasznált mennyiségekre vonatkozik (termelés+import-export). 

Valamennyi megújuló energiaforrás primerenergia-forrásnak minősül, tehát a bruttó 

fogyasztás részét képezi. A fosszilis energiaforrásokból átalakítással nyert anyagok (pl. 

petróleum), a villamos áram, valamint a hőenergia tekintetében közvetlen termelésről 

nem beszélhetünk, mivel ezek primerenergia-források átalakításával nyerhetők (a 

természetből közvetlenül nem, így termelési volumenük nulla). A bruttó 

fogyasztásban ezek a tényezők azon primerenergia-forrásként szerepelnek, 

melyekből létrejöttek. A megújulók százalékos aránya a bruttó fogyasztásban a 
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felhasznált megújuló és nem-megújuló energia mennyiségének hányadosa, 

beleértendők tehát az átalakítási/szállítási veszteségek is, valamint a nem energetikai 

célú felhasználás (pl. vegyiparban). 

A hazánk energiatermelésére és fogyasztására vonatkozó Sankey-diagramot mutatja 

az 1. ábra. 
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1. ábra: A hazai energiatermelés- és fogyasztás Sankey-diagramja 

Forrás: IEA 
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A végső felhasználásra rendelkezésre álló energia (nem egyenlő a végső 

energiafogyasztással, mivel tartalmazza a nem-energetikai felhasználást) 

energiamérlegek aggregálásával számítható. A bruttó fogyasztással ellentétben ez az 

érték már nem tartalmazza az átalakítási veszteségeket, az egyéb tényezők, mint 

például a szállítási veszteségek, vagy az energetikai rendszer önfogyasztása pedig 

nagyságrendjük miatt nem jelentősek. A másik fontos különbség, hogy ebben az 

értékben az összes atomenergia, valamint a megújulók és a fosszilis tüzelőanyagok 

egy része villamos áram és hő formájában szerepel, a villamos áram tekintetében 

pedig nincs megkülönböztetés annak forrása szerint (tehát nincs megújuló és nem-

megújuló villamos áram). Az Eurostat adatai szerint (Eurostat, 2015) 2013-ban 

Magyarországon (a legutolsó év, amelyre rendelkezésre állnak adatok) a bruttó 

energiafogyasztásnak 73%-a állt rendelkezésre végső felhasználásra, azonban ez az 

arány az egyes energiahordozókra igen különböző lehet (pl. szénre 45%), aminek oka 

a felhasználás módja: a kőolajat elsősorban a közlekedési szektor használja 

tüzelőanyagként, míg a szenet inkább villamos áram előállítására használják, így 

aránya a végső felhasználásban alacsonyabb (mivel nagy része villamos áramként 

kerül figyelembe vételre). A megújulók aránya a végső felhasználásra rendelkezésre 

álló energiában a felhasználók számára ténylegesen rendelkezésre álló megújuló és 

nem-megújuló energia arányát takarja az ehhez szükséges átalakítások után 

(beleértve a nem-energetikai célú felhasználást is, a veszteségeket azonban nem). Az 

Eurostat számítási módszere szerint (Eurostat, 2015a) a megújulók végső 

energiafelhasználásban képviselt arányának számításánál a villamos energia teljes 

egészében nem megújulónak tekintendő (!), vagyis ez az adat nem tartalmazza a 

megújuló forrásból előállított villamos energiát, így a megújulók tényleges arányát 

alulbecsli. 

A végső energiafogyasztás (végső felhasználásra rendelkezésre álló energia – nem 

energetikai célú fogyasztás) az eddig ismertetett adatokkal ellentétben (melyek az 

egyes energiahordozók kínálati oldala felől közelítették meg a számításokat) bottom-

up megközelítés szerint számítandó, vagyis értéke az egyes szektorok lejelentett 

fogyasztási adataiból tevődik össze, így adatforrásai gyakran nem egyeznek meg a 

fentebb ismertetett indikátorok forrásaival. Ennek eredményeként statisztikai 

eltérések lépnek fel (a végső felhasználásra rendelkezésre álló energia nem egyezik 

meg a végső energiafogyasztás és a végső nem-energetikai célú fogyasztás 

összegével). Ezek az eltérések általában viszonylag alacsonynak mondhatók, a 2013-

as magyar adatokban például az eltérés értéke 0,411 Mtoe, ami a bruttó fogyasztás 

1,42%-ának felel meg. Az egyes lépéseket összefoglalóan a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra: Az Eurostat statisztikai módszertana 

Forrás: Eurostat 2015a alapján saját szerkesztés 

2013-ban Magyarország adatait tekintve a végső energiafelhasználás a végső 

felhasználásra rendelkezésre álló energia 90,3%-át tette ki, ugyanakkor kiemelendő, 

hogy a már említett statisztikai eltérések figyelmen kívül hagyásával ez az érték 

megújulókra mindig 100%, mivel ezen energiaforrások nem-energetikai felhasználása 
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(pl. bútorgyártás) nem képezi a számítás részét. A megújulók aránya a végső 

energiafelhasználásban a végfelhasználók által (az energia végső formájába történő 

átalakítást követően) elhasznált összes energia és megújuló energia hányadosa. A 

villamos áram ebben az indikátorban is külön erőforrásnak minősül, vagyis a megújuló 

forrásból származó energia ebben a számításban sem tartalmazza a megújuló villamos 

áram mennyiségét. 

Bár a fent bemutatott megközelítés egyértelműnek tűnik, alkalmazása azonban 

félreértésekre adhat okot, mivel ugyan jó alapot ad az Eurostat adatbázisának 

értelmezéséhez és használatához, azonban a Bizottság egyes esetekben eltér tőle. 

Ilyen példa a 2009/28/EK irányelv (A megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatásáról) eredményeinek nyomon követése – az irányelv számos specifikus 

kikötést tartalmaz a számítások módszertanára vonatkozólag, melyek jelentős 

eltéréseket okozhatnak az adatok elemzésében. (EC, 2009): 

1. A légi közlekedés végső energiafogyasztása maximum a 2005-ös EU-átlag 

(4,12%) másfélszereséig (6,18%) vehető figyelembe. Ez engedmény azon 

tagállamoknak (pl. Ciprus, Málta), melyek energiafogyasztásában a 

légiközlekedés aránya igen jelentős. Az engedményt a fenntartható 

bioüzemanyagok légi közlekedésben történő használata előtt álló akadályok 

indokolják 

2. A bruttó végső energiafogyasztás (a szállítási és hálózati veszteségeket 

tartalmazza, az energia átalakítási veszteségeit azonban nem) indikátorként 

történő alkalmazása. Ez egy új definíció, az Eurostat mérlegeiben nem 

szerepel 

3. Hőszivattyúk figyelembe vétele – ez a tétel a hagyományos statisztikákban 

nem szerepel 

4. A villamos áram szél és vízenergiából történő előállításának normálása az éves 

ingadozások kiküszöbölése érdekében. A vízenergia esetében a korrekciót 15 

évre kell elvégezni, ezen feltételek mellett pedig az Eurostat adatai csak 2004-

től állnak rendelkezésre. Ilyen korrekciót a legtöbb kimutatásban nem 

végeznek 

5. Csak a fenntartható forrásból származó bioüzemanyagok képezik a számítás 

részét. Ez a megkülönböztetés nem szerepel az Eurostat kimutatásaiban 

6. A hulladékokból, maradványokból lignocellulózból és nem élelmezési célú 

cellulózból előállított bioüzemanyagok hozzájárulását a hagyományos 

bioüzemanyagokhoz képest kétszeres szorzóval kell figyelembe venni 
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7. Az elektromos meghajtású közúti gépjárművek fenntartható forrásból 

származó villamosenergia-fogyasztását 2,5-szeres szorzóval kell figyelembe 

venni 

Ezek a kikötések Magyarország esetében ahhoz vezetnek, hogy a megújulók 

részarányára a végső energiafogyasztásban az Eurostat adatbázisának adatait 

használva 2013-ra (a legutolsó év, amire rendelkezésre állnak adatok) 8%, addig az 

irányelvhez kifejlesztett SHARES Tool (SHARES, 2013) adatbázisában 9,81% szerepel, 

ami már jelentős eltérés, az irányelv jelentéseiben található adat csaknem ötödével 

nagyobb. A torzító hatások elkerülése érdekében, valamint a modellezéshez 

szükséges hosszú időtávú adatsorok alkalmazhatósága miatt a továbbiakban az 

Eurostat módszerével készült statisztikák alkalmazása tűnik célravezetőnek. 

Az egyes indikátorok és számítási módszerek alapjainak ismertetése után érdemes 

áttekintenünk hazánk energetikai helyzetét. Magyarország energiaigényének 

ellátásához már évtizedek óta (kőolaj: 60-as évek, földgáz: 70-es évek) behozatalra 

szorul – ennek okai többek között a gazdasági fejlődés, a szocialista blokk erőltetett 

iparosítása, valamint a közlekedési és szállítási igények rendszerváltást követő gyors 

bővülése. A nettó behozatal (import – export) a bruttó hazai fogyasztásnak nagyjából 

a felét teszi ki (a válság előtti években 63% is volt ez az arány, de hosszabb időtávokon 

viszonylag stabil – 1990-ben 49%, 2013-ban 52% volt), azonban az egyes 

energiahordozók között jelentős különbségek vannak (a 2013-as adatok szerint 

kőolaj: 83%, földgáz: 73%, szénfélék: 30%, megújulókból pedig hazánk nettó 

exportőr) (Eurostat, 2015b). Mindenképpen figyelemre méltó a szénfélék behozatala, 

ami ugyan alacsony értéket mutat a kőolaj- és földgázimporthoz képest, azonban a 

hazai készletek ismeretében kevésbé indokolt (lásd Erreur ! Nous n’avons pas trouvé 

la source du renvoi.). A hazai energiatermelés trendjei értelemszerűen függenek az 

ásványvagyon kitermelésétől, így hasonló csökkenő trendet írnak le - az 

energiatermelés volumene összességében csökken, azon belül pedig a szén, a kőolaj 

és a földgáz részaránya szintén csökkenő tendenciát mutat, míg az atomenergia 

részaránya lassan nő (az 1990-es, mintegy 24%-os értékről 40%-ra), a megújulók 

pedig az utóbbi évtizedben viszonylag jelentős bővülést mutatnak. Ezen adatok 

kapcsán megjegyzendő, hogy a válság következtében a primerenergia-fogyasztás 

jelentősen visszaesett, és 2014-ben is csak igen szerény emelkedést mutatott (lásd 3. 

ábra). 
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3. ábra: Primerenergia-felhasználás 

Forrás: KSH 

Látható, hogy az energiafelhasználás meredeken esik (1990 óta mintegy 21%-kal), 

kivéve a 2000-es évek jelentős gazdasági fejlődéssel járó időszakát. A KSH adatait 

közelebbről nézve kiderül, hogy ezt a trendet három tényező együttes hatása 

alakította ki: 

1. Az energiatermelés 31%-kal visszaesett 

2. A behozatal 21%-kal nőtt 

3. A kivitel csaknem háromszorosára növekedett 

Fontos azonban megjegyezni, hogy az energiafelhasználás csökkenése érintette 

ugyan a közlekedési szektort – a 2008-as csúcsértékről, 4,4 Mtoe-ről 3,7-re, 16%-kal 

csökkent a közlekedés végső energiafogyasztása – azonban elsősorban az ipar, 

kisebb részben a háztartások (többek közt például a 2012-ben és 2013-ban az enyhe 

tél miatt lecsökkent fűtési célú energiafogyasztásnak köszönhetően) és a 

mezőgazdaság végső energiafogyasztásának csökkenése nagyobb volumenű volt, 

így a közlekedés részaránya jelentősen nőtt (lásd 4. ábra). 
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4. ábra: Az energiafogyasztás szerkezetének változása 

Forrás: Eurostat 

A trendeket tekintve kijelenthető, hogy az energia, valamint ezen belül a kőolaj 

felhasználásának legfontosabb területe a közlekedés – a teljesebb kép kedvéért 

megjegyzendő, hogy a 2013-as adatok szerint a kőolaj részesedése az összes 

energiahordozó fogyasztásából (9 301 Mtoe) a legnagyobb, mintegy 40%-ot tett ki 

(IEA, 2015). A közlekedés a primerenergia-fogyasztás jelentős és növekvő hányadát 

teszi ki, lásd 5. ábra. 

 
5. ábra: A közlekedés részarány a primerenergia-fogyasztásban 

Forrás: Eurostat 

A közúti közlekedés pedig messze a legnagyobb energiafogyasztó a közlekedési 

szektorban, 2015-ben a fogyasztás 92%-át tette ki, 1990-ben ez az arány 84% volt 

(Eurostat, 2015).  
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A fentiek mellett általános trend a GDP CO2-intenzitásának csökkenése (lásd 6. ábra). 

 
6. ábra: a GDP CO2-intenzitása Magyarországon 

Forrás: Eurostat, 2015 

A hálózati veszteségeket tekintve (2013-ban 2,54%) a hazai adat a régiós átlagnak 

megfelelő, jelentősen nagyobb azonban több nyugat-európai országénál (pl. 

Németország: 1,19%). A hálózati veszteségek mértékét számos tényező alakítja, 

többek között a távhőre kötött háztartások száma (mivel a távhőelosztás veszteségei 

akár 5-25%-ot is elérhetnek, azokban az országokban, ahol jellemző a távhő, a hálózat 

aggregált veszteségei nagyobbak – hazánkban a KSH 2014-es adatai szerint 648 329 

volt a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma, ami magasnak mondható), de sok függ a 

hálózat kialakításától és karbantartásától, valamint számos egyéb tényezőtől (pl. 

népsűrűség). 

Az Eurostat adatai szerint (Eurostat, 2015) nemzetközi összehasonlításban a magyar 

gazdaság CO2-intenzitása (474,7 t/M€) az EU átlagánál (308,6 t/M€) magasabb, 

azonban a régiós országoknál jelentősen kedvezőbb (Csehország: 709,6, 

Lengyelország: 842 t/M€), Ausztriáét azonban jelentősen meghaladja (228,3 t/M€). 

Ennek oka a nehézipar összeomlása és a gazdaság szerkezetének átalakulása mellett 

a szénfélék viszonylag kis szerepe a hazai energiatermelésben. 

Az EU tagországai változatos (és időben változó) módon viszonyulnak az atomenergia 

kérdéséhez (pl. Németország atompolitikája a fukushimai katasztrófa után). Az 

atomenergia életciklus-elemzése, kockázatainak felmérése és számszerűsítése 

(különös tekintettel a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére) 

túlterjed jelen írás határain, azonban biztonsággal kijelenthető, hogy hazánk nyitottan 

viszonyul az atomenergiához, melynek részesedése a hazai villamosenergia-

termelésben jelentős, visszaszorulása a közeli jövőben nem várható. Hazánk 

energiamixének változásait a következő évtizedekben jelentősen befolyásolhatja a 
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Paks II. projekt megvalósulása, ami az elektromos mobilitás karbonintenzitását 

tekintve is kiemelt jelentőséggel bír. 

Az elektromos meghajtás jelentős térnyeréséig azonban az első számú energiaforrás 

a közlekedési szektorban a kőolaj és származékai. A fogyasztás volumenének 

alakulásában (elsősorban a járműkilométer értékek alakulásán keresztül) szerepet 

játszik az ár is, így ennek előrejelzése lehetne a modellezés bemenő paramétere. A 

kőolaj árának historikus adatait mutatja a 7. ábra. 

 
7. ábra: A kőolajárak alakulása (1861-2015) 

Forrás: BP, 2016 

Ezt az adatot két okból is elvethetjük, mint a modellezésben használható bementet. 

Egyrészről a fenti diagram adataiból következő volatilitást a közlekedési szektor nem 

mutat (vagyis a tüzelőanyagok keresleti árrugalmassága alacsony). Másrészről a kőolaj 

árát a szabad piaci folyamatok mellett/helyett jelentős részben egyéb folyamatok 

határozzák meg (pl. OPEC-egyezmények a tagországok kitermelési volumeneinek 

alakításáról). Számos ország költségvetésében (pl. Oroszország) az energiahordozók 

igen számottevő részt adnak, esetenként alternatíva nélkül, így a kőolajárak alakulása 

tulajdonképpen geopolitikai kérdés, mely biztonsággal nem jelezhető előre. Ez 

megmutatkozik az elérhető előrejelzések szórásában is. 

A magyar ásványvagyoni helyzet – melynek értelmében az oroszországi 

primerenergia-hordozók importjának való kitettség magas, és érdemben csak hosszú 

távon csökkenthető –  értelemszerűen alapjaiban határozza meg a hazai 

energiapolitikát, azonban számos nemzetközi kötelezettség is formálja azt. A 

következő fejezet az energia- és közlekedéspolitika fontosabb dokumentumait 

mutatja be. 

0

20

40

60

80

100

120

140

1861 1872 1883 1894 1905 1916 1927 1938 1949 1960 1971 1982 1993 2004 2015

Az	olajárak	változása	(2015	USD/barrel)



22/110 

3 Szakpolitikai háttér 
A közlekedés, és tágabb értelemben az energiafogyasztás területén számos hazai és 

nemzetközi stratégiai dokumentum áll rendelkezésre, melyek helyzetelemzéseket, 

adatokat, valamint becsléseket és célszámokat tartalmaznak. A következő fejezetek 

erről adnak áttekintést. 

3.1 Hazai energia- és klímapolitikai stratégiai dokumentumok 
A rendszerváltást követő jelentős változások nyomán 1993-ban került kidolgozásra a 

magyar energiapolitika koncepciója, mely a hazai sajátosságok figyelembe vételén 

alapuló, ugyanakkor az európai energiapolitikához illeszkedő és az ellátásbiztonságot 

garantáló irányelveket tartalmazott. Ezek az alapelvek a mai napig változatlanok és 

érvényesek (később kiegészültek a megújuló energiahordozók részarányának 

növelésével), ugyanakkor az 1993-as dokumentum elfogadását követően jelentős 

változások álltak be a hazai energiaszektorban: 

1. A nehézipar leépülésével csökkent a gazdaság energiaigényessége 

2. Jelentősen csökkent a környezetterhelés 

3. Sokszereplős, magántulajdonú energiaszektor alakult ki 

4. A kőolaj ára jelentősen emelkedett 

A fentieken kívül kiemelendő trend a technológiai fejlesztések és a fajlagos CO2-

kibocsátást korlátozó előírások következményeként várható hatékonyabb 

energiafelhasználás a közlekedésben is (ugyanakkor, mint látni fogjuk, a mobilitási 

igények növekedése ezeket a megtakarításokat messze ellensúlyozza). 

Ennek eredményeként új energiapolitika megfogalmazására volt szükség. A 40/2008-

as OGY határozat „a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról” 

három fő célt határozott meg: az ellátásbiztonságot, a versenyképességet és a 

fenntarthatóságot, kiemelve még az EU közösségi céljaihoz történő igazodást, 

valamint a „hazai” energiaforrások részarányának növelését – utóbbi kitétel kapcsán 

érdemes megjegyezni, hogy az atomenergiát ellátásbiztonság szempontjából 

gyakran a hazai energiák közé sorolják. A határozat előírta továbbá egy országos 

energiahatékonysági stratégia, valamint egy nemzeti energiahatékonysági cselekvési 

terv kidolgozását is. Utóbbit a Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium 2008-ban adta 

ki, 2015 augusztusában pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiadta a 

„Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig” c. 

dokumentumot (jelentős késéssel, az energiahatékonysági irányelv átültetésének 

hiánya miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított). 

A továbbiakban a főbb hazai szakpolitikai dokumentumok ismertetése következik. 
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3.1.1 III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv 

A 2006/32/EK irányelv előírja a tagállamoknak egy Nemzeti Energiahatékonysági 

Cselekvési Terv elkészítését, valamint rendszeres felülvizsgálatát és az előrehaladással 

kapcsolatos jelentéstételi kötelezettséget. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

2015-ben elkészített dokumentum 2020-ra irányoz elő energiatakarékossági 

intézkedéseket és célokat (kitekintéssel 2020-ra) a primerenergia-felhasználásra 

vonatkoztatva, az alábbiak szerint: 
1. táblázat: A NEHCST ágazati céljai 2020-ra 

 
Forrás: NFM, 2015a alapján saját szerkesztés 

Megjegyzendő, hogy az I. NEHCST-ben a 2010-re vonatkozó köztes célérték 9,4 

PJ/év volt, a ténylegesen elért megtakarítás pedig 12,25 PJ/év (az energiaigények 

válság okozta csökkenése mellett, lásd 3. ábra). Látható, hogy az ágazatok között a 

közlekedés igen jelentős súllyal szerepel, az összes megtakarítás 45%-át adja, 

ugyanakkor a dokumentum maga is megjegyzi, hogy „A közúti közlekedés 

megtakarítási adata a járműállományon alapuló technikai megosztás alapján készült, 

amely túlbecsülheti a megtakarításokat”. 

A közlekedési megtakarítások elérése érdekében a cselekvési terv a következőket 

tartalmazza: 

1. Kerékpárutak fejlesztése 

2. Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 

3. Útdíjrendszer fenntartása, kiterjesztése 

4. Környezetbarát közlekedési kampányok 

5. Távmunka ösztönzése 

A felülvizsgálattal és a beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokkal 

összhangban 2015-ben a Bizottság részére megküldésre került az előrehaladással 

kapcsolatos beszámoló (NFM, 2015a). Ez a dokumentum részletezi a megvalósult 

intézkedéseket – vasúti villamosítás, hálózat korszerűsítése, járműbeszerzések, vasúti 

közlekedés népszerűsítése, pénzügyi ösztönzők (a lökettérfogat szerint differenciált 

regisztrációs adón keresztül, valamint a tisztán elektromos (mentesség) és hibrid 

járművek (76 000 Ft/db) kisebb regisztrációs adóterhén keresztül, kerékpárutak 

Ágazat Megtakarítás (PJ/év)
Ipar 25

10% Közlekedés 45
Lakosság 26

14% Kereskedelem, szolgáltatás -1
Mezőgazdaság, halászat 5

18% Összesen 100
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fejlesztése, stb. A dokumentum megjegyzi továbbá, hogy az energiahatékonysági 

direktíva (mely évente 1,5% új megtakarítás elérését írja elő) lehetőséget ad a 

közlekedési szektor fogyasztásának figyelmen kívül hagyására, mellyel hazánk élt is. 

Ennek alapján az éves új megtakarítások kötelező mértéke 7,336 PJ a végső 

energiafogyasztásban, a 2014-2020 közötti időszak kumulált megtakarítása pedig 

51,353 PJ. Szintén fontos, hogy a követelményeknek való megfelelés tekintetében 

hazánk a kötelezettségi rendszer bevezetése helyett alternatív szakpolitikai 

intézkedésekkel kívánja elérni a kitőzött célokat (a direktíva erre is lehetőséget ad). 

Ezek a szakpolitikai intézkedések jelenleg kidolgozás alatt állnak, előreláthatólag 

többek között a következő elemekkel (a teljesség igénye nélkül): 

1. Energetikai audit szolgáltatása vállalkozásoknak 

2. Lakossági zöldhitel-program, egyéb pénzügyi ösztönzők 

3. Kedvező kamatozású pénzeszközök biztosítása a lakossági energiaszolgáltatók 

ESCO-tevékenységeinek támogatására 

Az intézkedések tervezete arra utal, hogy a kormányzat elsősorban az épületek 

energiafelhasználása terén kíván beavatkozni. 

3.1.2 Nemzeti Energiastratégia 2030 

A 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban rögzített dokumentum az energetikai 

struktúraváltáshoz szükséges lépéseket tartalmazza, négy célterületre bontva: a teljes 

ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedések, az alacsony 

CO2-intenzitású – elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő – villamos- 

energia-termelés arányának növelése, a megújuló és alternatív hőtermelés 

elterjesztése, valamint az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok 

részesedésének növelése (NFM, 2012). Az Energiastratégia időtávja 2030-ig terjed, 

de gyakran 2008-as adatokon alapul, alapvetően forgatókönyvek mentén mutatja be 

az energetikai trendeket – az „ölbe tett kéz” (BAU), illetve a „közös erőfeszítés” 

szcenáriókon keresztül. A két forgatókönyv tartalma a következő (NFM, 2012): 

„Ölbe tett kéz”:  

a. Az energiahatékonysági intézkedések elmaradása� 

b. A villamosenergia-fogyasztás 1,5%-os éves növekedése� 

c. A lakossági energiafogyasztás növekedése� 

d. Az ipar, a közlekedés, a kereskedelem és a szolgáltatások 

energiafogyasztásának �GDP-arányos növekedése� 

e. A végső energiafogyasztás növekedése (a-d pontok miatt)� 

f. A fűtési és hűtési energiaigény 1,2%-os �növekedése (az energiahatékonysági 

intézkedések elmaradása miatt) 
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„Közös erőfeszítés”:  

a. Az energiahatékonysági intézkedések és a kitűzött energia-megtakarítási célok 

sikeressége� 

b. A lakosság energiatudatosságot célzó szemléletformálásának 

eredményessége� 

c. A lakossági energiafogyasztás �csökkenése� 

d. A villamosenergia-fogyasztás évi 1%-os növekedése 

e. A fűtési és hűtési energiaigény �csökkenése (az energiahatékonysági 

intézkedések eredményeként) 

f. Az ipar, a közlekedés, a kereskedelem és a szolgáltatások 

energiafogyasztásának �kisebb (de GDP-arányos) növekedése 

g. A végső energiafogyasztás rövidtávú növekedése, majd �stagnálása 

Itt kell megjegyezni, hogy az eredeti dokumentumban szerepelt egy jelentősebb 

megtakarításokat leíró pálya, az ún. „zöld” forgatókönyv is, azonban a Nemzeti 

Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről szóló 1160/2015 

Kormányhatározat az abban foglaltak elérését irreálisnak nevezte, és így ez a 

forgatókönyv kikerült az anyagból. Az új stratégiai célszámokat a 2. táblázat mutatja). 
2. táblázat: Az Energiastratégia 2030 frissített célszámai 

 
Forrás: Magyar Közlöny, 2015 

Látható, hogy a megtakarítások legnagyobb részét a lakosságtól várja az 

energiapolitika, a közlekedésnek jóval kisebb szerep jut. A fenti táblázatban a 

megtakarítások a két forgatókönyv különbségeként értelmezendők – az adatokból 

kitűnik, hogy a 2012-es értékekhez képest a közlekedés 2020-as „közös erőfeszítés” 

forgatókönyve mindössze 6,4%-ot takarít meg, a 2030-ra prognosztizált érték pedig 

mindössze 3,8%. Ami az energia kínálati oldalát illeti, mindkét forgatókönyv azzal 

számol, hogy az import rovására nő a hazai villamosenergia-termelés (vele együtt 

pedig az átalakítási veszteségek). 
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3.1.3 Első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS I.) 

A 32/2006/EK irányelv előírásai alapján Magyarország első Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégiáját 2008-ban fogadták el. A dokumentum időtávja 2008-tól 2025-ig terjed, 

és megfogalmaz egy 2050-es jövőképet is (a közlekedést tekintve sok eleme 

emlékeztet az EU 2011-es Fehér Könyvére, azonban a többi ágazatnál leírtakkal 

szemben az általánosságokon nem lép túl, az egyes javaslatokhoz konkrét 

célértékeket, felelősöket és forrásokat nem ad meg). A NÉS I. fő eredménye egy Zöld 

Beruházási Rendszer kialakítása volt, elsősorban az épületállomány 

energiahatékonyságának javítására. A dokumentum felülvizsgálatának rendje előírta, 

hogy először az elkészültét követő 2. évben (2010), majd az azt követő minden 5. 

évben naprakésszé kell tenni a benne foglaltakat. 

3.1.4 Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS II.) 

Még a NÉS I. első ötéves felülvizsgálata előtt, 2013-ban készült el a második változat 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ 

közreműködésével (azonban a végleges, elfogadott dokumentumban 2015-ös dátum 

szerepel). A dokumentum fő irányai a következők (NFM, 2015b): 

1. Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) 

2. Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ)  

3. „Partnerség az éghajlatért” Szemléletformálási Terv 

A három fő fejezet közül a közlekedés szempontjából elsősorban a HDÚ releváns (a 

NAS is tartalmaz közlekedéssel foglalkozó bekezdéseket, azonban ezek inkább a 

klímaváltozás szektorra gyakorolt hatásait taglalják). A HDÚ kibocsátás-csökkentési 

pályákat tartalmaz, melynek szakmai alapját egy karbonkalkulátor jelenti – az Egyesült 

Királyságban 2010-ben kiadott modell szerint, melyet a Department of Energy and 

and Climate Change (DECC) dolgozott ki 2010-ben (a modell online változata 

elérhető a http://tool.globalcalculator.org címen). A közlekedési szektor kibocsátási 

forgatókönyveit mutatja a 3. ábra. 
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8. ábra: A közlekedés kibocsátásainak alakulása a HDÚ szerint 

Forrás: NFM, 2015b 

Látható, hogy 2030 után a legpesszimistább forgatókönyv szerint is csökkennek a 

kibocsátások a személyszállításban (az áruszállítás érzéketlenségét a szokásos 

bemeneti paraméterekre több független modellfuttatás is igazolja, lásd pl. ENSZ 

ForFITS). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a HDÚ elfogadása óta rendelkezésre álló 

tényadatok szerint a közlekedés összesített, CO2-egyenértékre vetített kibocsátásai a 

legoptimistább forgatókönyvhöz képest is kedvezően alakultak (az Eurostat 2013-as 

adatai szerint 10,06 millió tonna). A forgatókönyvek összesítéseként elmondható, 

hogy az optimista („minimum”) szektorális pályák 2050-re mintegy 65%-os ÜHG-

kibocsátáscsökkentést tennének lehetővé, míg a pesszimista („maximum”) pályák egy 

2025-ös mélypont utáni ismételt emelkedéssel lényegében 2010-es szinten maradó 

kibocsátásokat prognosztizálnak (2040 után kis mértékű csökkenéssel). A 

dekarbonizációs potenciálokat tekintve 2030-ra a közlekedési szektor megtakarítási 

lehetőségei 5% alatt maradnak, és 2050-re is alig haladják meg a 10%-ot a 2010-es 

kibocsátási szinthez képest. A közlekedés dekarbonizációjával kapcsolatos konkrét 

feladatok meghatározását a HDÚ a következő évben kidolgozott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiához delegálja, amely azonban címéből 

fakadóan is korlátozza a lehetséges intézkedések körét (lásd alább). 

3.1.5 Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS) – Közlekedési 

Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv (2013-2020) 

A 2014-ben a KKK és az NFM közreműködésével készült dokumentum időtávja 2050, 

és elsősorban fejlesztési eszközöket tartalmaz, melyek alátámasztására (valamennyi 

korábbi dokumentummal ellentétben) összközlekedési forgalmi modell is készült. A 

dokumentum jelentős része a jövőbeni szállítási teljesítmények becslésével 
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foglalkozik, számos esetben becslésekre támaszkodva (hivatalos adatok hiányában). 

A megvizsgált beavatkozási lehetőségek a III. NEHCST eszközeit követik (lásd fent). 

Adathiány miatt a dokumentumban alkalmazott becslések egy része a 

modellszámításokban felhasználásra került, ezek részletes ismertetése a későbbi 

fejezetekben található. 

3.1.6 Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv 

A 2009/28/EK rendelet előírásainak megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

által kidolgozott Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Tervet 2010 

decemberében fogadta el a kormány, a kapcsolódó intézkedéseket pedig a 

1002/2011 kormányhatározat tartalmazza. A dokumentum fő célja a RED (Renewable 

Energy Directive) által Magyarországra kötelezően előírt 13%-os megújuló energia 

részarányra vonatkozó cél eszközrendszerének felvázolása, illetve egy ambiciózusabb 

(14,65%) arány elérésének kitűzése. 

Az energiafogyasztás várható alakulásának becslésére három forgatókönyvet 

alkalmaz a dokumentum (NFM, 2010): 

1. BAU forgatókönyv (energiahatékonysági és energiatakarékossági 

intézkedések nélkül) 

2. Referenciaforgatókönyv (a 2009 előtt elfogadott energiahatékonysági és 

energiatakarékossági intézkedések megvalósulása) 

3. Kiegészítő energiahatékonysági forgatókönyv (a célok megfogalmazásakor 

még csak tervezés alatt álló Nemzeti Energiatakarékossági Program 

végrehajtása) 

Az energiafogyasztás várható alakulásának előrebecsléséhez a dokumentum nem 

szakértői becsléseket alkalmaz (a nagy bizonytalanságra hivatkozva, holott a 

szövegben szereplő becslések 1 100 és 1 290 PJ között szórnak, ami nem jelentős, 

rádásul az eredmények végül igen hasonlóan alakultak, lásd alább), hanem az alábbi 

ábrára hivatkozva a GDP alakulásához köti azt: 
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9. ábra: A GDP, a villamos energia, és az összenergia-fogyasztás változása 

Forrás: NFM, 2010 

A szöveg szerint az ábra szemlélteti, hogy „az energiafogyasztás nagymértékben 

korrelál a GDP változással”, ami az 1996-os évet követő trendeket nézve 

megkérdőjelezhető, és az energiafogyasztás felülbecslését eredményezi. A 

továbbiakban bemenő adatként a GDP éves 3%-os növekedése kerül 

meghatározásra, ami a BAU pálya esetén 2020-ra 1 255 PJ energiafogyasztást jelez 

előre, a referencia forgatókönyvre 1 175 PJ, a kiegészítő energiahatékonysági pálya 

esetére pedig 1 130 PJ értéket ad (megjegyzendő, hogy az Energiastratégia „Ölbe 

tett kéz” forgatókönyve 1 101 PJ). 

3.2 Nemzetközi energia- és klímapolitikai stratégiai dokumentumok 

3.2.1 Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) (1992)  

A klímaváltozásról és a kapcsolódó kibocsátásokról szóló nemzetközi dialógus 

legfontosabb alappillére az ENSZ Éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC – 

United Nations Framework Convention for Climate Change), melyhez 2015 

decemberéig 197 ország csatlakozott. Kidolgozása 1992-ben zajlott (Rio de Janeiro), 

hatályba azonban csak két évvel később, 1994-ben lépett (Magyarország korán, 1992-

ben csatlakozott, a ratifikálást követően a keretegyezmény 1994. május 25-én lépett 

hatályba). Nem tartalmaz kötelező érvényű vállalásokat, sem pedig betartatási 

mechanizmusokat – célja inkább a megfelelő terep biztosítása a 

kibocsátáscsökkentéshez szükségek államközi tárgyalásokhoz. Ezek a tárgyalások 

1995 óta a Részes Felek Konferenciáin (COP – Conference Of Parties) zajlanak, melyek 

egyik legnagyobb mérföldköve az 1997-ben elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv. Ennek 

alapját az arról szóló egyetértés adta, hogy az UNFCCC eredeti célja (az ÜHG-

kibocsátások stabilizálása az 1990-es szinten) nem elégséges. A Kiotói Jegyzőkönyv 

kötelező kibocsátási célokat határoz meg a résztvevő országoknak, melyek 

túlteljesítése esetén értékesíthető kibocsátási kvóták keletkeznek. Az első vállalási 

időszak 2008-2012 volt, ebben hazánk az 1985 és 1987 közötti időszak átlagos 

kibocsátásaihoz képest 6%-os csökkentést vállalt, azonban az ipari és a gazdasági 

szerkezetváltás „beavatkozás nélkül” messze túlteljesítette ezt a célt, mintegy 40%-

os csökkentést elérve. A második vállalási időszak a Kiotói Jegyzőkönyv dohai 

kiegészítésének értelmében 2012-től 2020-ig tart, azonban még nem lépett hatályba 

– ehhez a tagok háromnegyedének elfogadó nyilatkozata lenne szükséges (144 db, 

hazánk 2015. október 1.-én megküldte azt az UNFCCC-nek). A folyamat lassan halad, 

az európai régióból 2016 januárjában az elfogadásról mindössze 7 állam küldött 

nyilatkozatot (Norvégia, Izland, Svájc, Magyarország, Ciprus, Monaco, San Marino). A 
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vállalások tekintetében az Európai Unió egységesen 20%-os csökkentést vállalt az 

1990-es szintekhez képest, valamint fenntartotta korábbi ajánlatát a kibocsátások 

30%-os csökkentéséről, amennyiben a fejlődő országok egységesen hasonló léptékű 

csökkentéseket hajtanak végre, melyekhez lehetőségeikhez mérten a fejlődő 

országok is hozzájárulnak. A csökkentések tagállamok közötti megosztása nem 

teljesen tisztázott, valamint megjegyzendő, hogy a 20%-os cél az EU egyéb 

célkitűzéseiben is szerepel, azonban a Kiotói Jegyzőkönyv célszámának tartalma 

különböző (pl. a légi közlekedést nem tartalmazza). Az első vállalási időszakot 

követően egyes államok hatalmas kvótatöbbletet halmoztak fel, ami a további célok 

elérését akadályozta volna, így azok további tartalékolását korlátozták (hazánk 

készleteit ez nem érintette), valamint néhány állam (pl. Ausztrália, Norvégia, Japán, 

Svájc) ígéretet tett, hogy ezeket a kvótákat nem vásárolja meg. 

Az UNFCCC-t és különösen a Kiotói Jegyzőkönyvet számos kritika érte. Az 

egyeztetések nehézkesek, mivel a döntésekhez konszenzus szükséges, aminek 

elérése a 197 tagország mellett igen problematikus, különösen a gazdasági fejlődésre 

gyakorolt hatásoktól való félelem miatt (Kanada, Japán, és Új-Zéland kilépését is ilyen 

félelmek indokolták). A világ egyik legnagyobb kibocsátója, az Egyesült Államok 

sosem ratifikálta az egyezményt, melynek eredménytelenségét a 10. ábra mutatja. 

 
10. ábra: Globális CO2-kibocsátások 

Forrás: BP, 2015 

Látható, hogy a globális kibocsátás a Jegyzőkönyv elfogadása (1997) és 2014 között 

31,2%-kal nőtt, másrészt a fejlődő országok kibocsátásai immár jóval meghaladják a 

fejlett országokét. További hiányosság a légi közlekedés kibocsátásainak figyelmen 

kívül hagyása, valamint gyakran felmerülő kritika, hogy az 1997 óta megrendezett 

számos találkozóra az összesen több százezer delegált nagy része légi úton jutott el 

(a képet némileg árnyalja, hogy az UNFCCC honlapja szerint ezeket a kibocsátásokat 

offszetekkel semlegesítették). 2015 végén Párizsban a keretegyezmény valamennyi 

akkori tagjának részvételével konszenzusos megállapodás született a globális 
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felmelegedés 2 °C alatt tartásáról (1,5 °C megtartására vonatkozó erőfeszítések 

mellett) az ipari forradalom előtti szinthez képest (referenciaév hiányában ennek 

értelmezése nehézségekbe ütközhet). A megállapodás aláírását az 55 tagország általi 

ratifikáció követi majd. 

3.2.2 Zöld Könyv (COM(2006) 105) 

A jelentős olajáremelkedés és a klímaváltozás 2005-re nyilvánvalóvá tette, hogy 
halaszthatatlan a közös célok és eszközök megfogalmazása az Európai Unióban, 
aminek egy közös energiapolitika kell, hogy keretet adjon. Ennek eredményeként az 
Európai Bizottság 2006-ban kiadta az „Európai Stratégia a fenntartható, 
versenyképes és biztonságos energiáért” c. Zöld Könyvet (COM(2006) 105), ami a 
közös energiapolitika (és így az összes alább ismertetett dokumentum) alapja. 

3.2.3 Európa 2020 stratégia 

Az Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája c. 

dokumentumban lefektetett célkitűzések 2007-ben kerültek megfogalmazásra, de 

jogerőre csak 2009-ben emelkedtek. A célok több területet is érintenek, az 

éghajlatvédelmet és energiagazdálkodást a következők érintik (EC, 2010):  

1. 20% ÜHG-kibocsátáscsökkentés a többi fejlett ipari ország hasonló 

vállalása esetén 30% 

2. Megújuló energiaforrások részarányának 20%-ra növelése az 

energiafelhasználásban (10% a közlekedésben) 

3. 20%-os energiahatékonyság-növelés 

A fenti célok értelmezése és tagállami kötelezettségekre való lebontása a fenti 

felsorolásnál jóval komplexebb képet ad. A célértékek az EU egészére vonatkoznak, 

referenciaévük pedig 1990, ami zavaró lehet, mivel az egyes tagállamok vállalásai 

ezektől eltérhetnek, ráadásul bázisévük 2005 – az egyes országok célkitűzései az 

ÜHG-kibocsátás kapcsán például 20%-os növekedés és 20%-os csökkentés között 

változnak (a 2005-ös bázisév oka, hogy ez a legmesszebbre visszanyúló, megbízható 

adatpont megújuló forrásból előállított energia részarányára vonatkozóan). A 

Magyarországra vonatkozó előírás az ÜHG-kibocsátások 2005-ös szinthez képesti 

legfeljebb 10%-os növekedését engedi meg (EC, 2009), amennyiben a nemzetközi 

vállalások eredményeként a 30%-os cél lép életbe, további 2%-os növekedés 

engedélyezett. A bázisév megválasztása – a UNFCCC-hez hasonlóan – igen 

szerencsésnek bizonyult, a kibocsátások lokális maximumát mindössze néhány évvel 

korábban, 2003-ban értük el, majd meredek csökkenés következett (lásd 11. ábra). 
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11. ábra: Magyarország ÜHG-kibocsátásai 

Forrás: Eurostat 

Az Eurostat legfrissebb, 2013-es adatai szerint Magyarországon az ÜHG-kibocsátások 

már 2003 óta csökkenő trendet mutatnak, 2013-ra pedig a kibocsátáscsökkenés 

mértéke 2005-höz képest a 25%-ot is elérte (persze ebben a gazdasági válságnak is 

nagy szerepe volt, de meg kell jegyezni, hogy a csökkenő trend jóval 2008 előtt 

kezdődött). 

Fontos tudni, hogy a fent leírtaknál az Európa 2020 stratégia lényegesen 

komplexebb, az eddig ismertetett célszámok az emissziókereskedelmen kívüli 

szektorokra vonatkoznak. Az emissziókereskedelem alá tartozó szektorok esetében az 

Unió egészére vonatkozóan 21% a csökkentési cél (a nagyobb csökkentési cél pedig 

36%, a bázisév szintén 2005). A kibocsátási kvóták átvitele a következő évre 

(felhalmozás) korlátozott: 2013 és 2019 között legfeljebb a teljes éves 

kvótamennyiség 5%-a vihető át (ez alól kivételt csak 2013 és 2014 jelent, ezekben az 

években extrém időjárási viszonyokra hivatkozva lehetőség van további átvitelre is). 

A kvóták tagállamok közötti átadására is hasonló szabályok vonatkoznak, azonban 

ezek részletes ismertetésétől (pl. az átadott kvóták halmozásáról, kibocsátási 

egységek vásárlásáról, stb.) eltekintünk. 

A megújuló energia részarányára vonatkozó cél minden esetben a bruttó végső 

energiafelhasználásra vonatkozik, hazánk esetében értéke 2020-ra 13% volt (EC, 

2016a), melyet a Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv 14,65%-ra 

módosított. Ami az energiahatékonyságot illeti, a közös Uniós cél a primerenergia-

fogyasztás 20%-os csökkentése, számszerűen: „az Unió 2020. évi energiafogyasztása 

nem haladhatja meg az 1 474 Mtoe primerenergiát vagy az 1 078 Mtoe végső 

energiát” (EC, 2012). Ugyanakkor az irányelv a tagállamokra bízta az indikatív nemzeti 

célkitűzések megfogalmazását, melyek más indikátorokkal is kifejezhetők (pl. bruttó 
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energiafogyasztás). Hazánk a Nemzeti Energiastratégia 2030-ban adta meg ezeket az 

értékeket, melyek a dokumentum elkészültét követően 2015-ben módosultak (lásd 

3.1.2), ezek szerint Magyarország primerenergia-fogyasztása 2020-ban nem 

haladhatja meg az 1009 PJ-t (24,1 Mtoe), a végső energiafogyasztás pedig a 693 PJ 

értéket (16,5 Mtoe). Százalékos arányban kifejezve a csökkentés mértéke 8%, illetve 

10%. Végezetül Magyarország is vállalta a megújulók arányának 10%-ra emelését a 

közlekedésben 2020-ig. 

Az Európa 2020 stratégiához két megvalósítási irányelv tartozik, az 

energiahatékonysági irányelv (EU EED, 2012/27/EK), valamint a megújuló energia 

irányelv (EU RED, 2009/28/EK) – mindkettő a korábbi rendeletek helyébe lépett 

(2006/32/EK, 2003/30/EK, stb.). Ezek a dokumentumok írják elő a tagállami 

kötelezettségvállalások módját, a nemzeti cselekvési tervek készítését, a teljesítés 

ellenőrzésére használatos számítási módszereket, stb. Ezek részletes ismertetésétől 

eltekintünk, egy kivétellel: az energiahatékonysági irányelv 7. cikke kimondja, hogy a 

végső felhasználók számára értékesített energiában (2010-2012 átlagához 

viszonyítva) évente 1,5% új megtakarítást kell elérni, azonban a szöveg lehetőséget 

ad a közlekedésben felhasznált energiavolumen részleges vagy teljes elhagyására a 

számításból. Magyarország élt ezzel a lehetőséggel, így az éves 1,5%-os megtakarítás 

mértéke évi 7,336 PJ új végső energia-megtakarítást jelent, ami 2014 és 2020 között 

összesen 51,353 PJ. 

3.2.4 Energiaunió 

Az Európai Energiaunió eredményeit és előrejelzéseit bemutató 2. jelentés 2017 

februárjában került kiadásra, célja a Zöld Könyvben és az Európa2020 stratégiában 

foglalt szakpolitikai célok megvalósulásának nyomon követése. A főbb 

megállapítások az alábbiak (EC, 2017a, EC, 2017b, EC, 2017c, EC, 2017d): 

1. A 2020-as energiahatékonysági célok elérése a kívánt ütemben halad az EU 

egészét tekintve 

2. Az Unió tagországainak ÜHG-kibocsátásai 2015-ben 22%-kal maradtak el az 

1990-es értékektől, az emissziókereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó 

ágazatok kibocsátása tovább csökkent 

3. A megújulók aránya 2014-ben elérte a bruttó végső energiafelhasználás 16%-

át, a 2020-as évek végén további erőfeszítések szükségesek a gyorsabb 

növekedés elérése érdekében 

4. Az 1990-2015 közötti időszakban a tagállamok összesített GDP-je 50%-kal 

nőtt, míg az ÜHG-kibocsátások 22%-kal csökkentek (decoupling) 
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5. A megújuló energia részaránya a közlekedésben a legtöbb tagállamban nőtt, 

azonban a 2020-as 10%-os cél a jelenlegi pályán nem érhető el 

6. 2005 és 2014 között a tagállamok közlekedési energiafelhasználása 4,5%-kal 

csökkent (369,4 Mtoe-ról 352,5 Mtoe-re) 

7. A közlekedési energiafogyasztás csökkenése mögött elsősorban a közúti 

áruszállítás hatékonyságának növekedése áll, ez azonban 2007-óta 

megtorpant 

Az Energiaunió alapvetően öt dimenzióban határozza meg az energiapolitikát: 

ellátásbiztonság, belső piac, energiahatékonyság, dekarbonizáció, valamint kutatás-

fejlesztés és versenyképesség. 

3.2.5 Dekarbonizációs Útiterv 2050 

Az alacsony széndioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 

megvalósításának ütemtervét 2010-ben adta ki a Bizottság (COM(2011) 112), miután 

nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Unió klímapolitikai céljainak eléréséhez (melyek 

alapját a Zöld Könyv és a 20-20-20-as célok adták) a meglévő intézkedések nem 

elégségesek (különös tekintettel az energiahatékonysági cél megvalósulására). Az 

útiterv kijelöli a szükséges cselekvési irányokat az európai klímapolitika 2050-ig 

terjedő feladatairól annak érdekében, hogy az ÜHG-kibocsátások 80-95%-os 

mérséklése (az IPCC jelentése alapján ennyi szükséges a globális felmelegedés 

mértékének 2°C alatti értéken tartásához) elérhető legyen (EC, 2011a). Az ütemterv 

által meghatározott kibocsátáscsökkentési célokat a 3. táblázat mutatja. 
3. táblázat: A Dekarbonizációs Útiterv céljai 

Az ÜHG-kibocsátás csökkenése az 1990-es szinthez 

képest 
2005 2030 2050 

Villamos energia (CO2) -7% -54% és -

68% között 

-93% és -99% 

között 

Ipar (CO2) -20% -34% és -

40% között 

-83% és -87% 

között 
Közlekedés (a légi közlekedés CO2-kibocsátásaival 

együtt, a tengeri közlekedés nélkül) 
30% 

+20% és -

9% között 

-54% és -67% 

között 

Lakossági fogyasztás és szolgáltatások (CO2) -12% 
-37% és -

53% között 

-88% és -91% 

között 

Mezőgazdaság (CO2-n kívüli kibocsátások) -20% -36% és -

37% között 

-42% és -49% 

között 

CO2-n kívüli kibocsátások -30% -72% és -

73% között 

-70% és -78% 

között 

Összesen -7% -40% és -

44% között 

-79% és -82% 

között 
Forrás: EC, 2011 
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Látható, hogy 2030-ig a közlekedési szektorban még a növekedés is megengedett, 

2050-re viszont már jelentős haladást kell elérni, például jelenleg nem piacképes, 

illetve fejlesztés alatt álló technológiák segítségével a közúti közlekedés 

elektrifikációja, illetve a második- és harmadik generációs bioüzemanyagok 

területén(utóbbiak szerepe elsősorban a légiközlekedésben és a 

nehézgépjárművekben jelentős). A dokumentum megjegyzi, hogy amennyiben a 

közlekedés elektrifikációja nem halad a vért ütemben, az agroüzemanyagok szerepe 

még fontosabbá válhat, ami azonban egyrészről az elérhető megtakarítások 

mennyiségét csökkenti, másrészt nagy terhet ró a biodiverzitásra, vízgazdálkodásra, 

és a természeti környezetre, a 2. és 3. generációs agroüzemanyagok további 

fejlesztését még indokoltabbá téve. 

A Dekarbonizációs Útiterv adta keretrendszerben leírtak a szektorális útitervek alapját 

adták (a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (COM(2011) 885), valamint a Közlekedési 

Fehér Könyv (COM(2011) 144)). 

3.2.6 Közlekedési Fehér Könyv (COM(2011) 144) 

A 2011-ben kiadott Közlekedési Fehér Könyv az EU Dekarbonizációs Útitervének 

egyik szektorális célokat összefoglaló dokumentuma. Ebben a Bizottság megjegyzi, 

hogy az egyéb területeken elért eredmények ellenére a közlekedés változatlanul 

jelentős, növekvő volumenű kibocsátásért felelős. Ennek megfelelően, bár a többi 

ágazatban nagyobb eredmények érhetők el, meg kell határozni a közlekedési szektor 

céljait 2050-re. Uniós szinten ez az 1990-hez viszonyított ÜHG-kibocsátások 60%-os 

csökkentését jelenti (2008-hoz képest mintegy 70%). 2030-ra is megad egy célszámot 

a dokumentum, azonban ezt már nem 1990-es, hanem 2008-as bázison: a közlekedési 

ÜHG-kibocsátásokat 20%-kal kell csökkenteni (EC, 2011b). Szintén fontos célként 

jelenik meg a hagyományos tüzelőanyaggal hajtott gépjárművek (közelebbről nem 

részletezett - jkm? darabszám?, utazások aránya?) használatát 2030-ra 50%-kal kell 

csökkenteni, 2050-re pedig meg kell szüntetni. 

A dokumentum további része számos egyéb célkitűzést is megfogalmaz (pl. 

energiahatékonyság javítása, fenntartható tüzelőanyagok bevezetése, integrált 

európai vasúti piac létrehozása, stb.), azonban ezek ismertetésétől eltekintünk. 

3.2.7 2050-ig szóló energia útiterv (COM(2011) 885 

A 2011-ben kiadott jelentés az EU Dekarbonizációs Útitervének második, szektorális 

célokat összefoglaló dokumentuma, melynek célja annak vizsgálata, hogy hogyan 

lehet az EU Dekarbonizációs Útitervében foglalt célkitűzéseket megvalósítani az 

ellátásbiztonság és a versenyképesség szempontjainak figyelembe vételével. Az 

Bizottság leszögezi, hogy az Európa 2020 stratégia jelentős eredményeket ért el, 
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hatásai pedig 2020 utánra is kiterjednek, azonban 2050-re mindössze 40%-os ÜHG-

megtakarítást tennének lehetővé, ami nem elegendő (EC, 2011c). A lehetőségek 

felmérésére 2 referencia- és 5 dekarbonizációs forgatókönyvet vizsgál a 

dokumentum, a legfőbb következtetések az alábbiak: 

1. A dekarbonizáció lehetséges, hosszú távon pedig gazdaságilag is megtérül 

2. Az elektromos áram szerepe a végső energiafogyasztásban jelentősen nő 

(2050-re 36-39%-ra), a személygépjárművek és kistehergépjárművek 

energiaigényének 65%-át kielégítve 

3. Az áramtermelés drasztikus átalakulására van szükség a szektor 

dekarbonizációs céljainak eléréséhez (96-99% 2050-re) 

4. Az elektromos áram ára 2030-ig nő, utána csökken 

5. A primerenergia-fogyasztás a 2005-2006-os csúcshoz képest 16-20%-ot esik 

2030-ra, 32-41%-ot 2050-re 

6. A megújulók aránya a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 55%-ra 

emelkedik 

7. A CCS és az atomenergia szerepe igen jelentős 

Megjegyzendő, hogy a fent felsoroltak nem célkitűzéseket, hanem a szcenárióanalízis 

eredményeit mutatják. Az ehhez kapcsolódó konkrét célok tagállami vállalásokon 

keresztül fognak konkretizálódni. 

3.2.8 Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020-2030-as időszakra 

A dekarbonizációs útiterv, de különösen a 20-20-20-as célok óta tapasztalható 

változások, a gazdasági válság, valamint a célok elérése felé tett lépések 

eredményeképpen szükségessé vált a célkitűzések felülvizsgálata – ez 2014-ben 

történt meg. A dokumentum sorra veszi a meglévő klímapolitikai keretek között elért 

eredményeket (pl. ÜHG-kibocsátások alakulása, megújulók részaránya, gazdaság 

energiaintenzitása, stb.), majd a következő új célokat fogalmazza meg 2030-ra: 

1. 40% ÜHG-kibocsátáscsökkentés 

2. Megújulók részarányának 27%-ra növelése 

3. 27%-os energiahatékonyság-növelés 

Ezek a célok az EU egészére vonatkoznak, teljesítésük tagállami vállalásokon keresztül 

történik (a 2020-as célokhoz hasonló módon). Ez a folyamat azonban még kezdeti 

fázisaiban van, jelentős előrelépések 2017-re várhatók. 

Az Európai Unió energiapolitikai rendszerét mutatja a 12. ábra. 
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12. ábra: Az EU és Magyarország szakpolitikai dokumentumai 

Forrás: saját készítés 

Látható, hogy az egyes szakpolitikai dokumentumok egy hosszabb időszak alatt jöttek 

létre, ezalatt a makrogazdasági környezet, a technológiai folyamatok, és számos 

egyéb körülmény is megváltozott, így az egyes dokumentumok között a teljes 

koherencia nem elvárható. Ugyanakkor abban csaknem minden ilyen irányú elemzés 

egyetértett, hogy a közlekedésben meglévő energia- és kibocsátás-megtakarítási 

potenciál kiaknázása nehézkes – ezt a közlekedési szektor összes kibocsátáson belül 

képviselt arányának növekedése is alátámasztja. 
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13. ábra: ÜHG-kibocsátások alakulása 

Ki kell emelni, hogy az Európa 2020 stratégia céljait (EU: -20% 1990-hez képest, 

Magyarország: +10% 2005-höz képest) hazánk messze felülmúlta, az EU pedig 

átlagban 2013-ra elérte. Ez – különösen Magyarország vonatkozásában arra utal, 

hogy a CO2-kibocsátásra vonatkozó tagállami szintű célok hazánkra nézve konzervatív 

módon kerültek meghatározásra. 

Az energetikai helyzet ismeretében megkezdhető a modellezés a jövőbeni 

járműállományok, energiafogyasztás és CO2-kibocsátások becslésére. A következő 

fejezetben a modellezés alapjai, valamint az egyes rendelkezésre álló modellek 

kerülnek bemutatásra. 

60% 
70% 
80% 
90% 

100% 
110% 
120% 
130% 
140% 
150% 

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

Összes	ÜHG	(HU) Közlekedési	ÜHG	(HU)

Összes	ÜHG	(EU-28) Közlekedési	ÜHG	(EU-28)



39/110 

4 Közlekedési rendszerek egyes jellemzőinek kvantitatív 

vizsgálata 
A közlekedési rendszerek modellezésének célja, hogy az egyes közlekedéspolitikai 

beavatkozások jövőbeni hatásait mérje (gazdasági, társadalmi, környezeti, forgalmi 

hatások). A modellezés előnye, hogy az egyes jövőképek hatásainak vizsgálata 

viszonylag kis költséggel megismerhető, így lehetőség nyílik különböző 

tervváltozatok, alternatívák összehasonlító elemzésére, valamint az előre látható 

költségek és hasznok összevetésére. Az is fontos eredménye a modellezésnek, hogy 

a közlekedési rendszer beavatkozás nélkül milyen tendenciákat mutat, valamint hogy 

lehetséges-e a kitűzött közlekedés- és klímapolitikai célok elérése. 

4.1 Közlekedési modellezés általános háttere 
A közlekedési modellek típusai részletezettség szerint a következők: 

1. Makroszkopikus 

2. Mezoszkopikus 

3. Mikroszkopikis 

4. Szub-mikroszkopikus 

A makroszkopikus modellek városok, országok modellezésére alkalmasak, általában 

hosszabb időtávon. A közlekedési rendszer egészét befolyásoló folyamatokat 

vizsgálja, az egyéni felhasználók, járművek nem jelennek meg. A modellezés alapja a 

klasszikus négylépcsős előrebecslés: 

1. Forgalomkeltés (utazási igények) 

2. Forgalomszétosztás (honnan-hova, más néven célforgalmi vagy O-D mátrix) 

3. Forgalommegosztás (utazási módok között) 

4. Ráterhelés (útvonalak meghatározása a hálózaton) 

Az első három lépés alapvetően a közlekedési keresletet írja le, ami a negyedik, 

ráterhelési lépésben találkozik a kínálattal (úthálózat). Az ilyen típusú modellek 

bemenő adatai általában olyan változók, mint például átlagos kihasználtság, átlagos 

sebességek és futásteljesítmények, járműállomány, stb. Makroszintű modellezési 

eszközöket számos vállalat készít, ilyen például a Visum (PTV AG), vagy a CUBE 

(Citilabs). 

A mikroszkopikus modellek az egyes járművek, illetve járművezetők viselkedését, 

döntéseit írják le, a közlekedési hálózatnak mindössze egy limitált részén (pl. 

csomópontok). Ezekben a modellekben az egyéni felhasználók és járművek is 

megjelennek, jellemzőikkel együtt (pl. műszaki állapot, előzési hajlam, sebességprofil, 

stb.). Az ilyen modellek általában figyelembe veszik az egyes járművek egymással és 
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a környezettel való kölcsönhatásait is. Ilyen modellek tipikus bemenő adatai például 

az adott járművek sebessége, követési ideje, gyorsulása, vagy a motor üzemállapotai. 

A mezoszkopikus modellek a fentebb ismertetett két modelltípus közötti átmenetet 

képeznek: részletesebb információkat tartalmaznak az egyes járművekről, mint a 

mikroszkopikus modellek, de a mikroszkopikus modelleknél aggregáltabb formában 

– például nem egyedi járművezetői döntéseket modelleznek, hanem az egyes 

járműveket csoportokba („cellákba”) sorolják, így az azonos cellába tartozó járművek 

viselkedési jellemzői is azonosak lesznek. 

A szub-mikroszkopikus modellek esetében a részletezettség már olyan mértékű, hogy 

szétválik egymástól a járművezető, a jármű és az infrastruktúra. Ezek a modellek már 

akár a járművezető pszichológiai viselkedésmintáinak elemzését is magukban 

foglalhatják. 

Az egyes modellek a folyamatok megközelítése alapján a következőképpen 

kategorizálhatók: 

1. Determinisztikus 

2. Sztochasztikus 

A determinisztikus modellek esetében az inputok és az outputok közötti összefüggés 

egyértelműen és pontosan (matematikailag) meghatározott, az elemzés kimenetét 

számszerű adatok alkotják. A sztochasztikus modellekben ezzel szemben a véletlen 

szerepe is megjelenik, így a generált kimenet egy gyakorisági eloszlás lesz. 

4.2 Széles körben alkalmazott közlekedési modellek  
A közlekedési igények, valamint energiafelhasználás és kibocsátások tekintetében 

számos elemzés érhető el, azonban ezek időtávja, alkalmazott megközelítése és 

módszertana, valamint kimenete jelentős eltéréseket mutat. Az alábbiakban néhány 

ilyen modellezési környezet bemutatása következik, a teljesség igénye nélkül. 

4.2.1 MOVES 

A MOVES modellt az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (US EPA) fejlesztette ki, 

az elavult, nehézkes MOBILE kiváltására. A legfrissebb elérhető változat MySQL 

adatbázisokon alapszik, számos hajtásmódot modellezve: 

1. CNG 

2. Dízel 

3. Elektromos 

4. E-85 

5. Benzin 

6. LPG 
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A modell összesen 13 járműkategóriát kezel, és igen változatos bemeneti 

paramétereket követel meg – felhasznál környezeti (hőmérséklet, páratartalom, 

földrajzi jellemzők, időtáv), gépjárműállományra vonatkozó (fogyasztás, tüzelőanyag-

mix, elektromos járművek), valamint a megtett útra vonatkozó (járműkilométer, 

úttípus, sebességeloszlás, hidegindítás, üresjáratok) paramétereket (Wu et al., 2014). 

Hátránya ugyanakkor, hogy az egyes hajtásmódokat nem kezeli külön, átlagos 

értékekkel dolgozik (tehát például nem modellezi külön az elektromos járműveket – 

csak tartalmazza az átlagban), és egyes megoldásokat nem vesz figyelembe, 

ugyanakkor igen nagyszámú légszennyezőt modellez - csak PAH-vegyületekből 

(policiklusos aromás szénhidrogének) 30 típust. A MOVES emissziós tényezői 

üzemállapotokra (gyorsítás, üresjárat) vannak meghatározva, így a MOBILE-lal 

ellentétben az átlagsebesség változásain túl a vezetés egyéb jellemzőire is érzékeny). 

A számítási algoritmusok, valamint a bemenő adatok miatt a MOVES és a MOBILE 

csak az Egyesült Államokra használható. 

4.2.2 UK DECC 

2010-ben adták ki az Egyesült Királyságban a DECC (Department of Energy and 

Climate Change) kalkulátorát, melynek készítésénél (több más számítási modelltől 

eltérően) a kezdetektől azt a célt tűzték ki, hogy minél szélesebb felhasználói réteg 

számára elérhető legyen. A kalkulátor elérhető egy internetes felületen (http://2050-

calculator-tool.decc.gov.uk/#/home), valamint Microsoft Excel állományban is. A 

fejlesztés nem kizárólag az Egyesült Királyságra korlátozódik, több ország is kiadott 

lokalizált verziót az eredeti módszertan honosításával: 

1. Belgium, 2011 (Wallonia 2050 Pathways Analysis) 

2. Kína, 2012 (China 2050 Calculator) 

3. Dél-Korea, 2013 

4. Taiwan, 2013 

5. India, 2014, (India Energy Security Scenarios 2047) 

6. Dél-Afrika, 2014 

7. Japán, 2014 (Japan 250 Low Carbon Navigator) 

A fenti országokon túlmenően számos további adaptált kalkulátor van készülőben 

(Algéria, Banglades, Brazília, Indonézia, Kolumbia, Magyarország, Mexikó, Nigéria, 

Szerbia, Thaiföld, Vietnam). Felépítését tekintve a kalkulátor keresleti oldalon négy 

energetikai (közlekedés, világítás és berendezések, ipar, fűtés-hűtés), valamint öt 

nem-energetikai (hulladékgazdálkodás, mezőgazdaság, ipari folyamatok, 

földhasználat és változásai – LULUCF, emissziók) szektort vizsgál, a kínálati oldalon 

pedig tíz különféle energiaforrást definiál (biomassza, atomenergia, fosszilis 
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tüzelőanyagok CCS-sel, szárazföldi és tengeri szélenergia, hullámerőművek, árapály-

erőművek, kiserőművel, geotermikus, vízenergia). A beprogramozott forgatókönyvek 

eredményeinek számításához az alábbi bemenő adatokat alkalmazza a kalkulátor: 

• Népességnövekedés: 0,5%/év 

• GDP-növekedés: 2,5%/év 

• Személygépjárművek kihasználtsága: 1,58-1,66 (forgatókönyvtől függően) 

• Élettartam alatt megtett távolság járműtípusonként (km/jármű) 

• Meghajtások hatékonysága (TWh/milliárd jkm, vasútnál és légiközlekedésnél 

az ülések számára vonatkoztatva), 2007-es tényadatokkal 

• A vasúti energiafelhasználás mintegy fele szükséges a szerelvények 

mozgatásához (a másik 50% például az állomások energiafogyasztásából 

adódik). Ezt az arányt a modell állandónak tekinti 

• Emissziós tényezők (kt/TWh) a következő légszennyezőkre: NOx, PM10, SO2, 

NMVOC 

• Felszállás üzemanyag-igénye (a teljes fogyasztás 30%-a, konstans) 

• Élettartamok (kerékpár: 7 év, személyautó: 12 év, busz: 15 év, vasút: 40 év, légi 

járművek: 30 év, tehergépjárművek: 7 év, tehervasút: 30 év 

• Dízel és elektromos hajtású nehézgépjárművek hatékonyságának fejlődése 

A modell további bemenő paramétereinek ismertetése meghaladja jelen kutatás 

kereteit, ugyanakkor érdemes megemlíteni az alkalmazott módszertan ismert 

hiányosságait: 

• A kerékpárok számának túlbecslése (vélhetőleg a járműkilométer alulbecslése 

miatt) 

• Nem számol alternatív meghajtású nehézgépjárművekkel (CNG, hidrogén, 

stb.) 

• A költségek helyenként pontatlanok, vagy forrásuk nem ismert 

4.2.3 Belgium (TREMOVE) 

A TREMOVE modellt 1997-ben fejlesztette ki a Leuveni Egyetem és a 

Standard&Poor’s, az újabb verziók (a legfrissebb 2007-es) a TML (Transport&Mobility 

Leuven) gondozásában jelennek meg. Ez a modell összesen 31 ország adatait 

tartalmazza, vizsgálatainak időtartama 1995-től 2030-ig terjed. Az egyes 

intézkedésekhez kiszámolja a közlekedési igényeket, a módválasztást, a 

járműállomány megújulását, az emissziókat és a jólét szintjét. A modell felépítését a 

14. ábra mutatja. 
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14. ábra: a TREMOVE modell sémája 

Forrás: Szendrő-Török (2016) 

A kezdeti időkben a modell futtatása nem volt felhasználóbarát, valamint nehézkes 

volt megoldani az egyes modulok közötti információcserét. Ugyan az újabb verziók e 

tekintetben jelentős előrelépést mutatnak, a modell kalibrációjához esetenként még 

mindig elengedhetetlen a parancssor használata. Ugyanakkor nagy előnye ennek a 

modellnek, hogy 31 ország adatai alapján képes szimulációt futtatni, így nem csak az 

összehasonlíthatóság lehetőségét teremti meg, de magasabb szintű tervezésre is 

alkalmas. 

Az emissziós számításokhoz a TREMOVE a COPERT4 módszertanát használja. Ez a 

módszertan a főbb légszennyezők (CO, NOX, VOC, PM, NH3, SO2, nehézfémek) és 

üvegházgázok (CO2, N2O, CH4) mennyiségének becslését teszi lehetővé 

járműkategóriák szerint. A COPERT4 az alábbi emissziókkal számol: 

1. A motor üzemelése során keletkező kibocsátások 

a. Üzemmeleg állapot emissziói 

b. Hidegindítás emissziói az üzemi hőmérséklet elérése előtt 

2. Diffúz emissziók (üzemanyag párolgása, PM emissziók a gumiabroncsok és a 

fék kopásából) 
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Az összesített emissziós adatokat a megadott használatra vonatkozó beállítások, 

valamint a sebességfüggő emissziós tényezők segítségével számolja ki a program. 

A TREMOVE alkalmas előrejelzések készítésére 2020-ig terjedő időtávon – a 

becsléseket energiafelhasználás, kibocsátások tekintetében adja meg a program, 

bemeneti adatként gazdasági és társadalmi indikátorokat is felhasználva. A 

felhasználó által beállított forgatókönyvek futtatása is lehetséges (programozásuk 

azonban meglehetősen bonyolult). 

4.2.4 IEA Energy Technology Perspective modell 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA: International Energy Agency) Energia-

Technológia Perspektívák (ETP: Energy Technology Perspective) modellje 2012 és 

2050 között három forgatókönyvet vizsgál: 

1. 2°C (2DS) – ambiciózus, villamos áram előretörésére alapul, mely nagyban 

dekarbonizált (főként szél- és napenergia felhasználásával) 

2. 4°C 

3. 6°C (6DS) – tulajdonképpeni BAU, a jelenlegi trendek meghosszabbítása 

A DS forgatókönyv kizárólag jelenleg is elérhető, vagy a vizsgálati időtartam alatt 

piacképessé váló és bevethető technológiákon alapul, megvalósulásához nem 

szükséges áttörés. Az ETP modell az energia kereslet és kínálat szektoronkénti 

vizsgálatára épül a TIMES modell alapjain. Az energetikai vizsgálatot a program 3 

szektoron végzi el, sematikus felépítését az 15. ábra mutatja. 
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15. ábra: Az IEA ETP modell felépítése 

Forrás: Szendrő-Török (2016) 

Alapvetően a modell a 2°C forgatókönyvre fókuszál (ebben 2050-re a villamos 

energia a legfontosabb – aránya meghaladja a kőolajét is a teljes 

energiafelhasználásban). 

4.2.5 SULTAN 

A SULTAN (SUstainabe TrANsport) modellt egy Európai Unió által finanszírozott 

kutatás projekt keretében fejlesztették ki. A SULTAN alapvető felépítését tekintve 

nem egy iteratív modell, tehát gyakorlatilag egy kalkulátorként üzemel, a megadott 

bemeneti adatokból közvetlenül számolja az eredményeket (azaz például nem 

számszerűsíti a közlekedési igényeket minden egyes évre, hanem egy kiindulási 

adattal számol mindvégig). A modell által vizsgált időtartam 2010-től 2050-ig terjed, 

az adatokat Excelben kell megadni. Ezen megközelítés előnye egyszerűségében 

rejlik, amit az az érvelés támaszt alá, miszerint a bonyolultabb modellek által 

biztosított jobb részletezettség nem vezet pontosabb előrejelzésekhez a bemeneti 

adatok bizonytalanságai miatt. Ez a megközelítés azonban talán túlzottan 

leegyszerűsíti a számítási módszertant – példának okáért a modellszámítások 

kizárólag a megadott adatok közötti lineáris interpoláción alapulnak (pl. bemenő adat 
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a járműállomány – ha ezen értékeket úgy adjuk meg, hogy 2020 és 2030 között 20% 

változás tapasztalható, akkor a modell ezt évi konstans 2 %-os változásra fordítja le). 

 

A fent bemutatott modelleket áttekintve látható, hogy bemeneti adatigényük is 

vizsgálati időtartamuk jelentősen eltér egymástól, a számításokba bevont szektorok 

köre, valamint a modellezés mélysége sem megegyező. Egyes modellek csak 

technológiai paramétereket alkalmaznak, mint például új hajtásmódok megjelenése 

és elterjedése, míg más modellek a hosszú időtáv miatt például számolnak a 

gazdasági hatásokkal (pl. fosszilis tüzelőanyagok árának jelentős emelkedése). Egyes 

modellek ezen túlmenően társadalmi folyamatokkal is számolnak. Ezen folyamatok 

nem egyszerűen a populáció változását jelentik, hanem például a közforgalmi 

közösségi közlekedési használatának attitűdjét vagy a gyaloglási távolság változását. 

Jelen kutatás keretében azonban egy olyan modellezési környezetre volt szükség, 

amely megfelel az alábbi követelményeknek: 

1. Átláthatóság: a bemenő paraméterek és a számított adatok közötti 

összefüggések egyértelműsége, a modell működését leíró részletes, 

hozzáférhető dokumentáció megléte 

2. Fókusz: a modellezés bemeneti és kimeneti adatai lehetőleg a közlekedési 

szektorra korlátozottak 

3. Kezelhetőség és hozzáférhetőség: a modell programozási és futtatási 

környezete könnyen kezelhető, naprakész programcsomagokon alapul, bárki 

számára ingyenesen hozzáférhető 

4. Rugalmasság: a modellezés mélysége, illetve a bemeneti adatok köre az adott 

modellezési feladathoz igazítható 

5. Lefedettség: a modell bemenő adatai a lehető legnagyobb mértékben 

hozzáférhető, megbízható és hivatalos adatforrásokból származnak 

A fenti követelményeknek leginkább egy, az ENSZ által fejlesztett modell felel meg, 

ennek működését mutatja be a következő fejezet. 

4.3 A választott modellezési eszköz (ForFITS) bemutatása 
A ForFITS (For Future Inland Transport Systems) modellt az ENSZ Fejlesztési Alapja 

(UN Development Agency - UNDA) fejlesztette ki, véglegesítésére 2013- ban került 

sor. A bemeneti adatokat egy excel-állományban kell megadni, a futtatást a Vensim 

Model Reader végzi, ehhez szükség van a modell szerkezetét tartalmazó állományra 

(vpm). A modell valamennyi eleme (a Microsoft Excel programcsomag kivételével) 

ingyenesen hozzáférhető, így transzparens és reprodukálható eredmények születnek. 

A ForFITS egy determinisztikus közlekedési környezetterhelési előrebecslési modell 
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(az egyes tényezők közötti ismert vagy feltételezett kapcsolatok matematikai 

modellezésén alapul, sztochasztikus elemek nélkül – azonos inputokra mindig azonos 

outputokat ad), amely a várható környezetterhelést a szállítási teljesítményből 

származtatott mennyiségként kalkulálja. A ForFITS a közlekedési teljesítményt 

(utaskm, járműkm, tonnakm), a járműállomány alakulását, az energiafelhasználást és a 

kibocsátásokat modellezi különböző közlekedéspolitikai döntések függvényében. A 

közlekedési igények generálása a modellben elsősorban a GDP adatok 

járműállománnyal, utas- és járműkilométerrel való kapcsolatán alapul. Az alábbiakban 

a modell felépítését és működését, majd pedig a bemeneti adatokat bemutató 

fejezetek következnek. 

A ForFITS alapvetően GDP-vezérelt, az ún. ASIF-modellen alapul, melyet a Világbank 

megrendelésére fejlesztettek ki az IEA szakértői (Schipper et al., 2000). Az ASIF-

modell az ÜHG-kibocsátásokat az alábbi módon számítja: 

ÜHG=A×S×I×F 

ahol 

ÜHG: Üvegházhatású gázok kibocsátása 

A: szállítási teljesítmények (Activity, járműkm, utaskm, tonnakm) 

S: Közlekedési módok megoszlása (Share, %) 

I: Enegiaintenzitás (Intensity, egységnyi járműkm, utaskm, tonnakm energiaigénye) 

F: Kibocsátások (Fuel intensity, egységnyi energiafogyasztásra jutó kibocsátások) 

A CO2-kibocsátások számításához emissziós tényezőket kell alkalmazni. Az idősoros 

becslésekhez a modell a közlekedési és a gazdasági paraméterek közötti 

összefüggésekre épít (az alkalmazott paramétereket bővebben az 5.1 fejezet 

tartalmazza). A modell egyszerűsített sematikus felépítését a 16. ábra mutatja. 
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16. ábra: A ForFITS modell sémája 

Forrás: saját szerkesztés 

A mintegy 1500 bemenő paramétert különböző időtávokon kell megadni, a teljes 

adatkészletet az Excel-fájl tartalmazza. A számítási és modellezési nehézségek miatt 

a kutatásban alkalmazott modell a következő közlekedési módokra terjed ki: 

1. Személygépjárművek 

2. Autóbuszok 

3. Kötöttpályás személyszállítás (metró, HÉV, villamos, vasút) 

4. Tehergépjárművek 

5. Kötöttpályás teherszállítás 

A légi és vízi közlekedés tehát kimarad a modellből. A modellezés időtávja 2040-ig 

tart, a kiindulási év pedig 2010, így lehetőség adódik a modell kalibrálására a 2010-

2015 közötti időszakra rendelkezésre álló tényadatok és a modellezési eredmények 

összehasonlítása alapján. A modell kiterjedt adatkészletet követel meg, különböző 

időtávokon. Az alábbiakban az egyes adattípusok, a megadott értékek, valamint az 

alkalmazott becslések ismertetése következik. 
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4.3.1 Gazdasági és társadalmi bemenő adatok 

Az egyik legfontosabb bemenő paraméter a GDP/fő értéke, melyet vásárlóerő-

paritáson kell megadni. A GDP változását a modell a közúti gépjárműállomány 

alakulásának becsléséhez is felhasználja, így fontos a lehető leghosszabb adatsor 

használata. GDP múltbeli értékeinek meghatározásához a PENN World Tables adatai 

(PENN, 2015), az előrejelzéshez pedig az OECD értékei (OECD, 2012) kerültek a 

modellbe (számos egyéb szervezet is készít GDP-előrejelzéseket, valamint vezeti a 

múltbeli értékeket, pl. Világbank, KSH, stb. – azonban a PENN adatsora az egyetlen, 

amely GDP/fő PPP adatokat tartalmaz 1970-ig visszamenőleg. Ugyanakkor 

megjegyzendő, hogy a modellben tetszőlegesen választott GDP-előrejelzések 

alkalmazhatók). Az OECD előrejelzése szerint 2030-ig hazánkban 2,5%, ezt követően 

pedig a vizsgált időszak hátralévő részében 1,7% gazdasági növekedés várható. A 

modellszámításokban a két érték között egyenletes az átmenet (tehát 2031-ben nem 

csökken hirtelen a gazdasági növekedés). A GDP múltbeli alakulását és előrejelzett 

értékeit mutatja a 17. ábra. 

 
17. ábra: a GDP múltbeli és várható alakulása 

Forrás: PENN, 2015, OECD, 2012 adatai alapján saját szerkesztés 

A társadalmi és gazdasági adatok másik alapvető bemenő adatsora a népesség 

alakulása. Erre vonatkozóan a KSH hosszú idősoros adatait, illetve az Eurostat 

előrebecslését (Eurostat, 2014) tartalmazza a modell. Az adatokat a 18. ábra mutatja. 
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18. ábra: Magyarország népessége 

Forrás: KSH, Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

Látható, hogy hazánk népessége erősen csökkenő trendet mutat, a 2016-os 

népességadat (9,83 millió fő) csaknem megegyezik az 1957-es adattal (9,829 millió 

fő) – ennek oka az alacsony termékenység, illetve az európai átlagtól továbbra is 

elmaradó születéskor várható élettartam. A népesség csökkenésének lassulása, illetve 

trendforduló az Eurostat becslése alapján nem várható, am igen nagy hatással van a 

gépjárművek iránti keresletre is. 

4.3.2 Közlekedési rendszerek bemenő adatai 

A modell a közlekedési rendszerről alapvetően három időpontra kér adatot: a 

kiindulási évre (20101), valamint t-5, illetve t-10 évre (2005, 2000). A rendelkezésre 

álló hazai adatállomány nem teljes, a kérdéses, illetve becsléseket tartalmazó 

adatpontok a Mellékletben (12. táblázat - 18. táblázat) szürke háttérrel szerepelnek. 

A modell bemenő adatai a kiindulási évre következők: 

1. Járműállomány: motorkerékpárok, személygépjárművek, autóbuszok, kötött 

pályás járművek [db] 

2. Járműállomány összetétele meghajtási módok szerint [%] 

3. Éves futásteljesítmények [km/év] 

                                            
1 A modellszámítások elvégzésénél 2010-et választottuk induló évnek annak 

érdekében, hogy a 2010-2015 közötti időszak adatainak segítségével a modell 

kalibrálható legyen 
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4. Kihasználtság [utas/jármű] 

5. Tüzelőanyag-fogyasztás [l/100 km] 

6. Új gépjárművek száma [db] 

7. Új gépjárművek összetétele meghajtási módok szerint [%] 

8. Új gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztása [l/100 km] 

Az Európai Unióban jelentős eltéréseket mutatnak a gépjárműállományi 

darabszámok, valamint az új személygépjárművek eladásai – ezek az adatok 

különösen fontosak a közlekedési széndioxid-kibocsátás szempontjából. A 

gépjárművek darabszáma önmagában kevéssé összehasonlítható, illetve nehezen 

értelmezhető, így a lakosságszámra vetített adatok célravezetőbbek (motorizációs fok 

– személygépjárművek száma 1000 lakosra vetítve). 

 
19. ábra: Motorizációs fok 

Forrás: Eurostat 

Mint látható, a motorizációs fok tekintetében hazánk a mezőny végén helyezkedik el 

(megjegyzendő, hogy az adatok igen hiányosak, többek között EU-szintű 

átlagértékeket sem közöl az Eurostat, számos ország adatai hiányoznak, az adatsor 

pedig 2012-ben véget ér). Ennek a különbségnek (a magyar adat kevesebb, mint az 

olasz fele) számos oka van. Hazánkban a 2. világháború után a közlekedés lassan, 

először a megmaradt roncsok és hátrahagyott járművek felhasználásával éledt újjá. 

Később a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) rendelkezései értelmében 

hazánk az autóbuszgyártásra specializálódott (így jutottak az Ikarus buszai számos 

országba), személyautó gyártására azonban nem volt lehetőség, a vásárlás előtt is 

csak 1956-ot követően nyílt meg az út (a szocialista ideológia szerint a 

magánhasználatú személygépkocsi luxuscikk volt). Az akkori viszonyok azonban a 
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szabad piacra távolról sem emlékeztettek, a vásárlás hosszadalmas és kiszámíthatatlan 

volt, a nyugati típusok pedig (Fiat 500, Renault, Ford, stb.) a többségnek 

elérhetetlenek voltak. Ezek a tényezők a motorizáció folyamatát hátráltatták, a 

kialakult „fáziskésés” pedig a darabszámokon túl a közlekedéspolitikában is 

megmutatkozott, valamint az állomány – máig tartó – lassú cserélődéséhez vezetett. 

A krónikus hiánygazdaság és a tervgazdálkodás mellett további problémát jelentett, 

hogy az állam a gépkocsik beszerzését, illetve fenntartását jelentős bevételi forrásként 

értékelte, a jövedelmek emelkedése pedig a kielégíthetetlen kereslet miatt a rossz 

műszaki állapotú, elöregedett gépjárműveket is forgalomban tartotta (alacsony 

selejtezési ráta) ennek minden negatív következményével együtt. Bár a nyugati 

gyártmányok behozatalát korlátozó vámtarifákat és egyéb korlátozó intézkedéseket 

1989-ben eltörölték, a KGST-piac 1990-es években bekövetkezett összeomlását 

követően is igen lassan növekedett a nyugati gyártmányok piaci penetrációja. A 90-

es években a gépjárműállomány növekedése mellett annak elöregedése is 

megfigyelhető volt, mivel a forgalomba helyezett járművek jelentős hányada használt 

gépjárművet takart. Ezek a folyamatok a mai napig alapvetően meghatározzák a 

magyarországi motorizáció minőségét, ugyanakkor természetesen egyéb tényezők is 

szerepet játszottak annak alakításában (jövedelmi helyzet, a válság vásárlóerőre 

gyakorolt elhúzódó hatása, stb.). A folyamat kezdetben exponenciális jellegét jól 

mutatja, hogy 1970-ben a személygépjárművekkel legjobban ellátott fővárosban is 

mindössze 40 jármű jutott ezer lakosra a mai mintegy 300-as országos átlaggal 

szemben, valamint hogy az állomány az 1980-1990-es években megduplázódott, 

Budapesten 227-es motorizációs fokot elérve (Tiner, 1993). 

2007-ig dinamikusan növekedett a hazai gépjárművek száma, a 2008-ban kezdődött 

gazdasági világválság azonban jelentős változásokat hozott: csökkent a regisztrált 

gépjárműállomány, valamint jelentősen visszaesett az újonnan forgalomba helyezett 

személygépjárművek darabszáma, lakosszámra vetítve a 2010-es mélyponton 

mindössze 4 db/1000 fő volt (Pálvölgyi-Szendrő, 2012). A vásárlóerő (és így az új 

járművek iránti fizetőképes kereslet) csökkenése mellett szintén a válság 

eredményeképpen léptek fel a kétezres évek közepétől hitelre vásárolt 

gépjárművekkel kapcsolatos részletfizetési problémák is, ezen hatások eredőjeként 

pedig az új üzembe helyezések száma drasztikus csökkenésnek indult, így felgyorsult 

az állomány öregedése, valamint az állomány mérete csökkenni kezdett2. A válság 

                                            
2 Jelen dolgozat nem kíván állást foglalni a tekintetben, hogy a gépjárműállomány 

növekedése, illetve EU-átlaghoz való közeledése kívánatos-e, ugyanakkor 

megjegyzendő, hogy a motorizációs fokot a gazdasági fejlettség indikátoraként is 
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utáni időszakban elsősorban a külföldi használt gépjárművek behozatala indult 

erőteljes növekedésnek – ezt a folyamatot később a regisztrációs adó csökkentése is 

erősítette. A legfrissebb elérhető adatok szerint a 2015 január és szeptember közötti 

időszakban 90 391 gépkocsit hoztak be (a tavalyi év ugyanezen időszakához képest 

28,4%-os növekedés), melyek többsége (60%) 10 évnél idősebb, és az akkori EURO 

normáknak megfelelő kibocsátású (Weltauto, 2016). Ezen folyamatok 

eredményeképpen a hazai személygépjárműállomány átlagéletkora a kétezres évek 

csökkenő trendjének megfordulásával meredeken emelkedni kezdett (lásd Erreur ! 

Nous n’avons pas trouvé la source du renvoi.), 2014-re elérve a 13,4 évet, ami európai 

összehasonlításban magasnak mondható. 

 
20. ábra: személygépjárművek életkora 

Forrás: KSH 

Az adatok jól mutatják, hogy az állomány átlagos életkora és az új forgalomba 

helyezések eleinte ellentétes trendet mutattak, majd a válságot követően az 

importoknak köszönhetően kölcsönös növekedés figyelhető meg. A 

gépjárműállomány cserélődésének üteme igen fontos bemenő adata a 

modellezésnek, mivel az állomány átlagéletkora, illetve az EURO normák eloszlása, 

valamint az új járművek aránya számos paramétert meghatároz (új hajtáslánccal vagy 

újabb tüzelőanyaggal hajtott járművek aránya, stb.). 

 

                                            

szokás alkalmazni. A hazai adatok alakulása nem összevethető a motorizáció 

bővülésének más országokban tapasztalható lassulásával, mivel nem a belső kereslet 

csökkenése, hanem külső korlátozó tényezők váltották ki, így vélhetően nem is 

bizonyul tartósnak. 
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Az új személygépjárművek esetében az elnevezés kissé megtévesztő – valójában itt a 

Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett járművekről van szó. Bár első 

ránézésre logikusnak tűnhetne az új gépjárművekre szűkíteni a kört, hiszen így 

tisztábban figyelembe lehetne venni előnyösebb tulajdonságaikat (pl. tüzelőanyag-

fogyasztás), ugyanakkor hazánkban igen jellemző a használtautók importja, mely 

nemcsak megközelítette, de jelentősen meg is haladta az új gépjárművek forgalomba 

helyezési mutatóit az utóbbi években: 

 
21. ábra: Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett új és használt személygépkocsik 

Forrás: KSH 

A többi járműkategória esetében is hasonló trend figyelhető meg, különösen kiugró 

a motorkerékpárok helyzete (2015-ben 8613 új forgalomba helyezésből mindössze 

2241 db volt ténylegesen új jármű). Az első alkalommal forgalomba helyezett 

járművekre vonatkozó statisztikai adatok használata tehát célszerűnek tűnik, 

ugyanakkor nehézségeket is generál. A tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó 

statisztikák megbízhatósága egyébként is kérdéses (az NEDC, valamint az 

alkalmazásából és a szigorodó szabályozásból fakadó szabálysértések (pl. VW 

csoport) elemzése túlmutat jelen kutatás keretein) már a meglévő járműállomány 

vonatkozásában is, az új járművek tekintetében pedig különösen kevés adat áll 

rendelkezésre. Ezen megközelítés alkalmazását az teszi egyáltalán lehetségessé, hogy 

a KSH közöl járműállományi adatokat a Magyarországon első alkalommal forgalomba 

helyezett gépjárművek számáról, azonban tüzelőanyag-fogyasztásukról információ 

nem áll rendelkezésre. Az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (European 

Automobile Manufacturers' Association – ACEA) közöl ugyan fogyasztási adatokat az 

új gépjárművekre, azonban ezek nem az új forgalomba helyezésekre vonatkoznak, így 

becslésekre kell hagyatkoznunk. 
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A t-5, illetve t-10 évekre a következő járműállományi adatok szükségesek: 

1. Új gépjárművek száma [db] 

2. Új gépjárművek összetétele meghajtási módok szerint [%] 

3. Tüzelőanyag-fogyasztás [l/100 km] 

A járműállományi adatokkal kapcsolatban érdekesség, hogy a motorkerékpár az 

egyetlen olyan járműkategória, melynek állománya 1970-hez képest csökkent ( akkor 

mintegy 600 000 db futott az utakon), az állomány 1990 után kezdett ismét 

emelkedni, ez a trend a mai napig tart. Szintén kiemelendő a személygépjárművekkel 

kapcsolatosan a dízel meghajtás előretörése – 2000-ben még mindössze 10%-os 

arányuk 2015-re 28%-ra emelkedett. Ennek oka a dízelek kedvező fogyasztása (a 

különbség akár 2 liter is lehet 100 km-en), amely azonban egyrészről magasabb 

fenntartási költségekkel párosul, másrészről egyre nyilvánvalóbb negatív környezeti 

és egészségügyi hatásai vannak, különösen sűrűn lakott, városi környezetben (nem 

csak azért, mert a hatásviselők száma nagyobb, hanem azért is, mert a dízel 

meghajtású gépjárművek rövidebb utakon nem érik el az optimális üzemállapotot). A 

fentiek eredményeképpen több európai nagyváros (Párizs, Madrid, Athén) is 

fontolóra vette a dízelek kitiltását a város forgalomból 2025-től - a hazai trendek 

egyelőre ennek az ellenkezőjét mutatják. 

Az autóbuszok állománya elérhető a KSH adatbázisából (lásd Melléklet, 12. táblázat), 

így ennek részleteire nem térünk ki. 

Hazánkban a kötöttpályás járműállomány csökkenő, illetve stagnáló trendet mutat, a 

járművek átlagos életkora igen magasnak mondható (erre jó példa a HÉV 

járműállománya, ahol új járművek egyáltalán nem kerültek forgalomba). A modellbe 

a következő járműtípusok adatai kerülnek: 

1. Metró+kisföldalatti (M1, M2, M3, mivel az M4 15 db metrókocsija 2013-ban 

állt forgalomba) 

2. Villamos (Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc) 

3. Trolibusz 

4. HÉV 

5. Vasút 

A részletes adatokat a Melléklet 18. táblázata tartalmazza. A KSH statisztikái a 2005 

előtti időszakra nem elérhetőek, ezért az egyes járművek esetén különböző módokon 

pótolni szükséges a hiányzó adatokat. Ez az egyes járműtípusoknál a 

következőképpen történt: 

1. Metró: állomány konstansnak (369) tekintve 
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2. Földalatti: konstansnak (23) tekintve 

3. HÉV: konstansnak (294) tekintve 

4. Villamos: 2000-2004 között a TeiR adatbázisából nyert értékekkel kiegészítve 

5. Trolibusz: állomány konstansnak (236) tekintve 

6. Vasút: 2000-2004 között a hbweb.hu-n elérhető adatok használata 

A fentiek közül csak a vasúti járműállomány igényel magyarázatot, mivel a többi 

kategória esetében a 2005-ös állomány változatlannak tekintése beláthatóan jó 

megoldás (a metró, a földalatti és a HÉV állománya a vizsgált időtartam során 

konstans, a trolibuszok állományának ingadozása is elhanyagolható, a TeiR pedig 

hivatalos adatbázis, ami – bár több adatforrás egyidejű használata nem ideális, de a 

célnak ebben az esetben megfelel). Ami vasúti járműállományt illeti, a hivatalos 

adatokból nem állítható elő olyan összefoglaló, ami alkalmas lenne az új járművek 

számának meghatározására (az egyes évek közötti járműállomány-különbségek a 

selejtezések miatt nem adnak elegendő információt). A hbweb.hu weboldalon 

elérhető állomány azonban mozdonyokra lebontva tartalmaz információkat, ide értve 

az állományba vétel, az esetleges javítások, valamint az állományból való törlés idejét 

is. Ugyanakkor ez a bottom-up megközelítés nem állítja elő pontosan a KSH adatait 

(azokra az évekre, ahol mindkét állomány rendelkezésre áll). Az eltérés mértéke 2005-

ben 6% (KSH: 1518, hbweb:1425), jobb adatforrás híján ezt kénytelenek vagyunk 

elfogadni, ráadásul a modellszámításokra alig van hatással (mindössze a T-10 

állomány kis alábecslését jelenti), miközben igen értékes adatokkal szolgál az új 

járműveket illetően. Bár a modellbe a 2004 utáni időszakot követően a KSH adatai 

kerültek, érdemes ezt az alternatív adatsort is bemutatni teljes egészében: 
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22. ábra: a MÁV és GySEV vasúti járműállománya 

Forrás: Szendrő-Török, 2016b 

Látható, hogy a vasúti járműállomány gerince lényegében változatlan, csak a 2000-es 

évek közepétől látható némi változás (Stadler Flirt, Siemens motorvonatok), a 60-as 

és 70-es években állományba vett Ganz dízelmozdonyok továbbra is jelentős részt 

vállalnak a MÁV szállítási feladataiból, így a szintén elavult személykocsik gyenge 

komfortfokozata mellett a tüzelőanyag-fogyasztás is magasnak mondható. 

Ami a villamosok járműállományát illeti, a helyzet hasonló, mint a vasút esetében: a 

KSH-n elérhető adatsornál van hosszabb és részletesebb (hbweb), azonban ez a BKV 

járműállományara korlátozódik. A részletes adatokat a Melléklet 17. táblázata 

tartalmazza - az állományban bekövetkezett jelentős csökkenés (1984: 959, 2015: 602) 

azonban megtévesztő lehet: a modernebb típusok elterjedésével a férőhelykapacitás 

megnövekedett, így a tényleges kapacitás-csökkenés mértéke kisebb, lásd 25. ábra. 
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23. ábra: Villamosok férőhelyei (BKV) 

Forrás: hbweb.hu adatai alapján saját szerkesztés 

Jelentősebb állomány- és férőhelycsökkenés a 90-es években következett be, a 

férőhelyek száma azóta a Combinók 2006-2007- es, illetve a CAF villamosok 2015-

2016-os beszerzésével stabilizálódott. 

4.3.3 Járműkihasználtsági adatok 

Szintén fontos bemenő paramétere a modellnek az egyes gépjárművek 

kihasználtsága (utas/jármű átlagos értéke). Ilyen adatokat a BKK nem közöl, és a KSH-

adatbázisában sem találhatók a 2005 utáni időszakra (utaskm, illetve férőhelykm 

adatok elérhetők). Személyes adatkérésre azonban a BKK rendelkezésre bocsátotta a 

statisztikai férőhelyek adatait, valamint átlagos kihasználtsági adatokat. Előbbieket a 

Melléklet 20. táblázata mutatja, utóbbiak alább láthatók: 
4. táblázat: BKK Járműkihasználtsági adatok 

Évek 
Villamos +  

Fogaskerekű vasút 
Trolibusz Autóbusz HÉV METRÓ FAV 

2012 25,1% 23,0% 28,7% 22,0% 33,1% 32,3% 

2013 26,1% 23,1% 29,2% 22,3% 32,9% 33,4% 

2014 26,9% 25,2% 28,7% 23,5% 33,7% 35,6% 

2015 27,1% 25,8% 29,3% 23,9% 34,4% 36,4% 
Forrás: BKK-interjú 

A KSH által közölt befogadóképesség, illetve kihasználtság adatokat a 2000-2005 

közötti időszakra a Melléklet 21. táblázata tartalmazza. 
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A személygépjárműveket illetően 1,7 fő/szgk. értéket feltételeztünk, ez egybeesik az 

NKS által alkalmazott értékkel (KKK, 2013). A vasúti személyszállításban a szállított 

utasok száma (2014: 110 487 000), valamint a közlekedtetett személyszállító vonatok 

száma (2014: 1 038 082) alapján képezhető az átlagos utasszám (ezen mutató 

állandóságát feltételeztük). 

A ForFITS modell futtatásához szükséges adatok a járműkihasználtságról így már 

rendelkezésre állnak. 

4.3.4 Futásteljesítmények 

A járműállománnyal kapcsolatos meghatározó három adat közül (állomány, átlagos 

fogyasztás, átlagos futás) a futásteljesítmény meghatározása a legnehézkesebb. 

Jelenleg Magyarországon egzakt, méréseken alapuló, becsléseket nélkülöző 

nyilvános adatsor nem áll rendelkezésre. A modell bemenő paramétereként a 

Nemzeti Közlekedési Stratégia becsléseit alkalmazzuk (KKK, 2013). 

A ForFITS modell tesztelése és alkalmazásatalmazza. A KSH statisztikái a 2005 előtti 

időszakra nem elérhetőek, ezért az egyes járművek esetén különböző módokon 

pótolni szükséges a hiányzó adatokat. Ez az egyes járműtípusoknál a 

következőképpen történt: 

7. Metró: állomány konstansnak (369) tekintve 

8. Földalatti: konstansnak (23) tekintve 

9. HÉV: konstansnak (294) tekintve 

10. Villamos: 2000-2004 között a TeiR adatbázisából nyert értékekkel kiegészítve 

11. Trolibusz: állomány konstansnak (236) tekintve 

12. Vasút: 2000-2004 között a hbweb.hu-n elérhető adatok használata 

A fentiek közül csak a vasúti járműállomány igényel magyarázatot, mivel a többi 

kategória esetében a 2005-ös állomány változatlannak tekintése beláthatóan jó 

megoldás (a metró, a földalatti és a HÉV állománya a vizsgált időtartam során 

konstans, a trolibuszok állományának ingadozása is elhanyagolható, a TeiR pedig 

hivatalos adatbázis, ami – bár több adatforrás egyidejű használata nem ideális, de a 

célnak ebben az esetben megfelel). Ami vasúti járműállományt illeti, a hivatalos 

adatokból nem állítható elő olyan összefoglaló, ami alkalmas lenne az új járművek 

számának meghatározására (az egyes évek közötti járműállomány-különbségek a 

selejtezések miatt nem adnak elegendő információt). A hbweb.hu weboldalon 

elérhető állomány azonban mozdonyokra lebontva tartalmaz információkat, ide értve 

az állományba vétel, az esetleges javítások, valamint az állományból való törlés idejét 

is. Ugyanakkor ez a bottom-up megközelítés nem állítja elő pontosan a KSH adatait 

(azokra az évekre, ahol mindkét állomány rendelkezésre áll). Az eltérés mértéke 2005-
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ben 6% (KSH: 1518, hbweb:1425), jobb adatforrás híján ezt kénytelenek vagyunk 

elfogadni, ráadásul a modellszámításokra alig van hatással (mindössze a T-10 

állomány kis alábecslését jelenti), miközben igen értékes adatokkal szolgál az új 

járműveket illetően. Bár a modellbe a 2004 utáni időszakot követően a KSH adatai 

kerültek, érdemes ezt az alternatív adatsort is bemutatni teljes egészében: 

 
24. ábra: a MÁV és GySEV vasúti járműállománya 

Forrás: Szendrő-Török, 2016b 

Látható, hogy a vasúti járműállomány gerince lényegében változatlan, csak a 2000-es 

évek közepétől látható némi változás (Stadler Flirt, Siemens motorvonatok), a 60-as 

és 70-es években állományba vett Ganz dízelmozdonyok továbbra is jelentős részt 

vállalnak a MÁV szállítási feladataiból, így a szintén elavult személykocsik gyenge 

komfortfokozata mellett a tüzelőanyag-fogyasztás is magasnak mondható. 

Ami a villamosok járműállományát illeti, a helyzet hasonló, mint a vasút esetében: a 

KSH-n elérhető adatsornál van hosszabb és részletesebb (hbweb), azonban ez a BKV 

járműállományara korlátozódik. A részletes adatokat a Melléklet 17. táblázata 

tartalmazza - az állományban bekövetkezett jelentős csökkenés (1984: 959, 2015: 602) 

azonban megtévesztő lehet: a modernebb típusok elterjedésével a férőhelykapacitás 

megnövekedett, így a tényleges kapacitás-csökkenés mértéke kisebb, lásd 25. ábra. 
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25. ábra: Villamosok férőhelyei (BKV) 

Forrás: hbweb.hu adatai alapján saját szerkesztés 

Jelentősebb állomány- és férőhelycsökkenés a 90-es években következett be, a 

férőhelyek száma azóta a Combinók 2006-2007- es, illetve a CAF villamosok 2015-

2016-os beszerzésével stabilizálódott. 

4.3.5 Járműkihasználtsági adatok 

Szintén fontos bemenő paramétere a modellnek az egyes gépjárművek 

kihasználtsága (utas/jármű átlagos értéke). Ilyen adatokat a BKK nem közöl, és a KSH-

adatbázisában sem találhatók a 2005 utáni időszakra (utaskm, illetve férőhelykm 

adatok elérhetők). Személyes adatkérésre azonban a BKK rendelkezésre bocsátotta a 

statisztikai férőhelyek adatait, valamint átlagos kihasználtsági adatokat. Előbbieket a 

Melléklet 20. táblázata mutatja, utóbbiak alább láthatók: 
5. táblázat: BKK Járműkihasználtsági adatok 

Évek 
Villamos +  

Fogaskerekű vasút 
Trolibusz Autóbusz HÉV METRÓ FAV 

2012 25,1% 23,0% 28,7% 22,0% 33,1% 32,3% 

2013 26,1% 23,1% 29,2% 22,3% 32,9% 33,4% 

2014 26,9% 25,2% 28,7% 23,5% 33,7% 35,6% 

2015 27,1% 25,8% 29,3% 23,9% 34,4% 36,4% 
Forrás: BKK-interjú 

A KSH által közölt befogadóképesség, illetve kihasználtság adatokat a 2000-2005 

közötti időszakra a Melléklet 21. táblázata tartalmazza. 
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A személygépjárműveket illetően 1,7 fő/szgk. értéket feltételeztünk, ez egybeesik az 

NKS által alkalmazott értékkel (KKK, 2013). A vasúti személyszállításban a szállított 

utasok száma (2014: 110 487 000), valamint a közlekedtetett személyszállító vonatok 

száma (2014: 1 038 082) alapján képezhető az átlagos utasszám (ezen mutató 

állandóságát feltételeztük). 

A ForFITS modell futtatásához szükséges adatok a járműkihasználtságról így már 

rendelkezésre állnak. 

4.3.6 Futásteljesítmények 

A járműállománnyal kapcsolatos meghatározó három adat közül (állomány, átlagos 

fogyasztás, átlagos futás) a futásteljesítmény meghatározása a legnehézkesebb. 

Jelenleg Magyarországon egzakt, méréseken alapuló, becsléseket nélkülöző 

nyilvános adatsor nem áll rendelkezésre. A modell bemenő paramétereként a 

Nemzeti Közlekedési Stratégia becsléseit alkalmazzuk (KKK, 2013). 

4.3.7 Bemenő adatok összefoglalása 

A választott ForFITS modell alkalmazásához jelentős bemenő adatállomány 

alkalmazása szükséges (természetesen ez a kitétel bármely közlekedési modellre 

igaz). Hazánk esetében a szükséges statisztikai adatok egy része rendelkezésre áll (pl. 

közúti járműállományi adatok), egy része nehézkesen hozzáférhető (pl. vasúti 

járműállomány), egyes adatok pedig nem állnak rendelkezésre (pl. 

futásteljesítmények). Még a meglévő adatok esetében is probléma, hogy elszórtan, 

egymástól független szervezetek gondozásában érhetők el, esetenként pedig nem 

nyilvánosak. A fent bemutatott adatokon illetve becsléseken túlmenően számos 

további bemenő adat volt szükséges, ezek a Mellékletben találhatók. A modellezés 

során alkalmazott feltételezések konzervatív becslések, egyéb források (azonos vagy 

különböző időtávra adott) becslései jelentős eltéréseket mutathatnak például a 

gazdasági növekedés, vagy a népesség alakulása terén. Ezen jelentős tényezők 

mélyrehatóbb vizsgálata túlterjed a jelen értekezés határain, azonban az 

érzékenységvizsgálatot bemutató fejezet valamelyest ezen tényezők jelentőségére is 

rámutat. 
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5 A ForFITS modell tesztelése és alkalmazása 
A hazai közlekedési rendszer, és így a modell tekintetében is igen fontos bemenő 

adat a gépjárműállomány darabszámának és összetételének várható alakulása. Ennek 

előrebecslését mutatják be az alábbi fejezetek. 

5.1 A jövőbeni gépjárműállomány becslése 
A jövőbeni állomány becslésének számos megközelítése van, a bemenő adatok köre 

ugyanakkor a pontosságot minden esetben jelentősen befolyásolja. A 

gépjárműállomány alakulása igen sok tényező függvénye (népesség, gazdasági 

helyzet, kőolajárak, társadalom korfája, út- és autópályadíjak, vámok, földrajzi és 

kulturális tényezők, népsűrűség, a közösségi közlekedés vonzereje, stb.), azonban 

ezek együttes és teljes körű modellezése hosszú távra nem lehetséges, esetenként 

nem is célravezető, mivel a számos bevezetett adat pontatlansága miatt az újabb 

paraméterek nem feltétlenül javítják a modell magyarázó erejét). Nyilvánvaló, hogy a 

gazdasági növekedés erős hatással van a közlekedési igényekre, és ezáltal a 

járműállomány alakulására is. Ugyanakkor nem evidens, hogy valamennyi országban 

bekövetkezik a fejlett gazdaságokhoz való felzárkózás a motorizáció tekintetében 

(amennyiben ez bekövetkezne, a közlekedési szektor jelentős átalakítása nélkül 

bizonyosan ellehetetlenítené a klímavédelmi célok tartását). Európán belül is igen 

jelentős különbségek vannak a motorizáció tekintetében (az olasz adat mintegy 

duplája a hazainak). Hazánk az EU-n belül az alacsonyabb járműellátottságú országok 

közé tartozik. Annak érdekében, hogy a járműállomány jövőbeni nagyságát 

megbecsüljük, meg kell vizsgálni a telítődést leíró összefüggést (amennyiben elvetjük 

azt az alternatív hipotézist, hogy a járművek száma szigorúan monoton növekvő 

trendet mutat felső korlát nélkül, azonban ez nem lenne életszerű, már csak a 

népesedési előrejelzések tekintetében sem, de a történelmi adatok sem ezt mutatják, 

lásd alább). A következő kérdés az, hogy vajon a stabilizálódott motorizációs fok 

értéke azonos lesz-e valamennyi (vagy legalább a hasonló gazdasági fejlettségű és 

hátterű) országban. Születtek olyan modellek, amelyek ilyen egységes értéket 

prognosztizáltak (pl. Gately, 1999), ezekben az országok közötti különbségek az 

egységes szaturációs értékhez (egyensúlyi gépjárműellátottság) tartozó jövedelmi 

szintek különböző értékeiben mutatkoztak meg. Ugyanakkor könnyen belátható, 

hogy ez a megközelítés nem minden esetben ad pontos eredményeket – a már 

fentebb leírtaknak megfelelően több olyan, a motorizációt meghatározó paraméter 

létezik, amely nem vesz fel azonos értékeket az egyes országok között (pl. közösségi 

közlekedés minősége). Egy egyszerű példával élve nem várható, hogy a sűrűn lakott 
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európai városok és az észak-amerikai területek közösségi közlekedéssel való 

ellátottsága olyan mértékben konvergálna, ami azonos motorizációt feltételez. 

Fontos kitérni a szimmetria kérdésére is (vagyis hogy a növekvő jövedelem nagyobb 

gépjármű-tulajdonláshoz vezet, de mi történik, ha csökken a jövedelem?). A kialakult 

utazási szokások, életmód, valamint a járművek élettartama arra enged következtetni, 

hogy az egységnyi jövedelem-emelkedés által kiváltott változás jóval nagyobb, mint 

amit egységnyi jövedelemcsökkenés okoz. Ilyen értelemben a szimmetrikus 

előrejelzések félrevezetők lehetnek romló gazdasági teljesítmény esetén, mivel 

alábecsülik a járműállományt. Ugyanakkor, mint azt a 17. ábra is mutatja, jelen kutatás 

keretein belül a szimmetria nem játszik szerepet, mivel a GDP/fő PPP szigorúan 

monoton növekvő trendet mutat. 

Szintén fontos kérdés a görbe alakja, melyet a járművek iránti igény 

jövedelemrugalmassága (vagyis az, hogy 1% jövedelemváltozás mekkora változást 

idéz elő a járművek iránti igényben) határoz meg. Könnyen belátható, hogy a 

jövedelemrugalmasság nem lehet konstans – az 1 dollárról 2 dollárra növekvő átlagos 

napi jövedelem nem generál akkora járműtulajdonlást, mintha 1000-ről 2000-re nőne 

ez a szám – így a rugalmasság elméleti görbéje az alábbiak szerint alakul: 

 
26. ábra: A járműtulajdonlás jövedelemrugalmassága 

Forrás: saját szerkesztés 

Látható, hogy bizonyos jövedelmi szint elérése után a jövedelemrugalmasság 

drasztikus növekedésnek indul, majd ismét csökkenni kezd. Ez életszerű: igen magas 

jövedelmi szintek mellett a járműtulajdonlás igénye ki van elégítve, így a további 

jövedelem-emelkedés más javak keresletét növeli. A fentiek alapján a 
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gépjárműtulajdonlás időbeli függvénye a következő, a szakirodalomban logisztikus 

fejlődési tendenciaként ismert összefüggésnek megfelelően alakul: 

 
27. ábra: A járműállomány alakulásának elméleti lefutása 

Forrás: saját szerkesztés 

A görbe tényleges lefutása országonként eltérő, de egyértelmű, hogy a 

járműállomány fejlődésének négy, jól elkülönülő szakasza van: 

1. Motorizáció előtti szakasz (a jövedelmi szintek nem érik el a 

járműtulajdonláshoz szükséges mértéket) 

2. Exponenciális szakasz (nagy jövedelemrugalmasság, robbanásszerűen 

növekvő állomány 

3. Lassuló növekedés 

4. Telítődési szakasz (csökkenő jövedelemrugalmasság, telítődési állományhoz 

való közeledés) 

Érdekes kérdés, hogy vajon hogyan alakul az állomány a telítődési szakasz elérése 

után. Az nyilvánvaló, hogy a telítési értékhez közeledve a monoton növekvő trend 

már nem érvényesül (tőzsdei kifejezéssel élve a görbe „oldalazni” kezd), ugyanakkor 

az ezt követő esetleges állománycsökkenésről, illetve annak mértékéről jelenleg 

nincsenek információk (még egy ország sem jutott el ebbe a szakaszba). Logikusnak 

tűnik ugyanakkor, hogy – legalábbis egy bizonyos népsűrűség felett városi 

környezetben - a közösségi gazdaság előretörésével (járműmegosztás, mint pl. a 

párizsi Autolib, vagy a nemrég bevezetett budapesti Greengo) a motorizációs fok 

idővel csökkenésnek indul. Jelen kutatás vizsgálati időtartama alatt azonban 

várhatóan ebbe a szakaszba a hazai motorizáció nem jut el. 
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Mivel hosszú időtávokon a GDP/fő értéke növekvő trendet mutat (rövid csökkenő 

szakaszokkal), a jellegzetes S-görbe akkor is megjelenik, ha a motorizációt az idő 

függvényében ábrázoljuk (lásd 28. ábra). 

 
28. ábra: A motorizációs fok S-görbéje 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

Ugyanakkor ez az ábrázolási mód nem ad lehetőséget előrejelzések készítésére (csak 

az idő a bemenő paraméter). Annak érdekében, hogy a modell a jövőbeni 

járműállomány nagyságát becsülni tudja, a GDP/fő PPP értékeket kell alkalmazunk. A 

fentebb leírt összefüggés a Gompertz-függvény egy speciális esete – ezen függvény 

különböző változatait számos területen alkalmazzák elméleti szinten hasonló 

becslésekhez, mint például a mobiltelefonok elterjedése, rákos daganatok terjedése, 

vagy populációk alakulása (szűkös erőforrások mellett eleinte gyors növekedés, majd 

a korlátozó tényezők miatt bekövetkező lassulás). 

A Gompertz-függvény számtalan módon felírható, a modellben a járműállomány 

becslésére a következő összefüggést alkalmazzuk: 

 
ahol 

GDP/capita: GDP/fő vásárlóerő-paritáson 

A, B, C, D: a görbe lefutását szabályozó paraméterek 

 

Mivel A, B, C, D paraméterek értéke nem ismert, illetve országról országra változik, a 

görbe tényleges lefutásának meghatározása az ismert adatokhoz való illesztéssel 
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történik, célértékkeresés segítségével. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb 

illeszkedést (magyarázó erőt) érjük el, a lehető leghosszabb adatsort kell alkalmazni. 

A GDP/fő PPP értékekre a leghosszabb elérhető adatsor a PENN World Tables 9.0 

kiadásában található (1970-től), a KSH, az IMF és a Világbank rövidebb adatsorokat 

közöl. A motorizációs fok tekintetében a KSH adatai tekinthetők a leginkább 

megbízhatónak. A két adatsor, valamint a ForFITS modellben szereplő paraméterek 

(alapbeállítások: A=0,72, B=2, C=0,045, D=1) birtokában már csak ennyi a teendő, 

hogy a görbe által jósolt értékek évenkénti hibanégyzeteit (annak elkerülésére, hogy 

a pozitív és negatív hibák egymást kioltva helytelen eredményre vezessenek) 

összegezzük, majd az Excel célértékkereső funkciója segítségével minimalizáljuk. Az 

így kapott, illesztett görbét mutatja a 29. ábra. 

 
29. ábra: A motorizációs fok S-görbéjének illesztése 

Forrás: saját szerkesztés 

Amint az ábrán is látható, az illesztés meglehetősen jó eredményeket ad, az 

alkalmazott paraméterek értékeit az alábbi táblázat tartalmazza: 
6. táblázat: A magyar S-görbe paraméterei 

S-görbék A B C D 

ForFITS alapbeállítás 0,72 2 0,045 1 

Magyar adatokra illesztett 0,65 15,85 1,02 0,39 
Forrás: saját szerkesztés 

A paraméterek alkalmazásával immár lehetséges a járműállomány előrejelzése a 

GDP/fő PPP alakulásának függvényében (ceteris paribus). Az S-görbe által felvett 

értékeket tetszőleges GDP-adatokra az alábbi ábra mutatja. 
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30. ábra: az S-görbe lefutása tetszőleges bemeneti paraméterekkel 

Forrás: saját szerkesztés 

Látható, hogy Magyarországon az intenzív növekedési szakasz végén járunk: a 2015-

re vonatkozó GDP/fő PPP adat 19 698 dollár (PENN, 2015), így hamarosan eljutunk a 

telítődési szakaszba (inflexiós pont 7500-nál), a gépjárműállomány telítési értéke 

pedig 650 és 700 közé várható (fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy ez 99 000 

dolláros GDP/fő értéknél következik be), azonban ilyen időtávokon már felléphetnek 

olyan nem várt strukturális átalakulások, melyek nem modellezhetők. Az ily módon 

előrejelzett telítési érték megbízhatóságát tovább csökkenti a telítődési szakaszra 

vonatkozó adatok hiánya. A telítődési értékeket ezért gyakran több ország adatainak 

felhasználásával állítják elő (pl. Dargay et al, 2007), így valamennyi szakaszra 

rendelkezésre áll bemenő adat (lásd 31. ábra). 
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31. ábra: A motorizációs fok telítődési értékének számítása több ország adatainak egyidejű felhasználásával 

Forrás: Dargay et al., 2007 

Mivel azonban jelen kutatás keretében nem a telítődési érték minél pontosabb 

meghatározása a cél, célszerűbbnek látszik a magyar adatok kizárólagos használata, 

mivel így a vizsgált intervallumban (GDP/fő PPP $20 000 és $40 000 között) jobb 

illeszkedés érhető el. 

A teljesség kedvéért kiemelendő, hogy a fent bemutatott módszer csak egy a 

lehetséges becslési módok közül. Egyéb modellek (pl. Storchmann, 2005) 

üzemanyagárakat, a gépjármű-tulajdonlás állandó költségeit, valamint a 

jövedelemeloszlást alkalmazzák, megint mások (Medlock-Soligo, 2002) az 

autópályahasználat üzemanyag-költségéből indulnak ki. Az így nyert telítődési 

értékek jelentősen eltérhetnek, pl. Dargay et al. (2007) alapján a hazánkra vonatkozó 

érték 831. 
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1. Tézis 

Megvizsgáltam a hazai motorizáció múltbeli, valamint várható alakulását a 2040-ig 

terjedő időszakra vonatkozóan, és a nemzetközi szakirodalom felhasználásával 

megállapítottam, hogy a prognosztizált GDP-növekedés, valamint egyéb 

társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeképpen hazánk motorizációs foka a 

vizsgálati időtartam alatt folyamatos növekedést mutat. Ezt követően a nemzetközi 

modellezési szakirodalom felhasználásával számszerűsítettem a várható növekedés 

mértékét, valamint időbeli eloszlását.	Megfelelő kalibrálás segítségével leírtam a 

hazai motorizációs görbe várható karakterisztikáját, fontosabb paramétereit. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Szendrő et al., 2012), (Szendrő-Török, 2014a) 

 

5.2 Kalibráció 
A kalibráció nem más, mint a modell paramétereinek módosítása annak érdekében, 

hogy az eredmények minél nagyobb pontossággal képezzék le a vizsgált területet. 

Elméletben a modell valamennyi paramétere kalibrálható, azonban célszerű a 

modellezési problémát minél jobban leíró paraméterekre korlátozni. A ForFITS 

modell alkalmazása már csak azért is megköveteli a kalibrációt, mert a modellt 

adaptálni szükséges a hazai viszonyokhoz. A modell kalibrációjának lépéseit a 32. ábra 

mutatja. 
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32. ábra: A modell kalibrációjának lépései 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kalibráció a következőképpen történt: a bemenő adatok a 2000-2010 évekre 

vonatkoztak, a vizsgálati időtartam pedig 2040-ig tart, így lehetségessé válik a 

kalibráció a 2010-2015 évek tényadatainak felhasználásával. A kalibrációhoz a 

következő modelleredmények alakulását használjuk fel: 

1. Járműállomány (személygépjárművek autóbuszok, motorkerékpárok), 

összehasonlítás KSH-adatokkal 

2. CO2-emissziók (összehasonlítás az Eurostat és az ÜHG-leltár adataival) 

3. Közúti közlekedés energiafogyasztása (összehasonlítás az Eurostat adataival 

A kalibráció során elsősorban a ForFITS modellben található S-görbék paramétereit 

(személygépjármű-állomány alakulása, kisteher-gépjárművek aránya a teljes 

állományban) módosítjuk. A modell kezdeti futtatásai igen jelentős eltéréseket 

mutattak a valós értékektől – az eltérés meghatározása a modelleredmények és az 

ismert tényadatok százalékos eltérésén alapult, az abszolútértékek összesítésével. Az 

alábbi ábra a már kalibrált modell személygépjármű-állomány előrejelzésének 

pontosságát mutatja a kalibrációs időszak éveire: 

 
33. ábra: A személygépjármű-állomány modellezésének kalibrációja 

Forrás: Saját szerkesztés 

Amint látható, az S-görbék megfelelő paramétereinek használatával a modell 

meglehetősen pontos becslést ad, a 2011-es trendfordulót is jól követi le. A hibák 

értéke valamennyi évben 1% alatt marad, maximumát 2012-ben 0,84%-nál éri el. Az 

egyes járműkategóriáknál tapasztalható eltéréseket a 7. táblázat tartalmazza. 
7. táblázat: A modell pontossága járműkategóriánként 
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Hibák 2011 2012 2013 2014 2015 

Szgk 0,304% -0,842% -0,621% 0,110% 0,675% 

Busz -0,591% -2,884% -2,960% -2,306% -2,254% 

Motor 0,615% 0,511% 1,594% 1,803% 0,210% 
Forrás: saját szerkesztés 

Amint azt a táblázat is mutatja, a modell előrejelző képessége meglehetősen jó, 

valamint a modellezési eredmények és a tényadatok görbéje nem széttartó (az 

eltérések nem mutatnak monoton növekvő trendet). Ezen eredmények fontosságát 

tovább növelik az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátások illesztésénél 

tapasztalható nehézségek (lásd alább). 

Az illesztés további szakaszaiban világossá vált, hogy a modell nem érzékeny bizonyos 

bemeneti paraméterekre, melyek a gazdasági válság következményeként jelentős 

változásokon mentek keresztül, és hatással voltak a közlekedési szektorra. A 

kalibrációs eredmények megértéséhez fontos számba venni a legfontosabb 

paraméterek alakulását: 

 
34. ábra: Bemeneti paraméterek változása 2000-2014 

Forrás: Eurostat, ÜHG-leltár, KSH, PENN adatai alapján saját szerkesztés 

Amint látható, az egyes paraméterek elszakadtak egymástól – a leggyorsabb 

ütemben a GDP/fő értéke növekszik, amit a járműállomány követ. Mindkét 

paraméternél megállapítható, hogy jelentős csökkenés nem következett be (a GDP/fő 

monoton növekvő, a közúti járműállomány csak 2011-ben mutatott csökkenést, a 

2010-es érték 99,64%-ára). Ezzel szemben az energiafogyasztás, valamint a CO2-

kibocsátások jelentős, mintegy 4%-os csökkenést követően 2013-ban érték el a 

mélypontot, majd gyors emelkedésbe kezdtek. Az alapvető ok-okozati viszonyok 

alapján erre a jelenségre két magyarázat lehetséges: 
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1. A közúti gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásának, és ezáltal CO2-

kibocstásának gyors csökkenése (az állomány modernizálódása) 

2. A futásteljesítmények csökkenése a válság következményeként 

Az első lehetőséget elvethetjük. Egyrészt nincs olyan adat, ami ezt a verziót 

alátámasztaná, másrészt ennyi idő nem elégséges a járműpark lecserélődéséhez. 

Következésképpen a második magyarázatot érdemes elfogadnunk (azzal a kitétellel, 

hogy a vezetési stílus is jelentősen kihat a tüzelőanyag-fogyasztásra, a tapasztalt 

csökkenés egy része ennek is betudható). Sajnálatos módon megbízható statisztikai 

adat nem áll rendelkezésre a futásteljesítmények tekintetében, azonban logikusnak 

tűnik ez a feltételezés, amennyiben elfogadjuk, hogy a járműállomány mérete 

növekszik, az emissziós faktorok, illetve az átlagos tüzelőanyag-fogyasztás ilyen 

időtávon nem változik jelentősen. A ForFITS nem ad lehetőséget a futásteljesítmény-

adatok évenkénti rögzítésére (még ha lenne is ilyen adat hazánkra), a jövőbeni 

járműállomány- energiafelhasználás- és kibocsátás-értékeket pedig az egyéb bemenő 

adatokból határozza meg. Amint azt a 34. ábra is mutatja, ezek a paraméterek nem 

„követték le” a futásteljesítmények csökkenését, így a modell hibáját idézték elő. A 

fentiek alapján az alábbi ábra magyarázható: 

 
35. ábra: A közúti közlekedés energiafogyasztásának kalibrációja 

Forrás: Saját szerkesztés 

Amint az az ábrán is látható, a modellezés eredményei és a tényadatok a fent 

ismertetett háttér tükrében elvárható módon alakulnak. A modell – a 

járműállományból és a GDP-ből kiindulva – nagyjából egyenletesen emelkedő 

trendet mutat, míg a tényadatok 2013-ig jelentős csökkenést, majd igen erőteljes 

emelkedést mutatnak. A 2015-ös adatok jelen kutatás idején még nem állnak 
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rendelkezésre, de az előzetes információk alapján a 2014-es trend csaknem lineáris 

folytatása várható, így a modell 2015-ben várhatóan ismét összhangba kerül a 

tényadatokkal. Hasonló lefutások láthatók a széndioxid tekintetében is (a 

járműállomány és az energiafogyasztás értékeiből a kibocsátások egyenesen 

következnek): 

 
36. ábra: A közlekedés CO2-kibocsátásainak kalibrációja 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti eltérések kapcsán fontos megjegyezni, hogy bár a modell egy jelentős 

hiányosságára mutatnak rá, a modellezési eredményeket összességében nem 

kérdőjelezik meg, mivel az elérhető adatok alapján a futásteljesítmények 

növekedésének köszönhetően mind a kibocsátások, mind az energiafogyasztás a 

válságot megelőző növekedési pályára áll vissza, így a trendek alakulásának becslését 

az első 2-3 év pontatlan előrejelzése nem rontja (kumulatív energiafogyasztással és 

kibocsátásokkal nem számolunk). Jelen kutatás keretében nem volt cél a 2008-as 

gazdasági válsághoz hasonló események modellezése, illetve a közlekedési 

rendszerekre gyakorolt hatásaik vizsgálata, így a további modellezési években a 

futásteljesítmények input adatainak elégtelen felbontása nem jelentkezik. 

9 000 000 000,00

9 500 000 000,00

10 000 000 000,00

10 500 000 000,00

11 000 000 000,00

11 500 000 000,00

12 000 000 000,00

12 500 000 000,00

13 000 000 000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CO2-emissziók	[1000t	CO2-egyenérték]

ÜHG	leltár Modell	(légi	közlekedéssel)



75/110 

2. Tézis 

Megvizsgáltam a szakirodalomban elérhető makroszkopikus közlekedési 

modelleket hozzáférhetőség, bemeneti adatok köre, számítási módszer, valamint 

egyéb jellemzők alapján. Az ENSZ által kifejlesztett ForFITS modellt alkalmazva és 

a hazai közlekedési rendszer sajátosságaira igazítva megállapítottam, hogy a 

modell alkalmas a közúti közlekedési rendszer hosszú távú modellezésére, valamint 

fejlődésének előrejelzésére a megfelelő bemenő adatok megválasztása esetén. 

Ugyanakkor a modell a néhány éves anomáliák szimulálására csak korlátozottan 

alkalmas. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációk: (Szendrő-Török, 2016a), (Pálvölgyi-Szendrő, 

2012) 

 

5.3 Forgatókönyvek 
A ForFITS képes elméletben korlátlan számú, felhasználó által beállított forgatókönyv 

futtatására a bemeneti adatokat tartalmazó állomány megfelelő munkalapjainak 

módosításával. Alapvetően két lehetőség áll rendelkezésre a jövőbeni hajtásmódok, 

járműállományok, fogyasztások, stb. modellezésére: 

1. Exogén: felhasználó által beállított értékek 

2. Endogén: a modell paraméterei által meghatározott értékek használata 

Az első esetben azt szükséges megadni, hogy a vizsgálni kívánt forgatókönyvben mi 

a végállapot (megadhatók tetszőleges köztes állapotok is), pl. 20% tisztán elektromos 

meghajtású személygépjármű a teljes állományban 2030-ra. A modell ezt követően 

kiszámolja a megadott beállításokhoz tartozó output értékeket. A másik lehetőség 

(endogén) esetében sokkal több adatot igényel a modell, többek között a következő 

paraméterekről: 

1. Járműhajtások elérhetősége az egyes években (0 és 1 közötti index) 

2. Tüzelőanyagok adótartalmának változása 

3. Gépjárművek árának változása meghajtási módonként 

4. Útdíjak 

5. Járműhasználat teljes költsége (Ft/jkm), beleértve például a 

tömegközlekedésben, illetve áruszállításban dolgozó járművezetők bérének 

alakulását 

6. Strukturális változások a gazdaságban (különböző terméktípusok aránya, 

szállítási távolságok, stb. változása) 
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Az endogén modellezés lehetőségei igen szerteágazók, és a jövőbeni kutatási irányok 

fontos részét képezik, ugyanakkor jelen kutatásban a rendelkezésre álló adatok 

korlátozott volta miatt ezen modellezési lehetőség használata félrevezető 

eredményeket adhatna (számos alapbeállítás szerepel az adatfájlban, azonban ezek 

szinte biztosan nem írnák le megfelelően a hazai helyzetet, ami a végeredményeket 

is megkérdőjelezné). 

5.3.1 A ForFITS alap-forgatókönyvei 

A modell alapbeállításként a referencia forgatókönyvben azzal számol, hogy a 

hajtásmódok megoszlása a vizsgálati időtartam alatt változatlan, azonban ezt a 

feltételezést elvethetjük, így a referencia forgatókönyvet is programozni kell. A 

modellben található többi forgatókönyv az alábbiakat tartalmazza alapfeltevésként 

2040-re: 

1. Kőolajárak emelkedése 100%-kal a vizsgálati időszak végére 

2. Jelentős átterelődés a közösségi közlekedésre 

3. Meghajtások jelentős változása (személygépjárművek 40%-a hibrid, 10%-a 

plug-in hibrid, buszok 100%-a hibrid, 90%-os vasút-villamosítás) 

4. Biotüzelőanyagok jelentős előretörése (20%-os bekeverési arány, villamos 

áram CO2-intenzitása 20%-kal csökken) 

A fentiek (együttes) megvalósulása a jelen kutatás által vizsgált időtávon 

meglehetősen valószínűtlen. A kőolajárak ilyen időtávon történő előrejelzése igen 

nehéz és bizonytalanságokkal terhelt feladat, jelen kutatás keretein túlmutat, 

ugyanakkor kijelenthető, hogy középtávon az olaj árának emelkedése várható, 

azonban ezt a trendet a megújulók és az alternatív meghajtások idővel 

megfordíthatják. A bizonytalanságok egy része abból ered, hogy a kőolaj árát nem a 

szabad piac határozza meg, az egyes nemzetközi geopolitikai események, illetve 

egyezmények bekövetkezte és hatása pedig biztonsággal nem becsülhető előre. A 

közösségi közlekedés részaránya hazánkban a személyszállításban 2015-ben 72,3% 

volt, a közúti gépjárműállomány átlagos kora pedig 13,7 évre nőtt (KSH, 2016). Ez 

utóbbi adat európai mércével mérve igen magasnak mondható, az állomány lassú 

megújulása pedig kérdésessé teszi a fentebbi forgatókönyvek létjogosultságát, 

különösen a meghajtási módok gyors változásának tekintetében. 

5.3.2 Forgatókönyvek a nemzetközi szakirodalomban 

Az egyes forgatókönyvek összehasonlítása meglehetősen nehézkes, mivel a meglévő 

irodalmak viszonylag ritkán vonatkoznak az állomány megoszlására (az előrejelzések 

helyenként a megújuló energia arányára, máskor a teljes energiafogyasztásra, esetleg 
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a megtakarított CO2 mennyiségére vonatkoznak, ezek a pontos számítások ismerete 

nélkül nehezen összevethetők). 

A PriceWaterhouseCoopers 2014-es előretekintésében két forgatókönyvvel számol: 

a realista forgatókönyvek szerint 2023-ra az elektromos hálózatra csatlakoztatható 

járművek száma (hibrid és tisztán elektromos meghajtású járművek együttesen, 88-12 

arányban megosztva) 52 344, az optimista forgatókönyv szerint 139 128 lesz (PWC, 

2014) – a KSH adatai szerint a 2015-ös érték 8 632 (KSH, 2016). Nem hazánkra 

vonatkozik ugyan, de érdemes kitérni a Transportation Policy Research Center 

előrejelzésére is, ami az amerikai piac tekintetében (amely a magyarnál jóval 

fejlettebb elektromos mobilitás terén) 2040-re az elektromos meghajtású 

gépjárművek penetrációját 18%-ra teszi. 

A fentiekkel szemben jóval ambiciózusabb a hazai Jedlik Ányos Terv, melynek 

sarokszámait (elektromos hálózatra köthető járművek száma) az alábbi táblázat 

tartalmazza: 
8. táblázat: a Jedlik Ányos Terv célszámai (forgalomban lévő elektromos hálózatra köthető járművek száma) 

 
Forrás: Lenner, 2015 alapján saját szerkesztés 

A magyar személygépkocsi-állomány átlagos kora a KSH adatai szerint 2015-ben 13,7 

év volt. Ezt a tényt, valamint a hazai töltőállomás-hálózatot és az eladott 

személygépjárművek számát figyelembe véve kijelenthető, hogy a fenti számok igen 

ambiciózusak. Fontos még kiemelni, hogy az összesített értékeken belül a JÁT kb. 80-

20 arányban osztja meg a plug-in hibrideket, illetve a tisztán elektromos járműveket. 

A fenti számok inkább stratégiai víziót, mint előrejelzést takarnak, ugyanakkor 

megjegyzendő, hogy immár jelentős támogató háttér áll rendelkezésre az elektromos 

gépjárművek elterjedését segítendő: 

1. A zöld rendszám bevezetésével több városban is térítésmentes a parkolás, 

valamint az utcai töltők használata, valamint a bevezetésre kerülő „dugódíj” 

alól is mentesülnek 

2. Az elektromos gépjárművek mentesülnek továbbá a cégautó-adó és a 

regisztrációs adó alól, cégautók esetébe az ÁFA visszaigényelhető 

3. Vásárlásra 1,5 millió Ft állami támogatás igényelhető 

4. Az önkormányzatok pályázhatnak állami támogatásra töltőállomások telepítése 

esetén, ami várhatóan lökést ad majd az infrastruktúra fejlődésének 

Járművek 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Szükséges	átlagos	
éves	eladások

Személygépkocsik 53	778 205	699 450	099 762	686 1	110	452 1	464	254 1	826	025 52	172
Kis	tehergépkocsik 6	796 23	397 44	895 70	537 103	500 146	977 198	989 5	685
Tehergépkocsik 355 1	393 2	940 4	990 7	852 12	060 16	865 482
Autóbuszok 96 362 670 1	046 1	496 2	212 3	100 89
Motorkerékpárok 140 1	107 3	431 8	562 16	848 27	604 40	605 1	160
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(ugyanakkor az előzetes adatok szerint a pályázatok száma messze elmarad a 

várttól) 

5.3.3 A modellezéshez választott forgatókönyvek 

A fentebb ismertetett háttér figyelembevételével jelen kutatás keretében három 

alapforgatókönyv került meghatározásra (pesszimista, optimista, JÁT). A sarokszámok 

az alábbiak szerint alakultak (járművek aránya a teljes állományban 2040-re): 

 

BAU forgatókönyv 

• Motorkerékpárok: elektromos meghajtás 3% 

• Személygépjárművek: plug-in hibrid 4%, elektromos meghajtás 2% 

• Autóbuszok: elektromos meghajtás 1% 

• Könnyű tehergépkocsik: 3% hibrid, 1% elektromos meghajtás 

 

Optimista (alternatív hajtások mérsékelt elterjesztése) forgatókönyv 

• Motorkerékpárok: elektromos meghajtás 5% 

• Személygépjárművek: plug-in hibrid 12%, elektromos meghajtás 3% 

• Autóbuszok: elektromos meghajtás 3% 

• Könnyű tehergépkocsik: 7% hibrid, 3% elektromos meghajtás 

 

JÁT forgatókönyv 

• A Jedlik Ányos terv maradéktalanul megvalósul 

 

A Jedlik Ányos Terv járműállományi előrebecslései, amelyekre a célszámok 

vonatkoznak, nem ismertek – ennek következményeként a számításokban a modell 

előrebecsült járműállományi adatai szolgálnak alapként az egyes hajtásmódok 

megoszlásának számításához. Megjegyzendő továbbá, hogy az alternatív 

hajtásmódok közül a gázüzem is érzékelhető megtakarítási potenciállal rendelkezik, 

ami kihat a teljes károsanyag-kibocsátás várható értékeire, ugyanakkor ennek további 

terjedése hazánkban a jelen vizsgálatban nem került modellezésre. 
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6 Modellezési eredmények 
Az alábbiakban a modellezés eredményei kerülnek bemutatásra. A modell által 

előállított nagy mennyiségű adattábla teljes körű bemutatása nem lenne ésszerű – a 

következő fejezetek ezért az alábbiakra koncentrálnak: 

• Járműállományi adatok becslése 

• A közlekedés energiafogyasztásának becslése 

• CO2-kibocsátások becslése 

A modellezés további eredményeinek részletes adatsorai a Mellékletben találhatók. 

Az egyes vizsgált forgatókönyvek járműállományi fejlődése azonos, ezért először 

ennek a bemutatása következik. 

6.1 Járműállomány előrebecslése 
Alapvetően a modell a járműállományok növekedését vetíti előre, ez összhangban 

van a korábban ismertetett trendekkel, valamint a Gompertz-függvény alakjával. A 

motorkerékpárok tekintetében viszonylag egyenletes növekedés figyelhető meg, 

2040-re darabszámuk meghaladja a kétszázezret. A személygépjárműveket tekintve 

az látható, hogy a gazdasági válság következtében lassuló új forgalomba helyezések 

új lendületet vesznek, így az állomány 2015 után dinamikusabban növekszik, 2050-re 

csaknem eléri a 4,5 milliót. Az állomány alakulását a 37. ábra mutatja. 

 
37. ábra: A személygépjármű- állomány alakulása 2040-ig 

Forrás: Saját szerkesztés 

Motorizációs fokban kifejezve (a korábban ismertetett népességfejlődési mutatók 

figyelembevételével) ez az érték 2040-re 465, ami nagyságrendileg megfelel a 

Nemzeti Közlekedési Stratégia becslésének, ami 450-es motorizációs fokot vetített 

előre (KKK, 2013): 
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38. ábra: A motorizációs fok alakulásának előrebecslése 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az autóbuszok szerepe a teljes járműállományban elhanyagolható, így részletes 

ismertetésétől eltekintünk. Ami a teherszállítást illeti, a járműállományok a GDP 

növekedésével párhuzamosan nőnek. A kistehergépjárművek esetében az állomány 

2040-re meghaladja az 570 000 darabot, a nehéz tehergépjárművek esetében pedig 

a 250 000 darabot, ez mindkét állomány esetében több, mint 40%-os emelkedést 

jelent. Ez különösen azért jelentős, mert a tehergépjárművek állománya alapvetően a 

gazdaság teljesítményétől függ (ami áttételesen meghatározza a szállítandó áruk 

mennyiségét) – a ForFITS ugyan lehetőséget ad a gazdaság szerkezetváltásának 

modellezésére (pl. a szolgáltatási szektor jelentősen növekvő szerepe), azonban ilyen 

forgatókönyvvel nem számoltunk, mivel egyrészről a rendelkezésre álló adatok köre 

nem teszi lehetővé, másrészt a magyar gazdaság szerkezetváltása a rendszerváltás 

után nagyrészt lezajlott, és jelentős átalakulás középtávon nem várható. A fentiek 

eredményeképpen a közúti teherszállítás olyan ágazatát képezi a hazai közlekedési 

szektornak, amely jelentős mértékben járul hozzá a kibocsátásokhoz, azonban 

átalakítása igen nehézkes, a korábbi szakpolitikai irányok mellett leginkább a közút 

szerepének növekedése volt tapasztalható (főként a vasút kárára), az igénymérséklés 

pedig a jelenlegi keretek között nagyon nehezen kivitelezhető, ezek a hatások 

alapvetően meghatározzák az egyes forgatókönyvek eredményeit is, mivel az 

áruszállítás „tehetetlenségi együtthatót” képez a közlekedési szektorban, különös 

tekintettel a nehéz tehergépjárművekre, mivel ebben a kategóriában egyik 

forgatókönyvben sem számoltunk alternatív hajtásmódokkal. 
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3. Tézis 

A közúti közlekedés és szállítás energiafelhasználását, valamint CO2-kibocsátásait, 

illetve az egyes forgatókönyvek eredményeit megvizsgálva kimutattam, hogy a 

személygépjármű-állomány strukturális változásai nyomán elérhető megtakarítások 

a közlekedéspolitikai célok eléréséhez nem elegendőek a teherszállítás növekvő 

volumene miatt. 

A tézissel kapcsolatos publikáció: (Szendrő et al., 2012) 

 

6.2 BAU forgatókönyv 
A BAU forgatókönyvben meghatározott járműállományi fejlődés a PWC 2014-es 

modellszámításának BAU forgatókönyvét követi (2023-ra 52 344 elektromos 

hálózatról tölthető gépjármű, majd a trend továbbvitele 2040-ig). A 

személygépjármű-állomány az alábbiak szerint alakul, 2040-re elérve a 

forgatókönyvben meghatározott értékeket: 

 
39. ábra: A személygépjármű-állomány alakulása a BAU forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Látható, hogy ebben az esetben az alternatív hajtásmódok lassan nyernek teret az 

állományban, 2040-re a hibrid meghajtású járművek száma megközelíti a 180 000-t, 

az elektromos meghajtásúaké pedig a 90 000-t. Ezen forgatókönyv megvalósulását 

az alábbiak támaszthatják alá: 

1. Személygépjármű-állomány igen lassú megújulása (hazai és európai 

viszonylatban is igen magas az állomány 2015-ös átlagos 13,7 éves életkora) 
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2. A szakpolitikai erőfeszítések ellenére megmaradó jelentős árkülönbség a 

hagyományos meghajtású személygépjárművek javára 

3. Az elektromos meghajtású járművek infrastruktúrájának fejletlensége, a 

kiépítés magas beruházási igénye 

4. A közlekedési célú villamosenergia-fogyasztás esetleges jövőbeni egységes 

megadóztatása – ezen hajtásmód elterjedése esetén a költségvetés 

egyensúlyának megőrzése érdekében ez csaknem elkerülhetetlen, mértéke 

azonban kérdéses 

5. Az új technológiák iránti bizalmatlanság, a használat vélt vagy valós 

nehézségeinek túlbecslése 

6. Az elektromos gépjárművek használtpiaci értékével kapcsolatos 

bizonytalanságok 

A többi járműkategória esetén az egyes hajtásmódok megoszlása a fentebb már 

ismertetett forgatókönyveknek megfelelően alakul. A 3,5 tonnát meghaladó 

tehergépjárművek esetében az állomány alakulása valamennyi forgatókönyvben 

azonos (nem számoltunk az alternatív hajtásmódok térnyerésével), így erre itt érdemes 

kitérni: 

 
40. ábra: A nehéz tehergépjárművek állományának alakulása (valamennyi forgatókönyv esetén) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ezen tényezők mellett a közlekedés teljes energiafogyasztását a 41. ábra mutatja. 
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41. ábra: A közlekedési szektor energiafogyasztásának alakulása a BAU forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Látható, hogy a teljes közlekedési szektor energiafogyasztása lassan növekvő trendet 

mutat, 2015-höz képest 2040-re mintegy 20%-kal nő. Ez a folyamat alapvetően két 

trendből tevődik össze. A gépjárműállomány mérsékelten növekvő trendet mutat, az 

alternatív hajtások lassú elterjedése és a népesség csökkenése mellett, ami a 

személyszállítás energiafelhasználásának tetőzését, majd igen lassú csökkenését idézi 

elő: 

 
42. ábra: A személyszállítás energiafelhasználásának alakulása a BAU forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ezen trend eredményeképpen a személyszállítás energiafelhasználása 2040-re 

lényegében a 2010-es szintre áll be (85 PJ). Az ezen a területen beálló változásokat 

azonban ellensúlyozza a teherszállítás folyamatos bővülése: 
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43. ábra: A teherszállítás energiafelhasználásának alakulása 

Amint azt a fenti ábra is mutatja, a teherszállítás volumene a vizsgálati időtartam alatt 

folyamatosan növekszik, így a két trend eredőjeként kapjuk a 41. ábra eredményeit (a 

teherszállítás energiafelhasználása az egyes forgatókönyvekben csak marginális 

mértékben változott, így a görbe bemutatásától a további forgatókönyvekben 

eltekintünk). A CO2-kibocsátások tekintetében a helyzet hasonló (az alternatív 

meghajtások elterjedésének ilyen arányánál gyakorlatilag az energiafogyasztásból 

következik): 

 
44. ábra: A közlekedés CO2-kibocsátásainak alakulása a BAU forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Látható, hogy a 2015-ös, 12 millió tonnáról a vizsgálati periódus végére a 

kibocsátások elérik a 15 millió tonnát (az energiafogyasztásnál is látható, mintegy 

20%-os növekedést mutatva). Megjegyzendő, hogy a CO2-kibocsátások esetében 
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kizárólag ttw (tank-to-wheel) kibocsátásokkal számoltunk – ez azt is jelenti, hogy az 

elektromos meghajtású gépjárművek esetében ez az érték nulla. 

Megállapítható, hogy ezen forgatókönyv megvalósulása esetén a szakpolitikai célok 

nem teljesülnek. 

6.3 Optimista forgatókönyv 
A BAU forgatókönyvhöz képest a legnagyobb változás ebben a forgatókönyvben az 

alternatív hajtásmódok jelentősebb térnyerése a személygépjárművek, illetve a 

kistehergépjárművek állományában – ezen forgatókönyv számai leginkább a PWC 

2014-es elemzésének optimista forgatókönyvét idézik (2023-ra 139 128 elektromos 

hálózatról tölthető gépjármű). A személygépjárművek állományának fejlődését a 45. 

ábra mutatja. 

 
45. ábra: A személygépjárművek állományának fejlődése az optimista forgatókönyvben 

Forrás: saját szerkesztés 

Ebben az esetben 2040-re a hibrid meghajtású személygépjárművek száma eléri az 

530 000 darabot, a tisztán elektromos személygépjárművek száma pedig a 130 000-

t (a kistehergépjárművek kategóriájában ezek az értékek: 40 000 és 17 000). A fejlődés 

tehát ebben az esetben jelentősen nagyobb, mint a pesszimista forgatókönyvben (a 

hagyományos belső égésű motorral szerelt gépjárművek állományának stagnálását 

jelenti a vizsgálati időtartam végére), ugyanakkor az új gépjárművek teljes 

járműállományban és üzemanyag-felhasználásban kitett alacsony aránya miatt a teljes 

rendszer tekintetében a változás nem számottevő: 
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46. ábra: A közlekedés energiafelhasználásának alakulása az optimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

A pesszimista forgatókönyvhöz képest az energiafogyasztás 2040-re mindössze 3 PJ-

al csökken (ez a teljes közlekedési energiafogyasztás 1,3%-a, a személyszállítás 

energiafogyasztásának 3,6%-a). Ezen forgatókönyv megvalósulását az alábbiak 

támaszthatják alá: 

1. Erőteljesebb szakpolitikai támogató háttér jön létre, amely azonban csak 

korlátozott eredményeket tud elérni a bővülő motorizáció és a teherszállítás 

növekvő igényei mellett 

2. Az ország egyes területein (nagyvárosokban és környezetükben) részben 

kiépül, hozzáférhető és megfizethető az elektromos töltőállomás-hálózat, 

azonban a hosszabb utak megtételénél továbbra is nehézségek jelentkeznek 

3. Az új technológiák piacképessé válásával, valamint a gyártók közötti erőteljes 

versenynek köszönhetően az alternatív meghajtások szélesebb fogyasztói 

rétegek számára is elérhetővé válnak 

4. A kőolajárak tartósan a mainál valamivel magasabb szinten stabilizálódnak 

5. A használtautó-importban hangsúlyosabban megjelennek a nyugatról 

behozott és Magyarországon forgalomba helyezett alternatív meghajtású 

járművek 

A CO2-kibocsátások az alábbiak szerint alakulnak: 
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47. ábra: A közlekedés CO2-kibocsátásainak alakulása az optimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az pesszimista forgatókönyvhöz képest viszonylag kevés megtakarítás érhető el 2040-

re (15 millió tonna helyett 14,6 millió tonna). Ilyen értékek mellett a szakpolitikai célok 

nem teljesülnek. 

6.4 JÁT forgatókönyv 
A fentebb ismertetetteknek megfelelően ez a forgatókönyv a Jedlik Ányos Terv 

megvalósulásával számol, ami az alternatív hajtásmódok erőteljes térnyerését jelenti. 

A személygépjárművek tekintetében ez az alábbi fejlődési görbét takarja: 

 
48. ábra: A személygépjármű-állomány alakulása a JÁT forgatókönyv esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ebben a forgatókönyvben az alternatív meghajtású személygépjárművek terjedése 

oly mértékű, hogy a hagyományos meghajtású állomány 2025-ben mintegy 3,6 

milliós darabszám mellett tetőzik, majd csökkenni kezd, 2040-re 3,3 milliós értéket 

véve fel. Ezen forgatókönyv megvalósulását az alábbiak támaszthatják alá: 

1. Igen erőteljes szakpolitikai támogató háttér létrejötte, számottevő 

kedvezmények az alternatív hajtású járműveknek 

2. Az állomány gyorsabb megújulása érdekében állami program jön létre a 

korszerűtlen gépjárművek állami támogatással történő cseréjére (a 2009-es 

amerikai „cash for clunkers” program mintájára) 

3. Az elektromos töltőállomások építésére a jelenleginél kiterjedtebb és több 

kedvezményt biztosító program kerül meghirdetésre, így a hálózat országos 

lefedettséget ad a 2020-as évek közepére 

4. A hagyományos üzemanyagok adótartalmának emelése 

5. Kötelező kvótarendszer bevezetése az autógyártókra/kereskedőkre: állami 

támogatás biztosítása bizonyos értékesítési részarány elérése esetén, illetve 

egy adott minimális részarány kötelezővé tétele 

6. Az előző pont kiegészíthető lenne egy kvótarendszerrel is: azok a 

gyártók/kereskedők, amelyek nem kívánnak/képesek a kvótáknak megfelelni, 

megvásárolhatnák a „kibocsátási” jogot más, az alternatív meghajtású 

járművek eladásában aktívabb gyártóktól 

7. Az európai kibocsátási normák (a hazai szakpolitikáktól független) jelentős 

szigorodása olyan mérési módszertan bevezetése mellett, amely a jelenleginél 

jobban képes kiküszöbölni a csalás lehetőségét 

Ezen forgatókönyv megvalósulása esetén a közlekedési energiafelhasználás az 

alábbiak szerint alakul: 
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49. ábra: A közlekedés energiafelhasználásának alakulása a JÁT forgatókönyvben 

Forrás: saját szerkesztés 

Látható, hogy a pesszimista forgatókönyvhöz képest jelentősebb megtakarítás érhető 

el, 2040-ben a teljes közlekedési rendszer energiafogyasztása 221 PJ, ez 3%-kal 

kevesebb, mint a pesszimista forgatókönyvben (a személyszállítás tekintetében a 

megtakarítás meghaladja a 7%-ot). A CO2- kibocsátások alakulását a 50. ábra mutatja. 

 
50. ábra: A közlekedés CO2-kibocsátásainak alakulása a JÁT forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Látható, hogy ezen forgatókönyv megvalósulása esetén jelentősebb megtakarítások 

érhetők el, azonban a szakpolitikai célok itt sem teljesülnek annak ellenére, hogy a 

személyszállítás energiafogyasztása erőteljesen csökken, mivel a teherszállítás 

növekvő volumenét nem képes ellensúlyozni. 

6.5 A forgatókönyvek eredményeinek összefoglalása 
A korábban már ismertetett, hazánkra vonatkozó célszámok közül a Nemzeti 

Energiastratégia 2030 érvényesíthető a legjobban a modellezésben, ugyanakkor 

megjegyzendő, hogy a stratégia készítésekor (érthető módon) a szerzők még nem 

tudták figyelembe venni a gazdasági válságból történő kilábalás gyorsaságát és 

annak hatásait, ezért az általuk prognosztizált energiafogyasztási fejlődési pálya alatta 

marad a modellezésben meghatározott értékeknek. Ily módon a kapott adatokat a 

százalékos megtakarításra vonatkozó célszámokkal érdemes összehasonlítani (lásd 2. 

táblázat). Eszerint 2020-ra 9%, 2030-ra 13% megtakarítást kellene elérni a közlekedési 

ágazatban a referencia (pesszimista) forgatókönyvhöz képest. A fentebb bemutatott 

modellezési eredmények azt sugallják, hogy ennek még a legoptimistább 

forgatókönyv esetén is csak a töredéke valósul meg. Ennek kiváltó okai a 

következőkben foglalhatók össze: 
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1. A járműállomány magas átlagéletkora 

2. A piacképes alternatív hajtások korlátozott előnye az energiafogyasztás 

tekintetében – a hibrid meghajtások előnye nem jelentős, a tisztán elektromos 

meghajtás szerepe pedig nem vezet jelentős megtakarításokhoz 

3. A teherszállítás jelentős súlya, növekedése és a beavatkozás nehézségei 

4. A motorizációs fok emelkedése 

Ezek az eredmények a közlekedési energiafogyasztás és az alternatív meghajtások 

részarányának tekintetében nagy vonalakban megegyeznek az Európai Bizottság 

2016-ban kiadott előrejelzésével (EC, 2016b), mely szerint a közlekedési szektorban 

jelentős növekedés várható a gazdasági fejlődés eredményeképpen, miközben az 

elektromos meghajtás aránya 4%-ra nő 2050-re. 

A modell pesszimista forgatókönyve szerint a 2020-as közlekedési 

energiafelhasználás 197 PJ, a 2030-as 293 PJ. A 9, illetve 13%-os mérséklés tehát azt 

jelentené, hogy 2020-ban nagyságrendileg 179, 2030-ban pedig 185 PJ lenne a 

közlekedési szektor energiafogyasztása. Másképpen kifejezve a 2020-as cél 

eléréséhez a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján a 2015-ben értékesített 

dízelüzemanyag mintegy 28%-át kellene megtakarítani (35,8 MJ/liter fűtőértékkel 

számolva), vagy, amennyiben kizárólag a személygépjárműveken keresztül kívánjuk 

elérni ezt a célt, a 2015-ös dízel meghajtású személygépjármű-állomány mintegy 

70%-át kellene eltávolítani az utakról (6,8 l/100km, illetve 11 600 km/év esetén). 

A fentiek tükrében kijelenthető, hogy bár a személyszállítás igen fontos része a 

közlekedési szektornak mind energiafogyasztás, mind kibocsátások szempontjából, 

önmagában ez a szegmens nem alkalmas a klíma- és energiapolitikai célok 

megvalósítására. 

4. Tézis 

A közúti közlekedés alakulásának lehetséges jövőbeni forgatókönyveit, valamint a 

megvalósulásuk hajtóerőit megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy az 

energiafelhasználás és a kibocsátások tartós és jelentős csökkentéséhez az 

alternatív tüzelőanyagok és hajtásmódok elterjedése önmagában nem elegendő. 

Modellszámításokkal alátámasztva megállapítottam, hogy aktív, és a jelenleginél 

intenzívebb szabályozáspolitikára van szükség a kitűzött stratégiai célok 

megvalósítása érdekében (tartósan fennálló, kiszámítható ösztönző- és szabályozó 

rendszer, a fenntartható közlekedés elveit figyelembe vevő szakpolitikai háttér, 

valamint a közlekedés valamennyi területét magában foglaló, végrehajtható, 

komplex stratégia). 

A tézissel kapcsolatos publikáció: (Szendrő et al., 2016b) 
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A hazai és nemzetközi trendek alapján ugyanakkor az is megállapítható, hogy az 

egyéb területeken való beavatkozás igen nehézkes, és ritkán sikeres. Megoldást 

jelenthetne például az áruszállítás jelentős volumenének vasútra történő átterelése, 

azonban az ezirányú közlekedéspolitikai koncepciók törekvései ellenére a vasút 

folyamatosan veszít jelentőségéből. Szintén megoldási lehetőség a közlekedési 

igények csökkentése, azonban ennek eszközei a teherszállításra nem vagy csak igen 

korlátozottan alkalmazhatók (ráadásul a jobb energiahatékonyság, az alacsonyabb 

fogyasztás, vagy például az elektromos meghajtású gépjárművek alacsonyabb 

költségei többletfogyasztást is generálhatnak). Az egyik igen jelentős fejlődést 

mutató szektor a légi közlekedés, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 

évről évre rekordokat dönt, és kapacitásfejlesztési beruházások is várhatóak, így a 

trendek (az energiafelhasználás és a klímavédelem szempontjából) itt is kedvezőtlen 

irányba mutatnak. A teljes közlekedési ágazat egészét tekintve korlátozott ugyan, de 

némi potenciállal rendelkezik a közösségi közlekedés részarányának növelése, 

azonban hazánkban ez magasnak mondható, így jelentős javulásra nem számíthatunk. 

Komoly előrelépést így inkább olyan technológiák tennének lehetségessé, melyek ma 

még nem piacképesek, illetve hazai piacra lépésük nem várható a következő 5 évben, 

így pozitív hatásaik (ha jelentkeznek is) a 2030-as éveket követően mutatkoznak majd 

meg. Bizonyos területeken jelentős lehetőségek rejlenek a közlekedési ágazattól 

független változásokban (ilyen lenne például a távmunka elterjedése), valamint igen 

erőteljes szabályozó eszközök bevezetésében (pl. CO2-adó). Ezek modellezése 

túlmutat jelen kutatás keretein, utóbbiak bevezetése pedig vélhetően igen 

népszerűtlen lenne, így a közeljövőben nem várható. 

A fentiek figyelembevételével rövid- illetve középtávon a közlekedési szektor 

megtakarítási potenciálja korlátozott, a közlekedés- és klímapolitikai célok eléréséhez 

még a jelenleginél is támogatóbb szakpolitikák szükségesek, a megvalósításukhoz 

szükséges forrásokkal együtt. 

6.5.1 Érzékenységvizsgálat 

Az érzékenységvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az alkalmazott modell 

mennyire érzékeny az egyes bemeneti paraméterekre, vagy másképpen 

megfogalmazva, hogy a modelleredmények bizonytalanságai hogyan függenek össze 

a bemenő paraméterek bizonytalanságaival. Az érzékenységvizsgálat nem más, mint 

a modellszámítások ismételt elvégzése alternatív feltételezésekkel, melynek előnyei a 

következők lehetnek: 

1. A bemenő paraméterek és az eredmények közötti összefüggések mélyebb 

megértése 
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2. A modell bizonytalanságainak csökkentése (a kritikus változók kiemelt 

gondossággal történő kezelése által) 

3. Hibakeresés (az inputok és az outputok nem magyarázható összefüggéseinek 

kiküszöbölése) 

4. Modell egyszerűsítése (nem szignifikáns bemenő paraméterek eliminálása) 

5. Eredmények optimumának azonosítása (amennyiben az adott modellezési 

feladat ezt megköveteli) 

Az érzékenységvizsgálat módszerének megválasztását számos tényező befolyásolja. 

Ezek közül az egyik legjelentősebb, és a ForFITS modell esetében is kiemelten fontos 

korlát a számítási igény. A modell egyetlen alkalommal történő lefuttatása is jelentős 

erőforrásokat és időt igényel, valamint a modell számos, változó bizonytalanságú 

bemenő paramétert tartalmaz. Az érzékenységvizsgálat eredménye tulajdonképpen 

a bemenő paraméterek változtatásával létrehozott többdimenziós tér, melynek 

bonyolultsága a paraméterek számával növekszik. Ennek kiküszöbölésére a 

leggyakrabban emulátorokat alkalmaznak. Az emulátorok működési elve, hogy 

minden modell, legyen bármilyen bonyolult, a bemenő adatok függvényeként adja 

meg az eredményeket, így a modell néhány alkalommal történő lefuttatásával ez a 

függvény előállítható (lényegében a „modell modellje”, mely az elfogadható 

hibahatáron belül reprodukálja a modell eredményeit, töredékére csökkentett 

számítási kapacitás és idő felhasználásával). Ilyen emulátor készítése azonban túlmutat 

a jelen kutatás határain. További nehézséget jelentett, hogy a modell bemenő 

paraméterei nem függetlenek egymástól, valamint hogy az egyes paraméterek 

egyidejű változása az egyes paraméterek változásához képest jelentősebb 

eltéréseket okozhat. Megfontolandó továbbá, hogy a modell számos 

eredményváltozót állít elő, melyek szintén nem függetlenek egymástól, így az 

érzékenységvizsgálat eredményeinek értelmezése nehézségekbe ütközhet. 

A fentiek tükrében a ForFITS modell érzékenységvizsgálatának elvégzése jelen 

kutatás keretei között csak jelentősen leegyszerűsített módszerrel volt elvégezhető: 

az egyes futtatások alkalmával mindig csak egy paraméter értéke változott meg – ezt 

a módszert a szakirodalomban „One At a Time” (OAT) módszernek nevezik. További 

egyszerűsítésként mindössze három bemenő paraméter, valamint két 

eredményváltozó képezte a vizsgálat részét. A vizsgált bemenő paraméterek a 

következők voltak: 

1. Népesség 

2. GDP 

3. S-görbe „A” paramétere 
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A fenti paraméterek bevonásával az érzékenységvizsgálat diszkrét pontokban (-10%, 

-5%, +5%, +10%) került elvégzésre, a vizsgált eredményváltozók a 

személygépjárművek száma, illetve a közlekedési szektor teljes energiafogyasztása 

voltak. A személygépjárművek számának érzékenységvizsgálatát a 9. táblázat mutatja. 
9. táblázat: A személygépjárművek számának előrejelzése - érzékenységvizsgálat 

 
Látható, hogy a GDP, illetve a népesség alakulására a modell hasonló mértékben 

érzékeny (a táblázat értelmezéséhez: a „Népesség” sorban, „-10%” oszlopban 

szereplő -5,52% azt jelenti, hogy amennyiben a népesség-előrejelzés bemenő 

paraméterét 10%-kal csökkentjük, a modell által prognosztizált személygépjármű-

állomány 5,52%-kal csökken. Az eredmények alapján a három kiválasztott paraméter 

közül az S-görbe paraméterére a legérzékenyebb, 10%-os növelése esetén az 

eredményváltozó 15%-ot növekszik. A modell S-görbére való érzékenységének 

eredményei közül a -10%-nak megfelelő adat (szürkével jelölve) magyarázatra szorul, 

hiszen az eltérés mértéke alig nagyobb, mint -5% esetén. Ennek oka, hogy a modell 

a felhasználó által paraméterezett S-görbe mellett tartalmaz egy alsó és egy felső S-

görbét is, korlátként. A számítások kezdetén az algoritmus összeveti a kiindulási 

adatokban megadott értékeket (járműállomány, népesség, GDP), a felhasználó által 

paraméterezett S-görbével, és amennyiben akkora az eltérés, hogy a kiindulási év 

adata az alsó vagy a felső korláton kívül esik, a modell a kiindulási év adata helyett az 

alsó, illetve felső S-görbét tekinti irányadónak. Esetünkben a modellezésnél az alsó 

görbe közelebb helyezkedik el a paraméterezett S-görbéhez, mint a felső, ezért 

használatakor a vártnál kisebb eltérés tapasztalható. 

A közlekedési energiafelhasználásra elvégzett érzékenységvizsgálat eredményeit a 

10. táblázat mutatja. 
10. táblázat: A közlekedési energiafogyasztás előrejelzése - érzékenységvizsgálat 

 
Látható, hogy a személygépjármű-állománnyal ellentétben az energiafelhasználás 

leginkább a GDP-re érzékeny. Ennek oka a teherszállítás jelentős szerepe, ami 

meglehetősen független a jelenlegi közlekedési szakpolitikáktól, ugyanakkor a GDP 

alakulásával jelentős összefüggést mutat. A modell érzékenységvizsgálatának 

kiterjesztése a jövőbeni kutatási területek fontos részét képezi, azonban a fentebb 

Személygépjárművek	száma -10% -5% +5% +10%
Népesség -5,52% -2,63% 2,38% 4,52%

GDP -5,00% -2,35% 2,10% 4,03%
S-görbe	"A"	paramétere -10,20% -9,84% 8,33% 15,18%

Járműszám
2040-ben

Közlekedési	energiafelhasználás -10% -5% +5% +10%
Népesség -1,85% -0,89% 0,81% 1,54%

GDP -8,18% -4,05% 3,97% 7,89%
S-görbe	"A"	paramétere -3,67% -3,51% 2,98% 5,44%

Energiafelhasználás
2040-ben
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bemutatottaknál mélyebb vizsgálat jelen kutatás kereteit meghaladta (további 

változók figyelembe vétele, több diszkért érték, vagy az OAT módszernél 

bonyolultabb eljárások alkalmazása, több bemenő paraméter egyidejű 

megváltozásának vizsgálata, stb.). 
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7 Összefoglalás 
Jelen kutatásban arra kerestem a választ, hogy a hazai motorizáció és közlekedési 
energiafogyasztás jövőbeni tendenciáit modellezve vajon tarthatónak bizonyulnak-e 
a szakpolitikai törekvések, illetve számszerűsített célok. Ennek érdekében a 
szakirodalmi és szakpolitikai elemzést követően megvizsgáltam az elérhető 
makroszkopikus közlekedési modelleket, majd az általam legmegfelelőbbnek ítélt 
modell kiválasztása után adaptáltam azt a hazai viszonyokhoz. Ehhez valamennyi 
rendelkezésemre álló adatforrást felhasználva adatbázist hoztam létre a hazai 
közlekedést leíró adatokból, valamint meghatároztam a modellben alkalmazandó 
paraméterek értékeit, különös tekintettel a motorizáció fejlődését leíró S-görbére, 
melynek illesztését és paramétereit részletesen ismertettem. A modellt ezt követően 
a 2010-2015 évekre elérhető statisztikai adatok, valamint a modelleredmények 
összevetésével kalibráltam, majd meghatároztam a vizsgálni kívánt forgatókönyveket 
és hajtásmódokat. A modell mélyebb megismerése érdekében egy egyszerűsített 
érzékenységvizsgálatot is elvégeztem. 
A kapott eredmények két fontos trendet mutattak ki a hazai közlekedésben: 
egyrészről a népességfogyás, a korszerűsödő gépjárművek az új hajtásmódok 
elterjedése, valamint egyéb tényezők eredményeként a személyközlekedés 
energiafogyasztásának növekedése a következő években lelassul (a legoptimistább 
forgatókönyv esetén csökkenni kezd) a motorizáció folytatódó bővülése ellenére (a 
motorizációs fok a vizsgálati időtartam végére 450 körül várható). Ennek 
következtében a személyközlekedés energiafogyasztása, valamint CO2-kibocsátásai 
is hasonló trendet írnak le. Ugyanakkor a teherszállítás a GDP növekedésével 
arányosan bővül, az ily módon jelentkező járműállományi, fogyasztási és kibocsátási 
többletet a személyközlekedésben tapasztalható változások még a legoptimistább 
forgatókönyv esetén sem képesek ellensúlyozni. Tekintettel arra, hogy a 
teherszállításban az alternatív hajtásmódok elterjedése várhatóan lassabb ütemben 
és kisebb mértékben valósul meg, a hatékony közlekedéspolitika a teherszállításban 
kulcsfontosságú. A jelenlegi helyzet azt mutatja azonban, hogy a teherszállítás 
befolyásolása meglehetősen nehézkes (jó példa erre a vasút folyamatos térvesztése 
a közúttal szemben), a hazai járműállomány igen magas átlagéletkora pedig jelentős 
tehetetlenségi együtthatót képez. A modellszámítások eredményei alapján a 
közlekedéspolitikai célok még a legoptimistább forgatókönyv mellett sem telesülnek, 
így a célok, illetve az eszközök számításokon és modellezésen alapuló 
felülvizsgálatára, valamint holisztikus, a fenntartható közlekedés elveit figyelembe 
vevő szakpolitikai háttérre, valamint a közlekedés valamennyi területét magában 
foglaló, végrehajtható, komplex stratégiára van szükség  
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8 Mellékletek 

8.1 Az NKS fejlesztési eszközei 
11. táblázat: Az NKS fejlesztési eszközei 

 
Forrás: NFM, 2014 

8.2 A modell bemeneti adatai 
12. táblázat: közúti gépjárműállomány 

 
Forrás: KSH (2009), KSH (2012), KSH (2015), KSH tájékoztatási adatbázis (archív) 

13. táblázat: járműállomány meghajtási módok szerint 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Benzin 2	128	179 2	217	033 2	321	944 2	417	274 2	422	006 2	431	248 2	451	316 2	458	707 2	459	544 2	404	235 2	356	274 2	311	040 2	279	364 2	272	281 2	266	198 2	242	447
Dízel 230	855 255	928 293	790 344	081 393	126 447	854 495	499 547	978 591	099 604	400 619	807 642	672 683	257 740	114 809	524 888	847
Hibrid 956 871 862 1	398 1	492 1	396 1	484 1	728 2	401 2	785 3	137 3	742 4	371 5	139 6	362 8	290
Elektromos 893 697 500 402 264 187 130 104 74 67 80 89 89 110 175 342
Egyéb 3	823 8	298 12	430 14	064 11	545 8	050 5	308 3	648 2	309 2	232 4	765 10	265 18	947 23	088 25	436 26	903
Összesen 2	364	706 2	482	827 2	629	526 2	777	219 2	828	433 2	888	735 2	953	737 3	012	165 3	055	427 3	013	719 2	984	063 2	967	808 2	986	028 3	040	732 3	107	695 3	166	829

Benzin 2	355 1	865 1	510 1	245 876 700 611 502 446 378 337 305 287 280 242 185
Dízel 15	440 15	889 16	296 16	567 16	499 16	708 17	032 17	312 17	458 17	253 17	209 16	980 16	935 17	200 17	535 17	736
Hibrid 9 10 11 19 33 30 74 81 88 72 69 52 34 41 50 71
Elektromos 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 3 6
Egyéb 49 52 56 46 20 12 3 3 2 16 25 29 44 46 93 137
Összesen 17	855 17	817 17	873 17	877 17	428 17	450 17	721 17	899 17	995 17	720 17	641 17	366 17	301 17	569 17	923 18	135

Benzin 91	114 93	016 97	525 103	429 113	973 122	647 130	128 135	805 141	482 141	221 141	259 146	200 150	047 155	613 159	742 160	838
Dízel 71 64 62 59 60 53 55 56 56 713 958 1	116 1	271 1	472 1	677 1	849
Hibrid 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2
Elektromos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 35 48 51 65 85
Egyéb 5 6 4 3 3 5 5 4 2 9 21 30 36 40 54 54
Összesen 91	193 93	088 97	593 103	493 114	038 122	705 130	188 135	865 141	540 141	956 142	251 147	382 151	405 157	178 161	540 162	828

Benzin 87882 81143 72758 65507 55478 49	811 45	097 41	259 38	199 34	858 32	051 30	073 28	152 26	780 25	120 23	168
Dízel 253138 272809 295064 310105 321395 341	077 359	206 374	375 385	985 384	290 384	238 384	722 385	285 391	079 403	459 419	458
Hibrid 297 264 215 221 208 162 141 116 83 59 40 28 21 22 20 14
Elektromos 221 159 103 76 53 39 23 20 14 13 15 15 19 21 19 43
Egyéb 469 846 1155 1202 954 642 421 275 171 196 328 586 928 1	129 1	351 1	397
Összesen 342	007 355	221 369	295 377	111 378	088 391	731 404	888 416	045 424	452 419	416 416	672 415	424 414	405 419	031 429	969 444	080

Benzin 253 195 150 119 97 90 83 73 71 69 70 73 76 72 72 66
Dízel 24	137 24	998 26	619 29	623 32	294 35	823 39	474 43	320 46	231 47	183 48	066 50	074 52	363 55	844 60	627 64	204
Egyéb 36 27 17 10 5 4 3 1 1 52 71 115 157 173 176 172
Összesen 24	426 25	220 26	786 29	752 32	396 35	917 39	560 43	394 46	303 47	304 48	207 50	262 52	596 56	089 60	875 64	442

<	3	500	kg 268	503 283	033 299	248 309	539 315	090 257	437 267	875 276	827 283	291 281	572 280	601 280	522 280	390 283	296 289	418 397	821
3	501	-	7	500	kg 42	401 40	018 36	571 33	375 29	198 70	764 74	418 78	771 82	514 82	897 83	821 84	948 85	640 88	317 93	066 16	735
7	501	-	12	000	kg 16	610 17	088 17	831 18	258 18	082 20	749 19	264 18	025 16	858 15	240 14	238 13	669 13	029 12	615 12	407 15	029
>	12	000	kg 688 854 996 1	005 1	194 42	781 43	328 42	422 41	789 39	707 38	012 36	285 35	346 34	803 35	078 2	210
Összesen 328	202 340	993 354	646 362	177 363	564 391	731 404	885 416	045 424	452 419	416 416	672 415	424 414	405 419	031 429	969 431	795

Tehergépjármű-állomány	össztömeg	szerint

Motorkerékpárok

Tehergépkocsik

Vontatók

Járművek	
darabszáma	(db)

Járművek	
darabszáma	(db)

Járművek	
darabszáma	(db)

Járművek	
darabszáma	(db)

Járművek	
darabszáma	(db)

Járművek	
darabszáma	(db)

Személygépkocsik

Autóbuszok
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Forrás: KSH (2009), KSH (2012), KSH (2015), KSH tájékoztatási adatbázis (archív) 

14. táblázat: Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett közúti gépjárművek 

 
Forrás: KSH (2009), KSH (2012), KSH (2015), KSH tájékoztatási adatbázis (archív) 

15. táblázat: Új forgalomba helyezések megoszlása hajtásmód szerint 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Benzin 0,900 0,893 0,883 0,870 0,856 0,842 0,830 0,816 0,805 0,798 0,790 0,779 0,763 0,747 0,729 0,708
Dízel 0,098 0,103 0,112 0,124 0,139 0,155 0,168 0,182 0,193 0,201 0,208 0,217 0,229 0,243 0,260 0,281
Hibrid 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003
Elektromos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Egyéb 0,002 0,003 0,005 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,006 0,008 0,008 0,008

Benzin 0,132 0,105 0,084 0,070 0,050 0,040 0,034 0,028 0,025 0,021 0,019 0,018 0,017 0,016 0,014 0,010
Dízel 0,865 0,892 0,912 0,927 0,947 0,957 0,961 0,967 0,970 0,974 0,976 0,978 0,979 0,979 0,978 0,978
Hibrid 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,004 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004
Elektromos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Egyéb 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,005 0,008

Benzin 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,993 0,992 0,991 0,990 0,989 0,988
Dízel 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,011
Hibrid 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Elektromos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
Egyéb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Benzin 0,257 0,228 0,197 0,174 0,147 0,127 0,111 0,099 0,090 0,083 0,077 0,072 0,068 0,064 0,058 0,052
Dízel 0,740 0,768 0,799 0,822 0,850 0,871 0,887 0,900 0,909 0,916 0,922 0,926 0,930 0,933 0,938 0,945
Hibrid 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Elektromos 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Egyéb 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003

Tehergépkocsik

Személygépkocsik

Autóbuszok

Motorkerékpárok

Járművek	
megoszlá
sa	(%)

Járművek	
megoszlá
sa	(%)

Járművek	
megoszlá
sa	(%)

Járművek	
megoszlá
sa	(%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Benzin 125	722 157	368 192	497 216	219 185	983 170	027 140	969 126	460 110	383 43	909 30	157 34	022 47	425 52	677 70	185
Dízel 23	415 33	150 46	630 58	170 69	839 69	708 61	891 68	621 65	339 31	260 30	403 41	340 57	114 72	343 91	757
Hibrid 0 0 0 0 0 73 220 514 948 598 555 774 738 842 1	337
Elektromos 0 0 0 0 0 2 2 16 8 4 13 12 17 19 71
Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 196 380 1	377 1	056 1	070
Összesen 149	137 190	518 239	127 274	389 255	822 239	810 203	082 195	611 176	678 75	837 61	324 76	528 106	671 126	937 164	420 0

Benzin n/a n/a n/a n/a n/a 2 8 6 7 3 4 7 5 3 0
Dízel n/a n/a n/a n/a n/a 1	032 1	100 1	082 1	108 1	017 646 641 565 1	037 1	246
Hibrid n/a n/a n/a n/a n/a 4 25 8 8 0 6 0 1 10 16
Elektromos n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Egyéb n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 1 1 1 2 50
Összesen 933 954 975 996 1	017 1	038 1	133 1	096 1	123 1	020 657 649 572 1	053 1	313 0

Benzin n/a n/a n/a n/a n/a 12	536 12	039 12	773 12	280 7	531 6	144 6	748 7	058 7	465 7	946
Dízel n/a n/a n/a n/a n/a 2 9 8 4 665 252 168 168 214 225
Hibrid n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Elektromos n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 12 0 23 20 9 12
Egyéb n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 10 12 9 8 3 9
Összesen 12	858 12	794 12	730 12	666 12	602 12	538 12	048 12	781 12	284 8	218 6	408 6	948 7	256 7	691 8	192 0

Benzin n/a n/a n/a n/a n/a 1	189 678 686 704 363 290 299 316 206 289
Dízel n/a n/a n/a n/a n/a 34	310 31	890 30	778 28	809 15	990 15	692 19	850 18	245 20	785 28	863
Hibrid n/a n/a n/a n/a n/a 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Elektromos n/a n/a n/a n/a n/a 0 1 2 1 1 3 3 5 2 2
Egyéb n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 47 19 84 154 113 187
Összesen 42	985 41	488 39	991 38	494 36	997 35	500 32	569 31	466 29	514 16	402 16	004 20	236 18	720 21	106 29	341 0

Benzin n/a n/a n/a n/a n/a 9 0 4 3 6 3 7 6 2 5
Dízel n/a n/a n/a n/a n/a 6	162 6	271 7	242 7	714 4	814 4	052 6	709 6	675 8	142 9	537
Egyéb n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 51 19 44 44 20 9
Összesen n/a n/a n/a n/a n/a 6	171 6	271 7	246 7	717 4	871 4	074 6	760 6	725 8	164 9	551 0

<	3	500	kg 27209 26261 25314 24366 23419 22	471 21	525 20	244 18	403 10	095 9	472 12	739 11	804 12	578 17	820
3	501	-	7	500	kg 8484 8189 7893 7598 7302 7	007 6	863 7	723 7	804 4	169 4	470 5	474 5	057 6	510 8	814
7	501	-	12	000	kg 1144 1104 1065 1025 985 945 678 75 726 351 389 453 378 426 570
>	12	000	kg 6147 5933 5719 5505 5291 5	077 2	570 1	985 1	760 1	787 1	673 1	570 1	481 1	592 2	137
Összesen 42	985 41	488 39	991 38	494 36	997 35	500 31	636 30	027 28	693 16	402 16	004 20	236 18	720 21	106 29	341 0

Motorkerékpárok

Tehergépkocsik

Járművek	darabszáma	(db)

Személygépkocsik

Járművek	darabszáma	(db)

Autóbuszok

Járművek	darabszáma	(db)

Járművek	darabszáma	(db)

Járművek	darabszáma	(db)

Első	alkalommal	forgalomba	helyezett	tehergépjármű-állomány	össztömeg	szerint

Vontatók

Járművek	darabszáma	(db)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Benzin 0,843 0,826 0,805 0,788 0,727 0,709 0,694 0,646 0,625 0,579 0,492 0,445 0,445 0,415 0,427 #DIV/0!
Dízel 0,157 0,174 0,195 0,212 0,273 0,291 0,305 0,351 0,370 0,412 0,496 0,540 0,535 0,570 0,558 #DIV/0!
Hibrid 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,005 0,008 0,009 0,010 0,007 0,007 0,008 #DIV/0!
Elektromos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Egyéb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,005 0,013 0,008 0,007 #DIV/0!

Benzin 0 0 0 0 0 0,002 0,007 0,005 0,006 0,003 0,006 0,011 0,009 0,003 0,000 #DIV/0!
Dízel 1 1 1 1 1 0,994 0,971 0,987 0,987 0,997 0,983 0,988 0,988 0,985 0,949 #DIV/0!
Hibrid 0 0 0 0 0 0,004 0,022 0,007 0,007 0,000 0,009 0,000 0,002 0,009 0,012 #DIV/0!
Elektromos 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 #DIV/0!
Egyéb 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,038 #DIV/0!

Benzin 1 1 1 1 1 1,000 0,999 0,999 1,000 0,916 0,959 0,971 0,973 0,971 0,970 #DIV/0!
Dízel 0 0 0 0 0 0,000 0,001 0,001 0,000 0,081 0,039 0,024 0,023 0,028 0,027 #DIV/0!
Hibrid 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Elektromos 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,003 0,001 0,001 #DIV/0!
Egyéb 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,001 #DIV/0!

Benzin 0 0 0 0 0 0,033 0,021 0,022 0,024 0,022 0,018 0,015 0,017 0,010 0,010 #DIV/0!
Dízel 1 1 1 1 1 0,966 0,979 0,978 0,976 0,975 0,981 0,981 0,975 0,985 0,984 #DIV/0!
Hibrid 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Elektromos 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Egyéb 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001 0,004 0,008 0,005 0,006 #DIV/0!

Járművek	
megoszlása	(%)

Járművek	
megoszlása	(%)

Járművek	
megoszlása	(%)

Járművek	
megoszlása	(%)

Autóbuszok

Személygépkocsik

Motorkerékpárok

Tehergépkocsik
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Forrás: KSH (2009), KSH (2012), KSH (2015), KSH tájékoztatási adatbázis (archív) 

16. táblázat: Villamosok járműállományi adatai (2000-2010) 

 
Forrás: TeiR 

17. táblázat: A BKV villamos járműállománya (1984-2015) 

 
Forrás: hbweb.hu 

18. táblázat: a kötöttpályás járműállomány adatai 

 
Forrás: KSH (2009), KSH (2012), KSH (2015), TeIR 

TeiR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Budapest 801 790 777 756 730 725 708 608 607 604 604
Debrecen 23 22 22 22 22 22 22 21 21 20 21
Szeged 40 40 40 35 33 40 39 39 43 42 45
Miskolc 34 34 33 42 44 42 42 42 42 42 41
Összesen 898 886 872 855 829 829 811 710 713 708 711

Év (vége) Ganz KCSV 7 TW 6000 Combino CAF UV motor MUV UV pót T5C5 T5C5K Összesen
1984. 151 0 0 0 0 369 0 117 322 0 959
1985. 151 0 0 0 0 369 0 103 322 0 945
1986. 151 0 0 0 0 369 0 96 322 0 938
1987. 151 0 0 0 0 369 0 96 322 0 938
1988. 151 0 0 0 0 369 0 78 322 0 921
1989. 151 0 0 0 0 369 0 72 322 0 915
1990. 151 0 0 0 0 369 0 72 322 0 915
1991. 151 0 0 0 0 364 0 72 320 0 908
1992. 151 0 0 0 0 364 0 72 320 0 908
1993. 151 0 0 0 0 364 0 72 320 0 908
1994. 151 0 0 0 0 360 4 67 320 0 903
1995. 151 0 0 0 0 278 20 67 320 0 837
1996. 151 0 0 0 0 247 20 67 320 0 806
1997. 121 30 0 0 0 233 20 64 320 0 789
1998. 121 30 0 0 0 233 20 64 320 0 789
1999. 121 30 0 0 0 232 20 64 320 0 788
2000. 121 30 0 0 0 231 20 64 320 0 787
2001. 121 30 49 0 0 172 20 63 320 0 776
2002. 121 30 76 0 0 148 20 47 320 0 763
2003. 121 30 76 0 0 148 0 46 254 66 742
2004. 121 30 76 0 0 127 0 41 240 80 716
2005. 121 30 76 0 0 123 0 40 240 80 711
2006. 121 30 76 26 0 80 0 40 240 80 694
2007. 121 30 76 40 0 4 0 2 240 80 594
2008. 121 30 76 40 0 4 0 2 240 80 593
2009. 118 30 76 40 0 4 0 2 240 80 590
2010. 118 30 76 40 0 4 0 2 240 80 590
2011. 118 30 92 40 0 4 0 2 240 80 606
2012. 118 30 102 40 0 4 0 2 240 80 616
2013. 103 30 103 40 0 4 0 2 240 80 602
2014. 96 30 103 40 0 4 0 2 224 96 595
2015. 78 30 103 40 25 4 0 2 192 128 602

jelszall	05-08 jelszall11 TeiR jelszall14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Metró 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 368 368 391 404 438
Földalatti 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
HÉV 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294
Villamos 898 886 872 855 829 829 769 710 713 713 711 722 740 715 732
Trolibusz 236 236 236 236 236 236 228 242 236 236 234 232 225 227 233

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Metró 67	280 67	280 67	280 67	280 67	280 67	280 67	280 67	280 67	280 67	280 67	102 67	102 53	940 56	955 62	535
Földalatti 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 4	347 3	450 3	450 3	450
HÉV 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207 43	207
Villamos n/a n/a n/a n/a n/a 108	889 106	297 107	242 107	486 107	486 107	031 108	947 105	605 101	766 107	413
Trolibusz n/a n/a n/a n/a n/a 24	254 22	697 23	644 23	169 23	169 23	007 23	182 22	908 23	291 24	102

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mozdonyok n/a n/a n/a n/a n/a 1	040 1	010 1	033 1	009 1	081 1	077 1	190 1	163 1	131 1	166
Motorkocsik n/a n/a n/a n/a n/a 478 377 411 416 445 431 489 446 431 460
Összesen 1356 1355 1373 1402 1401 1	518 1	387 1	444 1	425 1	526 1	508 1	679 1	609 1	562 1	626

Járművek	
darabszáma	(db)

Járművek	kapacitása	
(fő)

Vasúti	járműállomány
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19. táblázat: A MÁV és a GySEV vasúti járműállománya (1990-2015) 

 
Forrás: hbweb.hu adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

Év (vége) Bzmot
Ganz	
VM-16

Ganz	
VM-17

Stadler	
Flirt

Ganz	
DHM7

Ganz-Hunslet	
BVHMOT

Bombardier	
Talent

Metrovagonmas	
RA	731.25

Siemens	
Desiro

Ganz	
VM-14

Siemens	
ES64U2

FAUR	
LDH	(478)

Bombardier	
TRAXX

Ganz	
VM-15

Ganz	
DHM2	

Ganz	
DHM7	

Ganz	
DVM2	

FAUR	
	LDH

NoHAB
Jenbacher	J3895	

(GySEV)
Jenbacher	

J3998	(GySEV)
Stadler	Flirt	
(GySEV)

Siemens	ES64-
U2	(GySEV)

Lugansk	TE-
109	(GySEV)

Összesen

1990. 255 60 78 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 56 47 106 201 111 18 4 0 0 0 4 1492
1991. 255 60 78 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 56 45 106 201 109 16 5 0 0 0 4 1487
1992. 254 60 77 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 56 37 106 193 109 15 6 3 0 0 4 1472
1993. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 56 31 106 185 109 15 6 5 0 0 4 1456
1994. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 56 28 106 169 109 13 6 5 0 0 4 1435
1995. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 56 28 106 165 98 13 8 5 0 0 4 1422
1996. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 53 28 106 158 98 13 9 6 0 0 4 1414
1997. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 53 28 106 155 96 12 9 6 0 0 4 1408
1998. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 53 27 106 145 86 12 9 6 0 0 4 1387
1999. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 53 26 105 141 81 8 9 6 0 0 4 1372
2000. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 53 26 104 136 71 8 9 6 0 0 4 1356
2001. 254 60 73 0 104 34 0 0 0 337 0 77 0 53 26 104 136 71 7 9 6 0 0 4 1355
2002. 254 60 73 0 104 34 0 2 0 337 10 77 0 52 26 103 132 71 6 9 6 0 13 4 1373
2003. 254 60 73 0 104 34 0 10 21 337 10 77 0 52 26 103 132 71 6 9 6 0 13 4 1402
2004. 254 60 73 0 104 34 0 18 21 337 10 77 0 52 26 100 127 70 6 9 6 0 13 4 1401
2005. 254 60 71 0 104 34 0 37 28 337 10 77 0 52 26 100 127 70 6 9 6 0 13 4 1425
2006. 254 60 71 0 104 34 0 40 31 337 10 77 0 52 26 100 127 70 6 9 6 0 13 4 1431
2007. 254 60 71 23 104 34 0 40 31 337 10 77 0 52 26 98 122 70 6 9 6 0 13 4 1447
2008. 254 60 71 30 104 34 10 40 31 337 10 77 0 52 26 98 122 70 6 9 6 0 13 4 1464
2009. 253 60 71 56 104 34 10 40 31 337 10 77 0 52 26 98 122 70 6 9 6 0 13 4 1489
2010. 251 60 71 60 104 34 10 40 31 337 10 77 0 51 23 98 108 70 6 9 6 0 13 4 1473
2011. 250 60 71 60 104 34 10 40 31 337 10 77 21 50 23 98 108 70 6 9 6 0 13 4 1492
2012. 250 60 71 60 104 34 10 40 31 337 10 77 25 50 23 98 108 70 6 9 6 0 13 4 1496
2013. 250 60 71 60 104 34 10 40 31 337 10 77 25 50 23 98 108 70 6 9 6 2 13 4 1498
2014. 250 60 71 75 104 34 10 40 31 337 10 77 25 50 23 98 107 70 6 9 6 7 13 4 1517
2015. 249 60 70 108 104 34 10 40 31 337 10 77 25 49 23 98 107 70 6 9 6 10 14 4 1551
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20. táblázat: Közösségi közlekedés statisztikai férőhelyei 

Ágazat Járműjelleg 

Stat. 

férőhely 

(4 fő/m2) 

Autóbusz 

mini 15 

midi 40 

szóló 67 

csuklós 105 

Trolibusz 
szóló 67 

csuklós 105 

Villamos 

Villamos 1 90 

Villamos 2 180 

Villamos 3 270 

Villamos 4 360 

Fogas 

szerelvény 
236 

HÉV 

H3 

szerelvény 
351 

H6 

szerelvény 
702 

Metró 

M1 

szerelvény 
150 

M2 

szerelvény 
770 

M3 

szerelvény 
816 

M4 

szerelvény 
616 

Forrás: BKK interjú 

21. táblázat: közösségi közlekedés kihasználtsági adatai (2000-2005) 

Járművek átlagos befogadóképessége (fő) 

  Villamos Troli Autóbusz HÉV Metró 

2000 117 102 89 147 182 

2001 122 102 89 147 182 

2002 126 100 90 147 183 

2003 127 100 90 147 182 
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2004 128 100 90 147 183 

2005 128 99 90 147 183 

Járművek átlagos férőhelykihasználtsága (%) 

  Villamos Troli Autóbusz HÉV Metró 

2000 24% 30% 38% 21% 29% 

2001 23% 32% 39% 21% 30% 

2002 23% 31% 39% 21% 29% 

2003 23% 32% 38% 20% 29% 

2004 22% 30% 36% 19% 27% 

2005 21% 30% 35% 19% 27% 

Egy járművön utazók átlagos száma (fő) 

  Villamos Troli Autóbusz HÉV Metró 

2000 29 31 34 31 53 

2001 29 32 35 31 54 

2002 29 31 35 30 53 

2003 30 32 34 30 52 

2004 28 30 33 28 50 

2005 27 30 31 27 48 
Forrás: KSH 

8.3 Modellezési eredmények 

 
51. ábra: A motorkerékpárok állományának alakulása a pesszimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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52. ábra: A kistehergépjárművek állományának alakulása a pesszimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
53. ábra: A közlekedés energiafogyasztása energiaforrás szerint a pesszimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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54. ábra: A motorkerékpárok állományának alakulása az optimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
55. ábra: A kistehergépjárművek állományának alakulása az optimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Motorkerékpárok	állománya

ICE Elektromos

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Kistehergépjárművek	állománya

ICE Hibrid Elektromos



104/110 

 
56. ábra: A közlekedés energiafogyasztása energiaforrás szerint az optimista forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
57. ábra: A motorkerékpárok állományának alakulása a JÁT forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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58. ábra: A kistehergépjárművek állományának alakulása a JÁT forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
59. ábra: A közlekedés energiafogyasztása energiaforrás szerint a JÁT forgatókönyvben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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60. ábra: A személygépjárművek hajtásmód szerinti megoszlása az egyes forgatókönyvekben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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