
IPARI SZEKTOROK VIZSGÁLATA

Dézsi Bettina

kutató munkatárs

REKK

Mi van a NEKT mögött? 

A HU-TIMES modell 

bemutatója

2020.03.05.



2

▪ A TIMES lehetővé teszi az egyes 

szektorok 

energiafelhasználásának, 

emissziójának és költségeinek 

egyedi, részletes modellezését

▪ Cél: az egyes végfelhasználói 

szektorok és alszektorok 

technológiai szempontból történő 

minél részletesebb feltárása

▪ Ehhez ismernünk kell a 

szektorokban:
▪ gyártott termékeket,

▪ az alkalmazott technológiákat,

▪ az ezekhez kapcsolódó költségeket,

▪ energiafelhasználást,

▪ piaci szereplőket, piacszerkezetet.

Az ipari szektor energiamérlegből 

adódó felosztása:

▪ vas és acélgyártás

▪ vegyipar és petrolkémia

▪ nemvas fémgyártás

▪ nem-fém ásványi anyag

▪ járműgyártás

▪ gépgyártás

▪ bányászat

▪ élelmiszeripar

▪ papír- és nyomdaipar

▪ fa és fatermékek

▪ építőipar

▪ textil és bőr

▪ egyéb ipar

Célok és lehetőségek
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Az ipari (IND) ágazatok vizsgálatának módszertana

„BOTTOM-UP” 

MÓDSZERTAN
►

Szektorok modellezése technológiai részletezettséggel

Homogén, kevés szereplő által jellemezett szektorok esetén 

Például: vas- és acélipar, nemfém ásványianyag ipar, papíripar.

„TOP-DOWN” 

MÓDSZERTAN
►

Az üzemanyagfelhasználás megoszlásának változását az 

energiahordozók szektorra jellemző saját árrugalmassága ír le

Heterogén és sok kisebb vállalat által jellemzett szektorok esetében 

alkalmazhatjuk

Például: nemvas fémek, bányászat, jármű- és gépgyártás szektorok

„VÁLTOZATLAN 

ÜZEMANYAG-

MEGOSZLÁS” 

MÓDSZERTAN

►

A bázisévhez viszonyított üzemanyagfelhasználás megoszlást 

változatlannak tekintjük.

Ezt a megközelítést azon „egyéb” szektorok esetében 

alkalmazhatjuk, amelyeknél adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 

fenn, illetve a szektor üzemanyagfelhasználására vonatkozó saját 

(kínálati) árrugalmassági becslések sem érhetők el.

Például: „egyéb” (adatszolgáltatásra nem kötelezett) ipari 

létesítmények, amelyek a „Bottom-up” szektorokba tartoznak.



„BOTTOM-UP” 

MÓDSZERTAN
►

1) Technológiák azonosítása

▪ Meglévő technológiák 

▪ Meglévő technológiák továbbfejlesztése, hatékonysági tartalékai

▪ Új technológiák/innovációk

2) Szükséges adatok

▪ Költségek: beruházási, fix és változó működtetési

▪ Energiahordozók felhasználási folyamatainak azonosítása (Reference

Energy System - RES): elektromos berendezés üzemeltetése, 

hőtermelés, nyersanyag

▪ Kapacitásjellemzők

3) Adatforrások

▪ Iparági tanulmányok, elemzések, iparági szervezetek, nemzetközi 

szakmai szervezetek (IEA-ETSAP, EC-BAT Reference, stb.)

▪ Nagyobb iparági szereplők weboldalai

▪ Környezetvédelmi információs rendszer nagyobb tüzelőberendezés 

esetén

„TOP-DOWN” 

MÓDSZERTAN
►

Ekvimarginális elv: egy adott szektorban a termelési határköltség 

megegyezik az ott felhasznált energiahordozók egyéni egyensúlyi 

határköltségével. 

Így kalkulálható az egyéni egyensúlyi energiahordozó-felhasználás. 
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A vizsgálati módszertanok alkalmazása



Ipari szektorok elemzési módszertana
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Szektor Módszertan Elemzés

Vas és acélgyártás
Bottom-up Nyersvas és hulladék alapú acélgyártás

Változatlan üzemanyag megoszlás egyéb

Vegyipar és 

petrolkémia

Bottom-up Ammónia, könnyű olefin és klórgyártás

Változatlan üzemanyag megoszlás egyéb

Nemvas fémgyártás Top-down

Nem-fém ásványi 

anyag

Bottom-up Üveg, kerámia, cementgyártás

Változatlan üzemanyag megoszlás egyéb

Járműgyártás Top-down

Gépgyártás Top-down

Bányászat Top-down

Élelmiszeripar Top-down

Papír- és nyomdaipar
Bottom-up Papír és cellulóz

Változatlan üzemanyag megoszlás Egyéb

Fa és fatermékek Top-down

Építőipar Top-down

Textil és bőr Top-down

Egyéb Változatlan üzemanyag megoszlás
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Bottom-up modellezett 

szektorok

▪ Vas- és acélgyártás

▪ Vegyipar

▪ Nem-fém ásványi anyag

▪ Papír- és nyomdaipar

Összesen a bottom-up

módszerrel modellezett 

szektorokban 84 különböző 

technológiát azonosítottunk

A teljes ipari szektor 169 PJ energiafelhasználásának 

megoszlása az alszektorok között (2016)

Vas és 
acélgyártás

Vegyipar és 
petrolkémia

Nem-fém 
ásványi anyag

Papír- és 
nyomdaipar

Nemvas 
fémgyártás

Járműgyártás

Gépgyártás

Bányászat

Élelmiszeripar

Fa és 
fatermékek Építőipar

Textil és bőr

Egyéb



1) Ágazati szektorális kereslet előrejelzése

▪ Volumenindex előrejelzése

▪ Mennyiségi hatás

▪ Összetétel hatás

▪ Export jelentőségének megjelenítése

2) Létező és a jövőben alkalmazható termelési technológiák azonosítása 

Probléma: Az előrejelzett ágazati keresleteket mely termelési technológiák 

alkalmazásával, milyen energiafelhasználással, károsanyagkibocsátással és költséggel 

fogják kielégíteni?
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Modellezési feladat
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