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Klíma – és energiapolitikai keretrendszer 

Klímapolitika Energiapolitika 

Kibocsátás- 
csökkentés 

Alkalmazkodás 

Szemlélet- 
formálás 

Ellátásbiztonság 

Megfizethetőség 

Fenntarthatóság 

Nukleáris energia 

Energia hatékonyság 

Megújuló energiaforrásból 
való áramtermelés 

Új technológiák 

Finanszírozási 
kérdések 

Előnyök és 
kockázatok 

Főleg 
kockázatok 

Döntően 
előnyök 



A nemzeti klímasemlegesség céljának stratégiai szintű vállalását követően a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvényben  
is rögzítettük Magyarország közép- és hosszú távú kibocsátás-csökkentési és energetikai célszámait (2020. június) 
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Eddigi eredményünk:  

az 1990-es bázisévhez képest 34%-kal csökkent hazánk kibocsátása (2020) 

Főbb energia- és klímapolitikai célkitűzéseink 

2030: min. 21% megújuló energia-részarány  
a bruttó végső energiafogyasztásban 
 
2030 után: a végső energiafelhasználás 2005. évi értéket meghaladó 
növekedése esetén a növekmény csak karbonsemleges energiaforrásból 
biztosítható 

Energetikai célok 

2030: min. -40% az 1990-es szinthez képest  
 
2050: teljes klímasemlegesség  
(a fennmaradó kibocsátások és az elnyelések egyensúlya) 

Kibocsátás-csökkentési  
célok 
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Lényegesen gyorsabb előrehaladás: 2030-as célok már 2024-ben, 2050-es célok 2028-ban 

Főbb energia- és klímapolitikai célkitűzéseink 

A karbonsemleges hazai 
villamosenergia-termelés 
részaránya eléri a 90%-ot 

Hazai beépített fotovoltaikus 
kapacitás meghaladja a 6000 MW-ot 

A megújuló energia felhasználás 
aránya a bruttó végsőenergia-
felhasználáson belül minimum 

21%-ra nő  

ÜHG-kibocsátásunk legalább  
40%-kal csökken 1990-hez képest  

A közlekedési célú 
kőolajszármazék-felhasználás 
2030-ig legfeljebb 10%-kal nő 

2030 



Kihívások és a kezelésük módja  

Az energetikai igény növekedése 
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Energiapolitikai válaszok, beruházási irányok 
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 Lakó- és középületek energiahatékonyságának javítása 
 Távhőfejlesztés 
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 Biogáz termelés 
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 Energiatárolás 
 Hagyományos hálózatfejlesztés 
 Okos megoldások: MAVIR IT, okosmérők 

 Hidrogén ökoszisztéma kialakítása 
 Karbonmentes termelés 
 Ipari és közlekedési alkalmazás 
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MVM Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási terve 

 A Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjának korábbi sikeres üzemidő 
hosszabbítási engedélyezési eljárás keretében a blokkok üzemidejét 
20 évvel meghosszabbították 2032-2037-ig 

 A további üzemidő-hosszabbítás kapcsán újabb vizsgálatok szükségek 

 Tervezett megvalósítás: 2032 után 

További 10 évvel történő üzemidő hosszabbítás  
vizsgálata blokkonként 

Feladat 
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Környezetbaráttá alakítjuk a Mátrai Erőművet 

 A Mátrai Erőmű átalakítását úgy végezzük el, hogy közben a hazai villamosenergia-ellátás 
biztonsága zavartalan legyen. 

 A kormány kiemelt célja, hogy a térségbeli vállalkozásokat támogassa a régió átalakításával 
kapcsolatos foglalkoztatási feladatok megoldásában. 

 A lignittüzelés fokozatos megszüntetésével párhuzamosan, földgáz alapú fejlesztés mellett 
olyan korszerű technológiák jutnak szerephez, mint a napelemes áramtermelés, a 
villamosenergia-tárolás, illetve az erőmű energetikai hulladékhasznosítási kapacitásának 
növelése. 

A Mátrai Erőmű zöld jövőképének kialakításával a tulajdonos a következő évtized legjelentősebb 
magyar klímavédelmi, és egyben kiemelt régiófejlesztési projektjének megvalósítását kezdi meg. 

A célkitűzések eléréséhez a társasági forrásokon túlmenően uniós és  hazai finanszírozású 
forrásokra, támogatási programokra is szükség van. Az uniós források bevonásához 
a szükséges intézkedéseket megtettük. 
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CCGT erőművek Magyarországon 

 A lignitbázisú tüzelés kivezetésével közel 900 MW villamos 
teljesítmény pótlása szükséges Magyarországon 

 Villamosenergia-rendszerben flexibilitást biztosító kapacitások 
beépítése szükséges 

 Ezek biztosítása érdekében egy 500 MWe teljesítményű CCGT erőmű 
létesítés került kidolgozásra 

 Az éves CO2 kibocsátás 75%-kal csökken 

Mátra 

Tisza II. 

 A Mátrai Erőmű lignitalapú termelésének megszűnése esetére annak 
egyéb technológiájú forrásból (pl.: CCGT egységekből) történő pótlása 
szükséges 

 Az új CCGT projekt előkészítése előrehaladott, már rendelkezik MEKH, 
IPPC, stb. engedélyekkel és az MVM GTER Zrt. Tisza Erőmű Kft.-ben 
történt 100 %-os mértékű közvetlen befolyásszerzését a MEKH 
jóváhagyta 



Beavatkozások a hatások mitigálására 

A növekvő energia felhasználás hatása a klímára 
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Villamos hálózatunk jelentős fejlesztése szükséges 
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 A teljesítményelektronikai csatlakozások aránya dinamikusan 

növekszik 

Új típusú fogyasztók tömeges megjelenése 

Napelemes termelés növekedése 

A hálózati elemek kihasználtsága inhomogén 

Az új eszközök „koncentráltan elosztottan” terjednek 

Korlátozott elosztóhálózati infrastruktúra 



Prioritások: 

 A hálózati rugalmasság fokozása 

 Megújuló energiaforrások erőteljesebb bevonása  

 Villamosenergia hálózat használatának csökkentése 

 Alternatíva a gázerőművek rugalmassági szolgáltatásaihoz 
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Hálózati energiatárolás 

Nemzeti Energiastratégia: Több eszköz alkalmazása,  
különböző energiatárolási technológiák elterjesztése! 

2021 november: 20 MW  
2027: 1 100 MW 

Az időjárásfüggő megújuló alapú villamosenergia-előállítás egyre nagyobb részarányából  
fakadó hálózati kihívások megoldása. 

Kiemelt cél 
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Hálózati energiatárolás – technológiai lehetőségek 
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Hosszabb távú tárolás, nagy kapacitás 

 szivattyús energiatárolás 

 hidrogén 

 szintetikus gázok 

Közepes idejű és kapacitású 

 sűrített levegős megoldások 

Rövid távú tárolás, kis kapacitás 

 akkumulátorok 

 Lítium-ion 

 flow típusú technológiák 
(pl. vanádium redox) 

 hőtárolós megoldások 

Nagyon rövid idejű tárolás 

 lendkerekes megoldások 
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Közeljövőben tervezett intézkedések 

Beruházás 
Beruházási költségek, 

milliárd EUR 

Új termelő kapacitások kiépítése 1.7 

Hálózat-fejlesztés 7.3 

Megújuló és egyéb források 
felhasználása 

1.3 

Energiahatékonyság 1.8 

Hidrogén beruházások 1.8 

Az orosz energiaimport kiváltására 
alternatív forrásokat biztosító 
beruházások 

1.7 

Összesen 15.8 
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Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer működése 

Kötelezett vállalatok Végrehajtó hatóság 

Energiahatékonysági 
kötelezettségi 

rendszerért felelős 
szervezeti egység  

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 

Hivatal 

Végső energiamegtakarítás 
bármely végfelhasználói körben 
• Közvetlen végrehajtás 
• Harmadik fél bevonása 

Energiahatékonysági 
intézkedések 

Kockázatalapú 
ellenőrzés 

Hitelesített 
intézkedések 
bejelentése  

*A kötelezett vállalat által értékesített végső energia mennyisége alapján 

Bírság 

Intézkedések 
jegyzéke vagy 
egyedi elbírálás 

Kétoldalú megállapodások  

Kereskedelem 

Kötelezettség megállapítása* 

0,05% 0,1% 0,3% 0,5% 

Villamos energia kereskedői 
engedélyesek 

Földgáz kereskedői 
engedélyesek 

Közlekedési célú 
üzemanyagot 
végfogyasztóknak értékesítő 
társaságok 

Villamos energia egyetemes 
szolgáltatói engedélyesek 

Földgáz egyetemes 
szolgáltató 

Energiahatékonysági járulék 
megfizetése 

Kötelezettség teljesítése 

Kivásárlás 

I 

II 

Szervezett piac 

Energetikai auditáló szervezet 

Hitelesítés 
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Zöld közlekedés – Elektromobilitás 

 Jedlik Ányos Terv és felülvizsgálata 
2015 és 2019 

 Zöld rendszám szabályozás 
2015 

 Elektromos gépkocsi vásárlásának ösztönzése 
2016, 2018, 2020, 2021 

 Elektromobilitási törvény és végrehajtási rendelet 
2019 

 Zöld Busz Program 
2019-től 

 Elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlásának ösztönzése 
2020, 2021, 2022 

Az elektromobilitási szektor erősítése a kormány  
egyik legfontosabb gazdasági célkitűzése 

Az elektromobilitás vonatkozású támogatási  
rendszer felülvizsgálatát tervezzük. 
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Zöld közlekedés – Zöld Busz Program 

2022-től a 25.000 fő feletti városokban csak e-buszok helyezhetők üzembe a Zöld Busz Program keretében 

Hazai iparfejlesztés és a nemzeti buszgyártás segítése Cél 

 demonstrációk eddig 28 helyszínen zajlottak  
(22 kiértékelése történt meg teljes körűen): 

 eddig 7-féle szóló, 1 midi és 3 csuklós e-busztípus, 
valamint 1 db H2 busz tesztelése történt 

 a demók során a buszok már 2x megkerülték  
a Földet 

 több, mint 300.000 elszállított utas 
 közel 90.000 kg CO2 kibocsátás csökkenés 
 hozzávetőlegesen 7.000.000 Ft üzemanyag 

költségmegtakarítás 

 10 évre szól, elsősorban a 25.000+ lakosú településeket célozza  
 

 2022-ben újabb buszbeszerzési pályázati felhívás jelent meg (RRF-ZBP-006-22), 
melyből újabb 300-350 e-busz támogatható 
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Zöld közlekedés – Eredmények 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Zöld rendszámmal rendelkező autók számának alakulása 
(2019. január – 2022. március) 

5E - Tisztán elektromos jármű 5N - Növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos jármű 5P - Külső töltésű hibrid elektromos jármű (plug-in hibrid jármű) 5Z - Egyéb nulla emissziós jármű

 Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv meghirdetése óta pályázati keretek között 
3523 db e-autó, 127 db  e-robogó, 6885 db elektromos kerékpár támogatott 
megvásárolása valósulhat meg 

 Az ösztönző intézkedéseknek köszönhetően szélesebb réteg számára váltak 
elérhetővé az elektromobilitás nyújtotta lehetőségek, 2022 márciusában közel  
45 ezer zöld rendszámos gépkocsi futott a hazai utakon 

 Az elektromobilitás vonatkozású jogszabályoknak köszönhetően a hazai nyilvános 
elektromos töltőinfrastruktúra önfenntartó módon, piaci alapon működhet.  
A  MEKH adatszolgáltatása alapján 2021. IV. negyedévében 1880 db elektromos 
töltőberendezés működött az országban 
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Hidrogén 

Nemzetközi partnerségek kialakítása 
• Részvétel Európa zöld hidrogénnel történő, EU-n kívüli országokból való ellátásának kiépítésében, egyúttal a magyar hidrogén igényekhez átmenetileg 

szükséges behozatal megteremtésében. 
Nemzetközi kapcsolatok 

Hidrogén- termelés A hidrogén előállításához szükséges elektrolizátor kapacitások első körös felfuttatása 

H2 alapú közlekedés 
Hidrogén alapú közlekedés „elindítása” (járművek és töltőinfrastruktúra) 
• Hidrogén közlekedési célú beruházások első körének beazonosítása, továbbá hidrogén töltőállomás hálózat kiépítési koncepciójának elfogadása. 

Kapcsolódó iparfejlesztés 
Az igényeket kiszolgáló hazai technológiai-gyártó bázis  kiépülésének megalapozása, a hazai vállalatok technológiaváltása: 
• Hidrogén technológiát gyártó beruházók Magyarországra vonzása, ezzel egyidejűleg magyar vállalkozások felkészítése a hidrogéngazdaságban történő 

részvételre (akár „csak” beszállítóként). 

Oktatási, képzési,  
K+F programok 

Hidrogéntechnológiával kapcsolatos oktatási, képzési, illetve K+F programok indítása 

Hidrogén szállítása  
és tárolása 

A hidrogéngazdaság kiépítéséhez szükséges alapvető hidrogén szállítási és tárolási infrastruktúra megalapozása 

Ösztönző szabályozási és 
támogatási környezet 

A hidrogénpiac szabályozási alapjainak lerakása, a hidrogéngazdaság adminisztratív működési keretrendszerének kialakítása: 
• Hatályos jogi környezet módosítása (már idén is  a beruházások megkönnyítése, továbbá a hidrogén közlekedési célú felhasználása érdekében 
• A származási garancia intézményének bevezetése, középtávú ösztönző rendszer kidolgozása 

Ipari hidrogén-felhasználás 
„zöldítése” 

Első lépések megtétele az ipari  zöld és low-carbon hidrogén ipari bevezetéséhez (felhasználás) 
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Hidrogén –  

A hazai hidrogén-előállítás és -felhasználás várható alakulása 
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Szürke hidrogén Cement 

Karbonmentes hidrogén 

Karbonszegény hidrogén Bekeverés, kiváltás 

Közlekedés 

Acélgyártás 

Kőolajfinomítás 

Vegyipar 

Ammóniagyártás 

Melléktermék* 

H2 felhasználása 

ezer tonna 

H2 típus 

* Melléktermék: Ipari folyamatok melléktermékeként keletkezik 

100 

Melléktermék* 

99 97 93 

 A hazai hidrogénelőállítás jelenleg fosszilis 
alapú (szürke hidrogén), kizárólag az 
iparban kerül felhasználásra 

 2030-ra: első ipari pilotok működnek, főként 
karbonszegény (elsődlegesen kék) 
hidrogént állítanak elő CCS technológiával 

 Új hidrogén-felhasználó szegmensek 
megjelenése: közlekedés és a földgáz 
kiváltása (vagy bekeverés)  jellemzően 
karbonmentes (főleg zöld) hidrogén-
felhasználás 

 2040-re: karbonmentes hidrogén és a 
közlekedési felhasználás felfutása,  
ipari szürke hidrogén felváltása 
karbonszegény (főleg kék) hidrogénnel 

 2050-re: jelentős új hidrogénigény 
jelentkezik (acél- és cementipar), jellemzően 
karbonmentes (főleg zöld) hidrogénnel 
kerül kielégítésre 



  

Felkészültségünk 
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Nemzeti Zöld Stratégiák (2021) 

Nemzeti Hidrogénstratégia 
2030 

Nemzeti Akkumulátor  
Iparági Stratégia 

Nemzeti Tiszta  
Fejlődési Stratégia 
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Magyarország nemzetközi összevetésben is 

jól teljesít a klímavédelem terén 

KPMG „Net Zero Readiness Index” jelentése 

 103 mutató alapján 32 országot vizsgált 

 100+ mutató alapján értékeli a vizsgált országok GHG csökkentési 
teljesítményét és a klímasemlegesség elérésére irányuló alkalmasságát 

 Az eredmény alapján 2 csoportba sorolták az országokat a nettó zéró cél felé 
vezető versenyben elért előrehaladás alapján: 

 25 legjobban teljesítő ország 

 7 „megfigyelendő” ország 

 Magyarország összesítésben 13. helyen  
áll a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére tett intézkedések tekintetében 

 Magyarország azon 5 ország között található, amely a legmagasabb pontértéket 
kapta a klímasemlegességhez való hozzájárulási képességében, köszönhető ez a 
jogalkotás terén felmutatott eredményeknek (Klímatörvény) 



  

Kritikus energiahordozók és nyersanyagok 

magyarországi kitermelésének a lehetőségei 
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Kritikus energiahordozók és nyersanyagok az EU-ban  

és Magyarországon 

 EU vizsgálja az ún. kritikus nyersanyagok aktuális helyzetét és jövőbeli 
potenciálját: 2020-ban 30 anyagot/anyagcsoportot azonosított 

 Nem csak az áll fent import függőség: 

 alapanyag ércek 

 feldolgozott alapanyagok 

 kritikus nyersanyag tartalmú alkatrészek és késztermékek  
(EU-n belüli gyártási kapacitások és technológiák hiányában) 

 EU-nak szüksége van a saját, belső forrásainak feltárására 

 Kutatási és bányanyitási folyamatok: 5-10 év  ezért a 30-40%-os elsődleges 
forrásból származó önellátási cél hosszú távon válik elérhetővé  

 Ellátási láncok diverzifikálása: egyes nyersanyag exportáló országok monopol 
helyzetének megtörése 

 Anyaghelyettesítés  kutatási és fejlesztési folyamatok megfelelő támogatása 



  

Köszönöm a figyelmet! 


