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Hol vagyunk most?

• Leszámolás egy mítosszal:

Magyarország nem csökkentette, hanem (hol) csökkentek (hol nőttek)
a kibocsátásai 1990-hez képest (nagyrészt úgy, ahogy nem szeretnénk
a jövőben) – nem társíthatók akaratlagos szakpolitikai intézkedések
az eddigi magyar ÜHG görbe alakulásához

• Jelenleg 63,6 millió t CO2eq (proxy) – kb. -33% 1990-hez képest
(COVID hatás! DE az 5,1%-kal visszaeső bruttó hazai termékhez
képes jóval (kb. 1,4%-kal) kisebb mértékben csökkent a hazai
kibocsátás



Hol vagyunk most? 2.

Következtetések:

1) Az idő felénél állunk az út (legkönnyebben megtehető) harmadánál

2) Az eddigi nem menedzselt kibocsátás-csökkenés helyett tudatos,
tervezett kibocsátás-csökkentésre van szükség, minden korábbinál
nagyobb ütemben

3) Nem szabad egyszeri hatásokra építeni, folyamatos és jóval nagyobb
ütemű csökkentés kell



Hova szeretnénk eljutni?

• 2020. évi XLIV. törvény - legalább -40% 2030-ig, 
klímasemlegesség 2050-ig

• IPCC 1,5 fokos jelentés alapján: ne ó zéró 2050-ig ÉS -
45% 2030-ra a 2010-es szinthez képest! –  a magyar 
vállalás 2030-ra -14% 2010-hez képest (teljes ÜHG)
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Hova szeretnénk eljutni? 2.

Következtetések:

1) A klímasemlegességi célunk köve  a nemzetközi  benchmarkot, de a 
2030-as célunk nem. Félő, hogy a nem megfelelő 2030-as célok túl 
nagy terhet hagynak az utolsó két év zedre (vö. Német 
alkotmánybírósági döntés)

2) Az EU Fit for 55 csomagja alappján eleve magasabb 2030-as célok 
kellhetnek, érdemes ezeket újratervezni, hogy a megfelelő pályákra 
állhassunk, EU-s támogatással

3) Minden tervezésnek a klímasemlegességi célból kell kiindulnia



Hogyan jutunk el oda?

Mi az, ami van? - célok (vö. korábbi slide),
- stratégiák (talán túl sok is)
- keretjogszabályok
- források (köz- (EU-s és hazai) és

magán)
- eseti projektek (Zöld busz,

napelem stb.)

ÖSSZESSÉGÉBEN: AZ ALAPOK, ESETI VÉGREHAJTÁSSAL



Hogyan jutunk el oda? 2.

Mi az, ami nincs? - valódi politikai akarat
- részletes & alapos problématérkép
- a szakpoltikák hatásainak vizsgálata

és értékelése
- szükséges intézményi és eljárási

megoldások, garanciák (benne a
tudomány és a szakpolitika- alkotás
szoros együttműködése)

ÖSSZESSÉGÉBEN: MEGFELELŐ ÜHG PÁLYÁRA ÁLLT,
RENDSZERSZINTŰ VÁLTOZÁS



Hogyan jutunk el oda? 3.

Lehetőségek: - az ÜHG driverek alaposabb megértése

- tudományos alapú szakpoli kai 
döntéshozatal

- a jogszabályok megalkotásának és a 
közpénzek felhasználásának reformja 
(“climate proofing”, zöld közbeszerzés 
etc.)

- kezdeményező klímapoli ka (bel- és 
külföldön egyaránt)



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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www.greenpolicycenter.com 


