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▪ TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) -> energiaszektort modellező 

integrált közgazdasági eszköz

▪ Adott feltételrendszert figyelembe véve modellezi a szűkös erőforrások optimális 

elosztását, előrejelzésre nem használható

▪ Holisztikus szemlélet, technológiák részletes definiálása az „alulról felépített szektorok” 

esetében

▪ TIMES (korábbi nevén MARKAL) modellt az 1970-es évektől fejlesztik az IEA-

ETSAP

▪ A HU-TIMES modellt a REKK-Klímapolitika közösen adaptálta Magyarországra

▪ Számos ország használja a TIMES/MARKAL modellt:

▪ Dánia, Ausztria, Görögország, Olaszország, Lettország, Portugália, Svédország, Ukrajna, 

Montenegró, USA, Finnország

▪ Alkalmazhatóság:

▪ Energiapolitikai döntések hatásának elemzése

▪ Elhárítási költséggörbe

▪ Megújuló energiahordozók költséggörbéje
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A TIMES modell
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A TIMES modell struktúrája

Exogén

változók:

• GDP

• Üzemanyagárak

• Népességszám

• ETS árak

• Diszkontráta

Jelenlegi 

technológiák adatai:

• Költségek (fix, változó)

• Hatékonysági és 

kihasználtsági mutatók 

• Kapacitás 

• Élettartam

Eredmények:

• Villamos- és 

hőenergia 

kereslet-kínálat, 

árak

• Üzemanyag-

felhasználás 

megoszlása 

• Technológiák 

elterjedése

• Kibocsátási 

értékek 

Villany 

és 

távhő
Egyéb

Ipar

Közlekedés

Háztartási

Tercier

Mezőgazdaság

Új technológiák 

adatai:

• Költségek (fix, változó)

• Hatékonysági és 

kihasználtsági mutatók 

és jövőbeni változásaik

• Élettartam

2016-os 

ténykeresletek

Jövőbeni keresletek 

Ökonometriai modellezéssel a 2017-

2050 közötti időszakra

Villany 

és 

távhő

Ipar

Háztartási

Közlekedés

Tercier
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A TIMES modell felépítése

Forrás: https://www.decisionwaregroup.com/

https://www.decisionwaregroup.com/


▪ Bázisévnek a 2016-os évet tekintjük (energiamérleg, villamosenergia-kereslet)

▪ A modellezhető időhorizont 2016-2050

▪ Időperiódusként 1 évet határoztunk meg, amelyet 96 szeletre (12 hónap, 

hétköznap/hétvége, 4 napszak, illetve ezek kombinációja) bontottuk

▪ A villamosenergia-szektorban 96 szelet

▪ A távhő és hőfogyasztás esetében 12 hónap

▪ Egyéb szektorok esetében éves időperiódus

▪ Energiamérlegnek megfelelő bontás (egyes esetekben lényegesen részletesebb 

annál)

▪ Lefedett ÜHG kibocsátások

▪ CO2, CH4 és N2O

▪ ETS és nem ETS „kibocsátás” megkülönböztetése

▪ A HU-TIMES számokban:

▪ 2787 különböző technológia

▪ 1922 „commodity” (kereslet, tüzelőanyag, nyersanyag, emisszió)

▪ 300602 adatpont -> mindegyik kvázi egy-egy egyenletet jelenít meg
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A magyar TIMES modell felépítése



▪ Módszertan: 

▪ Ökonometriai előrejelzés (Cochrane-Orcutt hibakorrekciós eljárással) múltbeli 

összefüggések alapján

▪ GDP, olajár, lakosságszám alapján előrejelzés

▪ Historikus adatok forrása: KSH

▪ Szektorok:

▪ Ipar és mezőgazdaság: Ipari termelési volumenek, változások becslése

▪ Közlekedés: Utaskilométer és tonnakilométer keresleti szegmensenként

▪ Épület: Lakásállomány (megszűnés és új építés); fűtött alapterület; 

háztartásszám; világítás-igény; háztartásigép-igény 

▪ Villamosenergia- és távhő: Nincs előrejelzés, mivel ezek a TIMES modell 

eredményei
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Kereslet-előrejelzés
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Példa az alkalmazott termelési volumenindexekre a vas-

és cementgyártásban 



Köszönjük a figyelmet!
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