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NEKT Folyamat  / NECP 
process

A Bizottságnak jan. végén benyújtott NEKT-tervezet erősen 
hiányos, bővebb új verziót várunk majd társadalmi 
konzultációra. Kérdés, h az mennyire lesz kifejtett (en.strat-
ból) ill. majd mennyire építi be a konzultáció és az SKV 
eredményeit. Ld. eddigi civil közös anyagok, javaslatok 

EC-submitted draft HU NECP has many holes in it
(submitted: end of Jan.). We expect to see a new, advanced
HU NECP version (with inputs from the new nat. energy
strategy processwill be? How well can it be still influenced
via publ.cons) for public consultation – how advanced the
version., SEA?

Green NGO group position paper July 2018, detailed
questionnaire answers Aug 2018, new position paper March
2019 – feedback/how these are being built in?





NECP version for public consultation – how advanced? 
How can be still influenced? 
SEA  and energy strategy consultation?
Green NGO group position papers July 2018, detailedGreen NGO group position papers July 2018, detailed
questionnaire answers Aug 2018, new position paper
March 2019 – feedback???



Ambíció – ÜHG 
kibocsátás-
csökkentés. / 
Ambition – GHG 
mitigation
Kb. 35% ma/today, 31,7% WEM, 40% WAM , mind 1990-hez képest / 
compared to 1990. 40% = - 8,2 mtCO2e. Mátrai Erőmű / Matra PP 
emissions: 6,4 mtCO2e
Energiaklub Zöld Magyaro. Energia Útiterv forgatókönyv / scenario: 
60% csökkentés reális 2030-ra  (1990-hez képest)
Ellentmondások: szén-alapú áram kivezetése, de mi a céldátum? 
Szilárd fosszilis lakossági fűtés kivezetése NEKT vs. új 
lignitbányák. / TPES WAM: 37% less coal than in WEM vs. no 
phaseout date, only market-solutions; household solid fossil
heating vs. new lignite mines



Termelő-fogyasztó egyének 
és közösségek / Prosumers
& community energy

Egyelőre nincs kifejtve a NEKT-tervezetben: definíció, hogyan biztosítják a 
jogait, hozzáférését )  / No details yet in draft HU NECP: how their rights, access
will be ensured in HU (to produce, store, sell or supply their own RES energy)





NEKT-elemzések és további 
hasznos anyagok / Useful links:

A kelet-közép-európai Bankfigyelő friss elemzése a 
régióbeli NEKT-tervezetekről, köztük a magyarról / CEE 
Bankwatch : NECPs Scorecard (21 March 2019): 
https://bankwatch.org/necp-energy-climate-plans

Az EU és tagállamai, köztük Magyarország Az EU és tagállamai, köztük Magyarország 
energiaátmenetét értékelő, bemutató Energia Atlasz 
(2018. nov.) itt : https://mtvsz.hu/energiaatlasz
Energy Atlas summary on Hungary: 
https://mtvsz.hu/energy_atlas_summary_on_hungary

Hamarosan elkészül a civil NEKT véleményanyagunk is, 
amely pl. letölthető lesz a www.mtvsz.hu –ról.


