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Az EU 2020 stratégia célkitűzései

• az üvegházhatású 
gázok 
kibocsátásának 20 
%-os csökkentése

• a megújuló 
energiaforrások 
részarányának 20 
%-ra történő 
növelése

• az 
energiahatékonyság 
20 %-os javítása

Az 
Európai 
Tanács 
2020-ra 

vonatkozó 
energiaüg

yi és 
éghajlat-
változási 
célkitűzés

ei:
researchitaly.it



Az EU 2030-as célkitűzései - Éghajlat- és energiaügyi keretrendszer

• az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 40 %-os 
csökkentése

• a megújuló 
energiaforrások 
részarányának 32 %-ra 
történő növelése

• az energiahatékonyság 
32,5 %-os javítása.

Az Európai 
Tanács 

energiaügyi 
és éghajlat-

változási 
célkitűzései 

2030-ig:

fni.no



Az EU 2030-as célkitűzései - Éghajlat- és energiaügyi keretrendszer
A keretrendszer elősegíti az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé való haladást és egy olyan 
energiarendszer kiépítését, amely

• megfizethető energiát biztosít minden fogyasztó 
számára,

• növeli az EU energiaellátásának biztonságát,
• csökkenti az energiaimporttól való függőségünket,
• új növekedési és foglalkoztatási lehetőségeket 

teremt, és
• környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel jár 

- például a levegőszennyezés csökkenése révén.



Üvegházhatású gázok kibocsátása - legalább 40%-os csökkentés

Kötelező célkitűzés, hogy az EU-ban 2030-ig legalább 40%-kal az 
1990-es szint alá kell csökkenteni a kibocsátást. Ez lehetővé teszi az 
EU számára, hogy az éghajlat-semleges gazdaság felé mozduljon el, 

és teljesítse a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeit.

• Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
(ETS ) ágazatainak 43%-kal kell csökkenteniük a 
kibocsátást (2005-höz képest) - ennek érdekében 
az ETS-t felülvizsgálták a 2020 utáni időszakra 
vonatkozóan.

• az ETS-en kívüli ágazatoknak 30%-kal kell 
csökkenteniük a kibocsátást (2005-höz képest) -
ezt a tagállamok számára kötelező érvényű 
egyéni célokra alakították át.

A cél elérése 
érdekében:



Megújuló energiaforrások és energiahatékonyság

Megújuló energiaforrások

Az EU számára 2030-ra kötelező megújulóenergia-
célkitűzés, amely a végső energiafogyasztás legalább 
32%-át teszi ki, és amely 2023-ig felülvizsgálati 
záradékot tartalmaz az uniós szintű célkitűzés felfelé 
történő felülvizsgálatára.

Energiahatékonyság

Az EU által 2030-ra együttesen elérendő, 
legalább 32,5%-os energiahatékonysági fő 
célkitűzés, 2023-ig felfelé történő 
felülvizsgálati záradékkal.

eur-lex.europa.eu



Irányítási rendszer

Az átlátható és dinamikus irányítási folyamat segíteni fogja a 
2030-as éghajlat- és energiapolitikai célok hatékony és 
koherens megvalósítását. 

Az EU integrált nyomon követési és jelentéstételi szabályokat 
fogadott el annak érdekében, hogy biztosítsa a 2030-ra 
kitűzött éghajlat- és energiapolitikai célok és a Párizsi 
Megállapodás szerinti nemzetközi kötelezettségvállalások 
teljesítését.

A jobb szabályozás elvei alapján az irányítási folyamat 
magában foglalja a polgárokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációkat.



Az EU közel nulla energiafelhasználású épületekre vonatkozó 2020-as stratégiája 
(ZEBRA2020)

Az európai társadalom és gazdaság fenntarthatósága a megújuló energián és az erőforrás-
hatékonyságon fog alapulni. 

Az építőiparban ez a közel nulla energiaigényű épületek (nZEB-ek) széles körű elterjedését 
jelenti.

A technológia rendelkezésre áll és bizonyított, azonban az nZEB-építés és -felújítás 
nagymértékű elterjedése még mindig kihívást jelent valamennyi érintett piaci szereplő 
és érdekelt fél számára.



Közel nulla energiafelhasználású épületek 2020 stratégiája (ZEBRA2020)

Az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy a globális felmelegedést jóval 1,5-2 Celsius-fok alatt tartja, és a 
kapcsolódó éghajlati célok egyértelműen jelzik, hogy 2050-ig 80-95%-os CO2-csökkentésre lesz szükség 
az építőiparban.

A ZEBRA2020 forgatókönyvek csak az ambiciózus esetekben érik el a 80% körüli CO2-csökkentési szintet. 

A 2050-re kitűzött energia- és éghajlati célok eléréséhez olyan politikai ambíciókra van szükség, amelyek 
túlmutatnak a politikai döntéshozókkal közösen kidolgozott ambiciózus politikai forgatókönyvekben 
feltételezett intézkedéseken. 

Az energetikai és éghajlati célok eléréséhez azonnali cselekvésre és radikális politikai újításokra van 
szükség.



Polgármesterek Szövetsége - SECAP 2030 - Az önkormányzatok szerepe

Fenntartható energia- és klímatervek városok (vagy 
városrészek) számára

Mitigációs és alkalmazkodási célok és intézkedések 
(valamint energiaszegénység):

▪ Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 40%-os 
csökkentése a bázisévhez képest 2030-ig � ambiciózusabb

▪ Kibocsátási nyilvántartások

▪ Monitoring (2 és 4 év - puha, teljes)
covenantofmayors.eu

In November 2020



Polgármesterek Szövetsége -
SECAP 2030

A benyújtott fenntartható energia- és 
éghajlat-változási cselekvési tervek 
száma országonként (2020 
novemberében):

• 15 németországi település

• 32 magyarországi település

• 2 szlovákiai település

Az aláírók számának gyors növekedése 
Európa-szerte az elmúlt években.

Az építőipar energiahatékony és 
intelligens fejlesztése minden SECAP 
egyik fő célja !

Map of Covenant signatories



Magyarország 2030-as célkitűzései

• az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 40 %-os 
csökkentése

• a megújuló 
energiaforrások 
részarányának 21 %-ra 
történő növelése

• az energiahatékonyság 8-
10%-os javítása.

Magyarorsz
ág

Nemzeti 
energia- és 

éghajlat-
változási 

terv 
célkitűzései 

2030-ig:
vgfszaklap.hu

Nemzeti Energia- és Klímaterv, 
Magyarország (NECP)



Energiafogyasztási előrejelzések Magyarország Nemzeti Energia- és Éghajlatváltozási 
Tervében (NECP)

A hazai elsődleges energiafogyasztás várható 
emelkedése, növekedés 

a 2017-es 1117 PJ-ról 2030-ra több mint 1284 PJ-ra
emelkedik, 

ami 15%-os növekedést jelent. 

Ez nem felel meg sem a környezet- és éghajlatvédelmi 
elvárásoknak, sem a fejlett gazdaságok csökkenő 
fogyasztási trendjeinek.

2017: 1117 PJ

2030: 1284 PJ



A megújuló energiaforrások szerepe a magyarországi NEPC-ben

A napelemes PV-rendszerek bővítése a NECP 
legambiciózusabb része:

• A célok szerint 2030-ra 6500 MW PV-kapacitás fog 
működni Magyarországon, a nagyobb (ipari méretű) 
rendszerek és a háztartási rendszerek összeadásával.

• A következő évtizedben a háztartási fotovoltaikus 
rendszerek számának nagymértékű növekedése is 
várható. A NECP célja, hogy 2030-ra 200 000 háztartás 
átlagosan 4 kW-os teljesítményt telepítsen. Így a 
magyar háztartások 5%-a csatlakozhatna professzionális 
fogyasztóként a villamosenergia-rendszerhez.

mnnsz.hu



A beépített villamosenergia-termelő kapacitás tervezett alakulása Magyarországon

NECP of Hungary



Épületek fűtése és hűtése a magyarországi NECP-ben

A fűtés területén a dokumentum a helyi légszennyezési problémák és a túlfogyasztás ellenére tűzifa 
alapú koncepcióval rendelkezik háztartási szinten.
Fontos fejlesztési területként kellett volna megemlíteni a hozzáférési hőt és más környezeti 
hőhasznosításokat, mint például a levegő- és talajhőszivattyúkat. 

A geotermikus energia az egyetlen, amelyet gyakran említenek.

Ami a távfűtés kulcsfontosságú fejlesztési területét illeti, a NECP nem említi a napenergiát mint 
lehetséges hőforrást. 

energiaoldal.hu



Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervének ellentmondásai

a) Az energiahatékonyság, amelyről meglehetősen kevés szó esik, számos 
kérdést vet fel. A tervezett intézkedések nem tekintik az 
energiahatékonyságot elsődleges célterületnek

b) Az energiatudatosság, mint a fogyasztás csökkentésének és a megújuló 
energiaforrások integrálásának másik eszköze, a NECP egyik meglehetősen 
elhanyagolt témája. A dokumentum csak vázlatos elképzelésként mutatja be, 
amelyet a jövőben valahogyan növelni kellene, de csak halvány utalások 
olvashatók az anyagban

c) Az európai energiaforradalom harmadik kulcsfontosságú eleme a megújuló 
energiaforrások használata. Az EUROSTAT adatai szerint Magyarország az 
egyetlen uniós tagállam, ahol 2013 óta minden évben csökken a megújuló 
energiaforrások aránya. Ezen a területen sincsenek ambiciózus tervek, hiszen a 
21%-os megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó célkitűzés (a bruttó 
végső energiafogyasztásban) jelentősen elmarad az uniós átlagtól.



Szlovákia - 2030-as NECP célok

• az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 12 %-os 
csökkentése 2005-höz képest

• a megújuló energiaforrások 
részarányának 18 %-ra történő 
növelése

• a primerenergia-fogyasztás kisebb 
mértékű csökkenése és a végső 
energiafogyasztás növekedése a 
2020-as célkitűzésekhez képest. 

Szlovákia
Nemzeti 

energia- és 
éghajlat-
változási 

terv 
célkitűzései 

2030-ig



Szlovákia - 2030-as célkitűzései

Korlátozott erőfeszítések minden 
területen:

- a megújuló energiaforrások alacsony 
aránya

- nagyon konzervatív 
energiafogyasztási célok

- a CO2-kibocsátás elégtelen 
csökkenése

ec.europa.eu



Németország - 2030-as NECP célok

• az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 38 %-os 
csökkentése 2005-höz képest

• a megújuló energiaforrások 
részarányának 30 %-ra történő 
növelése

• a tervezetből nem derül ki 
világosan, hogy Németország 
hogyan járul hozzá az 
energiahatékonysághoz - a 2030-ra 
kitűzött 32,5 %-os uniós célhoz.

Németorsz
ág

Nemzeti 
energia- és 

éghajlat-
változási 

terv 
célkitűzései 

2030-ig



Németország - 2030-as célkitűzései

Ambiciózusabb célok, mint Szlovákiában 
és Magyarországon:

- az uniós célnál valamivel alacsonyabb 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
százalékos célérték (30% vs. 32%)

- hasonlóan valamivel alacsonyabb CO2-
kibocsátás-csökkentési cél (38% vs. 
40%).

- az energiahatékonysági cél nincs 
tisztázva, de az előrejelzések szerint 2017 
és 2020 között jelentősen csökken az 
energiafogyasztás.

ec.europa.eu



Magyarország hosszú távú nemzeti stratégiája

Ahhoz, hogy 2050-re elérjük a klímasemlegességet, Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-
hez képest mintegy 95%-kal kell csökkenteni. 

E cél eléréséhez minden kibocsátási ágazatban beavatkozásra van szükség, és lépéseket kell tenni a felvevőképesség 
fenntartása érdekében. 

A 2010-es évek végén - a csökkenés mértéke 1990-hez képest körülbelül 32%.

A modellek szerint a megújuló energiák aránya 2040-re eléri a 45%-ot.

A klímasemlegesség elérésének becsült költsége 2050-ig mintegy 50 000 milliárd forint ~ 140 milliárd euró.



Magyarország hosszú távú nemzeti stratégiája

A stratégia értelmében: 

▪ az energiahatékonysági beruházások a kötelezettségvállalási rendszer bevezetésével valósíthatók meg a 
legköltséghatékonyabban.

▪ a fűtési és hűtési ágazatban nagy lehetőségek rejlenek a biomassza hasznosításában mind az egyedi 
fűtőberendezésekben, mind a távfűtésben, valamint a környezeti hő hőszivattyúkon keresztül történő 
felhasználásában.

▪ Magyarország geológiai adottságait figyelembe véve cél a geotermikus energiában rejlő lehetőségek kiaknázása, mind 
a távhőtermelésben, mind a mezőgazdasági hasznosításban.

A stratégia megemlíti az okos rendszerek és az okos mérés fontosságát.

A családok energiafüggetlensége lehet:
▪ a háztartások megújuló energiatermelésének támogatásával, 
▪ az intelligens fogyasztásmérők elterjedésének előmozdításával, és
▪ a rezsicsökkentés eredményeit fenntartó energiahatékonyságba való beruházással.



Szlovákia hosszú távú nemzeti stratégiája
Cél: 2050-re klímasemlegesség elérése Szlovákiában

- -az előre jelzett kibocsátási rés valószínűleg 14 MtCO2eq. lesz, ami az 1990. évihez képest 80%-os 
kibocsátáscsökkenést jelent.

- a várható költség 196 milliárd euró

Energiahatékonysági intézkedések:

- Az épületben elért energiamegtakarítás növelése -

felújítás 30%-ról 60%-ra

- az épületek energiateljesítményének javításának 
előmozdítása a fűtési és hűtési ágazatban
végrehajtott intézkedésekkel, amelyek célja 
az épületek távfűtési és távhűtési rendszerekből 
történő hőellátásának szén-dioxid-mentessé tétele.

SHMI-projektek (2040-ig) és a gazdasági 
minisztérium szakértői becslése; az előrejelzések a 
Slovak-CGE és a CPS modellben használt adatokra 
támaszkodnak.



Németország hosszú távú nemzeti stratégiája

Németország egy kibocsátáscsökkentési utat határoz meg, amelynek végső célja 2050-re az 1990-es szinthez képest 
80-95 százalékkal alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátás elérése.



Németország hosszú távú nemzeti stratégiája
Az építőipar Németország 2050-ig szóló éghajlat-változási tervében: 

"Az üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából releváns beruházások közül az épületek élettartama a 
leghosszabb - körülbelül 100 év -, és az integrált épületgépészeti szolgáltatások gyakran több mint 20 évig 
használatban vannak. Ezért minden új épületre vonatkozóan olyan hatékonysági szabványt kellene meghatározni, 
amely a megújuló energia és a villamos energia közvetlen felhasználásával együtt nulla CO2-kibocsátást eredményezne. 
Már most is rendelkezünk költséghatékony technológiákkal, így ezt az új szabványt késedelem nélkül be lehetne 
vezetni".

"A meglévő épületállomány jelentette kihívások összehasonlíthatatlanul nagyobbak. Ez az állomány nagyrészt csak 
közepesen jól szigetelt épületekből áll, amelyeket főként gáz- és olajkazánokkal fűtenek. Ha ezeket a rendszereket 
hatékony kondenzációs kazánokra cserélnénk, azzal jelentősen csökkenthetnénk a CO2-kibocsátást.

"A másik fontos kérdés az építőiparban a hatékony villamosenergia- és hőellátás szükségessége mellett az 
építőanyagok kérdése, valamint az, hogy azok fosszilis vagy megújuló nyersanyagokon alapulnak-e.



Magyarország Nemzeti Épületenergetikai Stratégiája

A stratégia az épületek energiateljesítményének javítását tágabb 
energiapolitikai, gazdasági és társadalmi kontextusba helyezte.

Célkitűzések
• Az EU energetikai és környezetvédelmi célkitűzéseivel való összehangolás
• Az épületek korszerűsítése a lakosság közüzemi költségeinek csökkentése 

érdekében
• A költségvetési kiadások csökkentése
• Az energiaszegénység csökkentése
• Munkahelyek teremtése
• Az üvegházhatású gázok (ÜHG-k) kibocsátásának csökkentése.



Magyarország Nemzeti Épületenergetikai Stratégiája

Célkitűzések:

▪ A 2030-ig elérendő energiamegtakarításnak összhangban kell lennie a Nemzeti Energiastratégia 2030-ban 
meghatározott vonatkozó energiahatékonysági követelményekkel.

▪ Az épületek jobb energiateljesítményéből származó energiamegtakarítási célokat 2020-ig az épületállomány jelenlegi 
állapota, a különböző épülettípusokra vonatkozó követelmények, az e követelmények teljesítéséhez szükséges 
műszaki korszerűsítési feladatok, az ezzel járó költségek, valamint a rendelkezésre álló kormányzati és egyéb források 
figyelembevételével végzett számítások alapján kell meghatározni.

epitesimegoldasok.hu



Szlovákia lakás- és nem lakáscélú épületállomány-felújítási stratégiája

"Tartalmazza a lakó- és nem lakóépületek 
nemzeti állományának áttekintését, az 
épülettípusra és éghajlati övezetre vonatkozó
költséghatékony felújítási megközelítések 
meghatározását, az épületek költséghatékony 
nagyobb (mély)felújítását ösztönző 
szakpolitikákat és intézkedéseket, beleértve a 
szakaszos (mély)felújításokat is.
Előre mutató, tényeken alapuló becslést
tartalmaz a lakó- és nem lakóépületek 
felújításainak várható energiamegtakarításairól
és egyéb előnyeiről, hogy a szlovákiai 
magánszemélyek, az építőipar és a 
pénzintézetek beruházási döntéseihez 
iránymutatást nyújtson."

Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok száma épületkategóriánként és 

energiaosztályonként 2016-ban



Épületek energiahatékonysági stratégiája Németországban

A szövetségi kormány 2050-re Németország épületállományát gyakorlatilag klímasemlegessé kívánja tenni.

Az épületek energiahatékonysági stratégiája a villamosenergia-, a hő- és az energiahatékonyság három szempontját 
egyesíti, hogy világos politikai keretet alkosson az épületágazat energetikai átállására.

Digitalizáció az építőiparban
- jelentősen hozzájárulhat az energetikai átállás megvalósításához az építőiparban � műszaki fejlődés, az 

energiahatékonysági intézkedések jobb figyelembevétele, a megújuló energia felhasználása a digitalizált 
tervezésben, valamint az épületüzemeltetés digitális alkalmazásai, például a berendezések energiahatékony 
vezérlése.
Az épületek energetikai átállásának kiemelt projektjei

- annak bemutatása, hogy a rendelkezésre álló, de a piacon még nem elterjedt koncepciók hogyan valósíthatnak 
meg gyakorlatilag klímasemleges épületeket és városrészeket.

A fűtési és hűtési infrastruktúra innovációjának rendszerszintű finanszírozása � Több beruházás 
szükséges

- A szövetségi kormány célja, hogy az épületállomány primerenergia-szükségletét 2050-ig kb. 80%-kal csökkentse 
(2008-hoz képest).



Köszönjük a figyelmet!

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai 
Bizottság nézeteit.


