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1. Középpontban a Fogyasztó 3. Az energiaszektor klímabarát 
átalakítása

2. Energiaellátás biztonságának 
megerősítése

4. Energetikai innovációk és 
gazdaságfejlesztés

TISZTA, OKOS, MEGFIZETHETŐ 
ENERGIA

A célok elérését tematikus programok támogatják, a megvalósítás ~40 

projekten keresztül történik.

„Minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle”
(ismetretlen szerző) 
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Az 

energiaunió 

dimenziói

Indikátorok EU-s szintű 

célszámok 2030-ra Célok 2030-ra
Hazai 

helyzetkép, 2017
Főbb intézkedések
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ÜHG kibocsátás csökkentés 

1990-hez képest
min. -40% min. -40% -31,9 % ▪ Villamosenergia-mix 

klímabarát átalakítása

▪ Energiahatékonysági

kötelezési rendszer

▪ Közlekedés zöldítés

▪ A GDP ÜHG intenzitása
az ÜHG intenzitás 

folyamatos csökkentése

1,98 t CO2e/millió 

Ft

▪ A nem-ETS kibocsátások              

csökkentése 2005-höz képest
min. -10% min. -7% -9,3%

A megújuló energia részaránya 

a bruttó végsőenergia-

felhasználáson belül

min. 32% min. 21% 13,33%

▪ Napelem

▪ E-mobilitás

▪ Zöld Távhő Program
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Végsőenergia-felhasználás
Indikatív 32,5%-os 

megtakarítás

max. 785 PJ

A többletfelhasználás 

forrása csak megújuló 

energia lehet 2030 és 

2040 között.

775 PJ

▪ Végfelhasználás 

csökkentése (évi 0,8%

megtakarítás) 

▪ Ipari energiahatékonysági 

beruházások ösztönzése

2030-ra vonatkozó  kiemelt Energia- és Klímapolitikai célszámok

Klímavédelem, energiabiztonság és gazdaságfejlesztés



Általános előrehaladás

▪ NES, NEKT, ÉCST1

▪ Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2050 

▪ Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv

▪ 2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről

▪ Dekarbonizált áramszektor: Mátra, METÁR, 
Paks2, hálózatfejlesztés

▪ Energiahatékonyság: kötelezettségi rendszer 
előkészítés

▪ Közlekedés zöldítés: Zöld Busz Program, e-
mobilitást ösztönző pályázatok, Közlekedés 
zöldítési stratégia

▪ Innovációs (pilot) projektek kidolgozása és 
megvalósítása

▪ Zöld kötvény kibocsátás

Zöld Távhő Program előrehaladás

▪ „Távfűtött lakások szabályozhatóvá tétele és 
költségosztókkal történő felszerelése”

▪ „Geotermikus Kutatási Kockázati Alap 
létrehozása”

▪ „Energiahatékony és megújuló távhő
program kidolgozása és megvalósítása”

▪ „Az anyagukban nem hasznosítható 
hulladékok hőtermelésben való fokozottabb 
hasznosítása a hulladék hierarchia alapján”

▪ „Az innovatív megoldások alkalmazását 
segítő szabályozói környezet kialakítása”

A Zöld Távhő Program előrehaladása
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Zöld Távhő Program: stratégiai keretek 

▪ GHG 2030: min - 40%

▪ RES 2030: min 21%

▪ Végső energia felhasználás 2030: max 785 PJ

▪ növekmény csak karbonmentes alapon

▪ A hazai távfűtés egésze a „hatékony távfűtés/távhűtés” kategóriájába essen

▪ Ahol ez nem lehetséges / túlzottan költséges, ott az alternatívákat is vizsgálni kell

▪ Földgáz részarány a távfűtésben 2030: < 50%



Zöld Távhő Program: integrált tervezés

▪ Távhő körzetekre lebontott, integrált tervek

▪ Kormányzati támogatás előfeltétele az integrált terv 

▪ Integrált terv minimális elemei:

▪ Keresleti forgatókönyvek 

▪ távfűtéssel/távhűtéssel ellátott épületállomány korszerűsítése

▪ piacbővítés lehetőségei

▪ Tüzelőanyag váltás a távhő termelésben a helyi adottságok figyelembe vételével

▪ Távhőrendszer korszerűsítése

▪ Klíma- és energiapolitikai hatások számszerűsítése (GHG, végső energia, RES-H, innováció)

▪ Társadalmi költség-haszon elemzés
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Zöld Távhő Program: kormányzati teendők

▪ Integrált tervezés koordinálása

▪ Megfelelő ösztönzök kialakítása (ITM, MEKH, AM)

▪ árszabályozás korszerűsítése

▪ energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kereteinek véglegesítése

▪ Hosszú Távú Felújítási Stratégia, megújított TNM rendelet

▪ integrált tervek megvalósítását elősegítő fejlesztési programok kialakítása

▪ KEHOP2, Next Generation EU, Modernizációs Alap

▪ geotermikus értéklánc fejlesztésre vonatkozó összehangolt program

▪ összhang megteremtése a hulladékhasznosítási stratégiával 

▪ (fenntartható biomassza hasznosítási program)

▪ A Program végrehajtását koordináló Bizottság létrehozása, működtetése
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Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


