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A modell felépítése

CÉL ► A közlekedési szektorok energiafelhasználásának modellezése

MEGKÖZELÍTÉS ►

Nem közlekedési modell, hanem adott, aggregált közlekedési 

keresleteket kielégítő technológiákat elemez.

Nem előrejelzés, mivel nem a fogyasztói döntéshozatalt modellezi, 

hanem az optimális technológiai mixet.

A közlekedési technológia egy olyan folyamat, amely üzemanyag 

felhasználásával közlekedési keresletet tud kielégíteni.

MODELLEZETT 

SZEGMENSEK
►

Részletgazdag (bottom-up) modellezés: 

Közúti és vasúti személy- illetve áruforgalom

Egyszerűsített (top-down) modellezés: 

Belvízi hajózás, légiközlekedés, csővezetékes szállítás

Közlekedési 

kereslet

Közlekedési 

technológia
Üzemanyag



Keresleti kategóriák meghatározása
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A közlekedési keresletek meghatározása

FŐBB 

SZEGMENSEK
►

KERESLETI 

CSOPORTOK
►

Összesen 11 személyszállítási és 6 áruszállítási kereslet

EGYÉB 

KERESLETI 

CSOPORTOK

►

Belvízi közlekedés

Légiközlekedés

Csővezetékes szállítás

Áruszállítás

Helyi 

közlekedés

Személyszállítás

Távolsági 

közlekedés

Kis távolság 

(<50km)
Nagy távolság 

(>50 km)

Motorkerékpár

Személyautó

Busz

Trolibusz

Villamos

Metró

HÉV

Motorkerékpár

Személyautó

Busz

Vonat

Kishaszon-

gépjármű 

Tehergépjármű 

(3,5t - 12t)

Kishaszon-

gépjármű 

Tehergépjármű 

(3,5t - 12t)

Tehergépjármű 

(>12t)

Vonat
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A kereslet idősoros 

ökonometriai előrejelzése 

▪ Cochrane-Orcutt

hibakorrekciós eljárással

▪ Historikus adatok forrása: 

KSH

▪ Főbb magyarázó változók: 

GDP, népesség és olajár

Korrekciók

▪ A rövid és a hosszú távú 

kereslet megbontása 

múltbeli adatok alapján, az 

arányok változatlanságát 

feltételezve

▪ Közúti áruszállítás 

korrigálása területi elv 

alapján

A közlekedési kereslet előrejelzése

A közlekedési keresletek meghatározása
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REPREZENTATÍV 

JÁRMŰVEK 

A technológiai sokszínűség leegyszerűsítése a legfontosabb dimenziók 

mentén: 

▪ Üzemanyag (+ hibridek esetén különböző hajtások)

▪ Életkor: Technológia színvonala, hatékonysága

ÜZEMANYAGOK 

ÉS HAJTÁSOK

6 üzemanyag és 9 üzemanyag-hajtás kombináció:

▪ Benzin (ICE, HEV, PHEV)

▪ Gázolaj (ICE)

▪ Villamosenergia (PHEV, BEV, +felsővezetékes járművek) 

▪ LPG

▪ Földgáz (CNG, LNG – új)

▪ Hidrogén (HFCEV) – új

TECHNOLÓGIAI 

FEJLŐDÉS

3 korcsoport a kiinduló járműállományra: 0-5, 6-15 és 16+ év

Új technológiák megjelenése (pl. HFCEV, LNG-teherautó)

Technológiák folyamatos fejlődése (pl. személyautók)

ÖSSZESEN
41 jelenlegi és 21 jövőben elérhető személyszállítás technológia

17 jelenleg is 17 jövőbeli áruszállítási technológia

A közlekedési technológiák meghatározása

Biokomponenssel kevert üzemanyagok



Személyszállítási technológiák 
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A közlekedési technológiák meghatározása

Jármű típus 

(technológia db)
Üzemanyag és hajtás

Távolság 

(helyi/távolsági

Korcsoport  

(jelenlegi + új)

Motorkerékpár 

(6)

Benzin helyi és távolsági 3+1

BEV helyi 1+1

Személyautó (22)

Benzin helyi és távolsági 3+1

Gázolaj helyi és távolsági 3+1

HEV (benzin) helyi és távolsági 2+1

PHEV (benzin) helyi és távolsági 1+1

BEV helyi és távolsági 1+1

LPG helyi és távolsági 3+1

CNG helyi és távolsági 1+1

HFCEV helyi és távolsági 0+1

Busz (14)

Benzin helyi 2+0

Gázolaj helyi és távolsági 3+1

HEV (gázolaj) helyi és távolsági 3+1

CNG helyi 2+1

HFCEV helyi és távolsági 0+1

Trolibusz (3) Villamos energia helyi 2+1

Villamos (4) Villamos energia helyi 3+1

Metró (3) Villamos energia helyi 2+1

HÉV (2) Villamos energia helyi 1+1

Vonat (8)
Villamos energia távolsági 3+2

Gázolaj távolsági 2+1



Áruszállítási technológiák 

7

A közlekedési technológiák meghatározása

Jármű típus Üzemanyag és hajtás
Távolság 

(helyi/távolsági)

Korcsoport  

(jelenlegi + új)

Kishaszon-

gépjármű 

(13)

Benzin helyi és távolsági 3+1

Gázolaj helyi és távolsági 3+1

HEV (gázolaj) helyi 0+1

PHEV (gázolaj) helyi 0+1

BEV helyi 1+1

CNG helyi 0+1

Tehergépjármű 

(3,5-12t)

(9)

Gázolaj helyi és távolsági 3+1

HEV (gázolaj) helyi és távolsági 0+1

BEV helyi és távolsági 0+1

CNG helyi 1+1

HFCEV helyi és távolsági 0+1

Tehergépjármű 

(>12t)

(7)

Gázolaj távolsági 3+1

BEV távolsági 0+1

LNG távolsági 0+1

HFCEV távolsági 0+1

Vonat (5)
Villamos energia távolsági 2+1

Gázolaj távolsági 1+1



Technológiai paraméterek meghatározása

SZÜKSÉGES 

ADATOK

1. A technológia belépési éve és élettartama (kivezetés éve)

2. Kapacitás (utaskm/év vagy tonnakm/év): Járműállomány, 

futásteljesítmény, kihasználtság

3. Energiahatékonyság (fogyasztás, utaskm/MJ, tonnakm/MJ): 

Járművek átlagos fogyasztása, üzemanyag energiatartalma és aránya, 

járművek kihasználtága

4. Beruházási és üzemeltetési költségek (egy kapacitásegységre eső): 

Járművek átlagos beszerzési ára, üzemeltetési költségek, kapacitás

5. Technológiai fejlődés: új üzemanyagok megjelenése; 

energiahatékonyság költségek alakulása

FELHASZNÁLT 

FORRÁSOK

▪ KSH, Eurostat: állomány, szolgáltatási volumen

▪ Nemzetközi szervezetek jelentései, akadémiai szakirodalom: 

fogyasztás, költségek jövőbeli alakulása

▪ Szolgáltatók (BKV, MÁV-Start, Volán): állomány, fogyasztás, költségek

▪ Katalógusadatok, valós mérések

KALIBRÁCIÓ

Kapacitás és az energiahatékonysági adatok alapján kiszámítható teljes 

energiafelhasználás energiamérleghez való igazítása érdekben egyes 

kiegészítő paramétereket (pl. éves átlagos futásteljesítmény) kis 

mértékben módosítani kellett.
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A közlekedési technológiák meghatározása
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közlekedési módoküzemanyagok keresletek

autó R

vonat - személy

busz H

villamos

troli

metró

tgk max 3,5 t H

tgk max 12 t H

tgk 12 t felett
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Személy 

távolsági

Áru 

rövid táv
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hosszú táv
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vonat - teher

HÉV

autó H

busz R

tgk max 3,5 t R

tgk max 12 t R

motor R

motor H
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A közlekedés referencia energia rendszere

Összefoglalás


