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Nemzetközi követelmények

Európai célok

Kárpát-medence

Magyarország

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, Párizsi 
Megállapodás

Európai Zöld Megállapodás
Fit for 55 csomag

Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére 
gyakorolt esetleges hatásainak tudományos 

értékeléséről

Energia- és klímapolitikai vonatkozású stratégiák, 
Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv



Az EU klímapolitikája a nemzetközi klímapolitika 
fényében

Az uniós, így a magyar klímapolitika az ENSZ égisze alatt kötött nemzetközi egyezmények által szabott keretek
között működik

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (Rio de Janeiro, 1992)

Kiotói Jegyzőkönyv (1997):

• Első kötelezettségvállalási időszak 2008-2012.

• Második kötelezettségvállalási időszak: 2013-2020.

Párizsi Megállapodás (2015.): 2021-től kezdődik a teljesítési időszak, legfőbb célja a melegedés jóval 2°C alatt
tartása, törekedve arra, hogy ez ne haladja meg a 1,5°C-ot.

Az EU közös vállalást tett 2020-ra (-20%) és a 2020. decemberi EiT döntés alapján 2030-ra legalább nettó -55%
kibocsátáscsökkentést kell elérni (az ezt megelőzően kitűzött célérték legalább -40%-os kibocsátás-csökkentést
irányzott elő). 2050-re Európa klímasemleges lesz, amely célt Magyarország nemzeti szinten is vállalta.

Uniós szintű szakpolitikák szolgálják a közös cél elérését



Az EU és Magyarország klímacéljai: 
az üvegházhatású gázok kibocsátása 1990-hez 

képest

2019

Magyarország : bruttó -32%, nettó -36% 
EU: bruttó -28%, nettó -30% 

2030

Magyarország: bruttó -40%
EU: bruttó -40% helyett nettó 55%

2050

Magyarország: nettó -100% (klímasemlegesség)
EU: nettó -100%  (klímasemlegesség)
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Az Európai Zöld Megállapodás



A 2021. július 14-én megjelent, „Irány az 55%” (Fit for 55) 
európai bizottsági javaslatcsomag tartalma I.

Összesen 17 dosszié tartozik ide, plusz a csomagot bemutató közlemény:
1. az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (EU ETS) reformja a helyhez kötött létesítmények tekintetében, 
továbbá a rendszer hatályának kiterjesztése a tengeri hajózásra, valamint külön kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
felállítása az épületekre és a közúti közlekedésre az energiakereskedőkön keresztül.

2. az EU ETS piaci stabilitási tartalékára (MSR) vonatkozó szabályok módosítása,

3. az EU ETS légiközlekedésre vonatkozó szabályainak módosítása,

4. a légiközlekedési CORSIA rendszer alkalmazásával kapcsolatos értesítés az EU ETS légiközlekedési 
alrendszerében,

5. az Erőfeszítés-megosztási Rendelet (ESR) módosítása,

6. a földhasználat, földhasználat-váltás és erdészet (LULUCF) rendelet módosítása,

7. az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (karbonvám, Carbon Border Adjustment
Mechanism, CBAM)



A 2021. július 14-én megjelent, „Irány az 55%” (Fit for
55) európai bizottsági javaslatcsomag tartalma II.

8. az energiaadózás szabályozásának módosítása, 

9. a megújuló energia irányelv módosítása (RED),

10. az energiahatékonysági irányelv módosítása (EED), 

11. a személygépjárművek és kisteherautók kibocsátási standardjainak szigorítása (CO2 cars and vans)

12. az alternatív üzemanyag infrastruktúrára vonatkozó rendelet-tervezet (AFIR)

13. az alternatív üzemanyag infrastruktúra gyors kiépítésének támogatását szolgáló stratégiai terv,

14. a hajózási üzemanyagok zöldítésére vonatkozó kezdeményezés (FuelEU Maritime)

15. a légiközlekedési üzemanyagok zöldítésére vonatkozó kezdeményezés (ReFuel Aviation)

16. A Szociális Klímaalap létrehozásáról szóló javaslat (SCF)

17. Az EU új, 2030-as erdészeti stratégiájáról szóló bizottsági közlemény 

(+1 bizottsági közlemény az „Irány az 55!” csomagról)



Az Európai Zöld Megállapodás (EZM) céljainak 
finanszírozása
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• EU és nemzeti költségvetési források,

• Kormányzati és magántőke-befektetések,

• Kiegészítő intézkedések zöld állami és 
magán tőkebefektetések ösztönzésére, 

• Vonzó tőkebefektetési környezet kialakítása,

• Technikai segítségnyújtás tőkebefektetőknek a 
fenntartható projektek kiválasztásában.

• Az 2021-2027-es EU támogatások legalább 
30%-át  klímavédelmi intézkedések 
finanszírozására kell fordítani

• Az Európai Beruházási Bank Csoport 
támogatásával zöld beruházások ösztönzése.



Az EZM és a projekt céljainak finanszírozása

Energia- és Klímapolitikai Modernizációs 
Rendszer (korábban ZFR)

2020-2029 között 362 milliárd Ft

METÁR

2030-ig évi 2,5 milliárd Ft 

Lakossági lignithasználat kivezetése, 
projekt nemzeti 

megismételhetőségének biztosítása

Megújuló energia termelés 
támogatása
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220 milliárd Ft

A széntüzelésű energiatermelés 
kiváltása kisebb ÜHG kibocsátású 

forrásokkal (gáz, hulladék) + 
energiatárolás

Modernizációs alap

2021-2030 között 184 milliárd Ft

A lignit alapú gazdaság átállítása 
megújuló energiaforrásokra, a 

munkaerő át- és továbbképzése

Igazságos Átmenet Alap

2021-2027 között 103 milliárd Ft 

Támogatások ÜHG intenzív régiók 
átalakítására

Operatív programok

2021-2027 között 1.370 milliárd Ft

Foglalkoztatás átalakítása, képzések, 
energiatermelés átalakítása, hálózati 

fejlesztések



Igazságos Átmenet Alap

Célja, hogy a klímasemleges átmenet, valamint a 2030-as célok megvalósítása igazságosan mehessen végbe.

Az Alap összesen 17,5 milliárd EUR forrásösszeget a tagállamok között felosztja. Magyarország jogszabályban
meghatározott részesedése 237 millió EUR 2018-as árakon (15% társfinanszírozással mintegy 103 milliárd Ft
folyóárasítva).

Csak azon régiók részesülhetnek támogatásban, amelyekre nézve a tagállamok Területi Igazságos Átmenet Tervet
(JTP) készítenek elő és nyújtanak be az Európai Bizottság felé.

Magyarországon a fentiek figyelembevételével 3 megyére: Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya
megyékre készült Területi Igazságos Átmenet Terv.



Az Igazságos Átmenet Tervek főbb célkitűzései a JTF által támogatott megyékben –
helyi szükségletek, támogatható tevékenységek, klímavédelmi stratégiai célok alapján 

1. Beruházás a munkaerő (át)képzésébe: Tovább- és átképzések az átállásban veszélyeztetett
munkavállalók számára, vállalkozóvá válás, vállalatindítás támogatása

2. Zöld gazdasági diverzifikáció, technológiaváltás, a kutatás-fejlesztés, innováció
ösztönzése: Zöldgazdasági inkubáció; (kis- és közép)vállalatok zöldgazdasági diverzifikációja; ÜHG- csökkentő
K+F és technológiaváltás támogatása

3. Megújuló energetikai infrastruktúra fejlesztés ösztönzése: Innovatív energiatárolási pilot
projektek

4. A környezetkímélő háztartási energiatermelés és energiafelhasználás ösztönzése:
Lakossági széntüzelés kiváltása, megújuló energiahordozót használó rendszerek alkalmazása, lakóépületek energetikai
felújításának támogatása; zöld tudatosságnövelő mentorprogram

5. Zöld közösségi közlekedés-fejlesztés: Innovatív zöld közlekedési projektek a mobilitás csökkentése
érdekében – igényvezérelt helyi tömegközlekedés kialakítása; töltőinfrastruktúra fejlesztése;

6. Fenntartható területhasználat: A bezárásra kerülő bükkábrányi és visontai bányák rekultivációja,
alternatív utóhasznosítási projektek



A projekt hozzájárulása a Nemzeti Energia- és
Klímaterv céljainak eléréséhez

A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT)

• Elkészítését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete, az ún. Governance rendelet írja elő.

• A Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervét 2020. január 8-n fogadta el a Kormány, majd benyújtásra került 
az Európai Bizottsághoz.

A NEKT 5 dimenziója:
• Dekarbonizáció
• Energiahatékonyság
• Energiabiztonság
• Belső energiapiac
• Kutatás, innováció és versenyképesség



A Nemzeti Energia- és Klímaterv célkitűzései a 
dekarbonizáció és az energiahatékonyság területén

Az energiaunió 
dimenziói

Indikátorok Célok 2030-ra
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ÜHG kibocsátás csökkentés 1990-hez képest min. -40%

A GDP ÜHG intenzitása
az ÜHG intenzitás folyamatos 

csökkentése
A nem-ETS kibocsátások csökkentése 2005-höz 
képest

min. -7%

A megújuló energia részaránya a bruttó 
végsőenergia-felhasználáson belül

min. 21%
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ág Végsőenergia-felhasználás

max. 785 PJ
A többletfelhasználás forrása csak 

megújuló energia lehet 2030 és 2040 
között.

Célkitűzések a szénkivezetés területén 
• A lignit-tüzelésű Mátrai Erőmű alacsony széndioxid kibocsátású technológiákra 

alapozó átalakítása;
• A lakossági fűtési energia tiszta energiával való kiváltása és az energiafogyasztás 

csökkentése;
• Különös figyelmet kell fordítani a térség gazdaságának és munkaerő-piacának 

diverzifikációjára és az igazságos átmenetre.



A Mátrai Erőműhöz átalakításához szorosan kapcsolódó 
projektakciók

A1 - Stakeholder elemzés

A4 - Hatásvizsgálat a villamosenergia- és a fűtési szektor vonatkozásában

A5 - A lignit kivezetése és a gazdasági diverzifikáció társadalmi, gazdasági hatásainak felmérése

A6 - A lignitkivezetés ex ante környezeti hatásvizsgálata

A8, C8 - Volt bányaterületek rekultivációjára vonatkozó stratégia

C2 - Átalakítási terv kidolgozása

C5 - Igazságos átállás biztosítása az erőmű dolgozói számára

C7 - A kapcsolódó vállalkozások gazdasági diverzifikációjának támogatása

C10 - Tanulmányok a karbonsemleges energiatermelés jövőjéről az erőmű területén



Köszönöm a figyelmet!


