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1 A kutatások előzménye 

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. 

2 Célkitűzések	

Kutatásom célja a hazai közúti személyközlekedés szakirodalmi és szakpolitikai háttér 

alapján történő elemzése, a személygépjárművek állományának, valamint 

felhasználásának modellezése egy kiválasztott modellezési keretrendszer 
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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. 

3 Új tudományos eredmények 

3.1 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) 

3.2 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. 
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A tézissel kapcsolatos publikációk: (Szendrő-Török, 2016a), (Pálvölgyi-Szendrő, 2012) 

3.3 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) 

3.4 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) 

4 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 
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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 
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vevő szakpolitikai háttérre, valamint a közlekedés valamennyi területét magában 

foglaló, végrehajtható, komplex stratégiára van szükség. 
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