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KLÍMASEMLEGESSÉG 2050-RE

• Ezt a célt nem szabad elengedni

Merre tovább a hazai
éghajlat- és energiapolitikában?

A FÖLDGÁZFELHASZNÁLÁS CSÖKKENTÉSE

• Eddig is cél volt, most csak erősebb

Nemzeti Energia- és Klímaterv

Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia

Nemzeti Energiastratégia 2030



A 2020-ban elfogadott nemzeti klímacél kibocsátáscsökkentési pályája (Gg CO2eq)

2050: klímasemlegesség (nettó nulla)

2030: -40% 1990-hez képest



• Jobb éghajlati szempontból: kevesebb ÜHG kerül a légkörbe.

• Jobb energiafüggetlenségi szempontból: csökkentjük az orosz függést.

• Jobb gazdasági szempontból: aki hamarabb odaér, jobb pozíciót foglal el a 
zöld jövőben.

• Jobb igazságossági szempontból: nem toljuk át a feladat nagyobb részét a 
következő generációra.

Nagyobb ambíció-szintre van szükség 2030-ra: 
45-60% közötti csökkentést javaslunk



• Mindegyiken: energetika, ipar, mezőgazdaság, közlekedés, erdészet stb. – 
minden területen lépni kell, ha el akarjuk érni a klímasemlegességet.

Milyen területeken kell lépni?

De mivel kezdjük?
• Az épületeinkkel.

• Az épületeink felelnek a végső energiafelhasználásunk nagyjából harmadáért.

• Az épületeink felelnek az üvegházhatású-gáz-kibocsátásaink nagyjából 
harmadáért.

• A ma álló épületek több mint 80 %-a velünk lesz 2050-ben.

• Koncentráljunk a felújításokra!

• Elérhető a szükséges technológia.





• Kormányzati ciklusokon átívelő felújítási program.

• Ütemezett, kiszámítható, támogatásokkal megsegített csökkentése a 
háztartási gázfelhasználásnak.

Újítsunk fel évente legalább 100.000 lakást!





Megvizsgáltuk, milyen rövid távú kihívásokra kellene megoldást találni egy 
átfogó épületenergetikai felújítási program elindítása esetén.

3 fő kategória:

1. Erőforrások szűkössége és ára: építőanyagok és gépészeti termékek, valamint munkaerő;
2. Villamosenergia-hálózat fejlesztési igényei;
3. Szociális kihívások: ingatlanárak növekedése, lakhatási nehézségek.

Lehetséges válaszok:

4. Biztosítsunk kiszámítható jogszabályi, piaci környezet – lehet hosszú távra tervezni, 
gyártási kapacitásokat felfuttatni (hazai/import); képzést, szakképzést összekötni a zöld 
átmenettel;

5. Mérjük fel, és a zöld átmenet igényeihez igazítva fejlesszük a villamosenergia-hálózat 
kapacitását;

6. Növeljük a bérlakásállományt, korlátozzuk az Airbnb-t és a befektetési célú 
ingatlanvásárlást.

És ha sikerülne?
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