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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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A megújuló energia aránya  
a bruttó végső energia 

felhasználásban  
(beleértve alindikátorokat  
a villamosáramtermelésre,  

a közlekedésre, valamint  
a fűtés-hűtésre) [%]

Teljes energiamix: 
 13,85 % (  37,48,  36,55,  17,3,  33,98)

villamosenergia-termelés:  
 11,9%; (  22,09;  78,2;  14,81;  58,03)

közlekedés:  
 11,57% (  10,22;  10,28;  9,38;  9,7)

fűtés-hűtés:  
 17,72% (  23,09;  35;  23,54;  41,55)

EUROSTAT Shares 
https://ec.europa.eu/eurostat/
web/energy/data/shares

https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/sdg_07_40/de-
fault/table?lang=en

https://www.eea.europa.eu/
data-and-maps/daviz/countri-
es-breakdown-actual-res-prog-
ress-12#tab-googlechartid_
chart_21

nincs (minimum 21%)

Nemzeti Energiastratégia 2030

A villamosenergia-termelés  
karbonintenzitása [g CO2 eq/kWh]  195 g CO2 eq/kWh (  275,  114,  442,  220)

Bruttó (CCUS nélkül): 20,8 g CO2eq/
kWh (85,5 g CO2eq/kWh)

Nettó (CCUS-el): -38,8 g CO2eq/kWh 
(78,8 g CO2eq/kWh)

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia  
Korai Cselekvés forgatókönyvhöz  
végzett háttérszámítás alapján,  
melyet a REKK végzett 2021-ben.

https://www.statista.com/statis-
tics/1290234/carbon-intensity-po-
wer-sector-hungary/

https://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/daviz/co2-emission-in-
tensity-12/#tab-chart_2

Az energiatermelés során  
befogott és felhasznált  

vagy tárolt CO2eq [t CO2eq]
nem található adat

CCUS technológiával: 6,58 Mt CO2eq 
(0,35 Mt CO2eq) 

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia  
Korai Cselekvés forgatókönyvhöz  
végzett háttérszámítás alapján,  
melyet a REKK végzett 2021-ben

A gazdaság elektrifikáltsága  
(beleértve alindikátorokat  
az egyes szektorokra) [%]

nem található adat nincs (nincs)

https://energy.ec.europa.
eu/2022-report-energy-subsidi-
es-eu_en, 

https://energy.ec.europa.eu/sys-
tem/files/2022-11/study on energy 
subsidies and other government 
interventions-MJ0422159ENN.pdf
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Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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Az akkumulátoros tárolás, a szén-dioxid- 
leválasztás [EUR/tCO2] valamint  

a hidrogén [EUR/kgH2] nivellált költségei
nem található adat N/A

A megújuló energia elterjedését  
támogató programok (beleértve  

alindikátorokat a villamos- 
energiára, közlekedésre, valamint  

a fűtésre-hűtésre) [mérték]

EU-s támogatások (szerződött összeg):

KEHOP: 1 684 767 176 Ft  
GINOP: 26 694 043 066 Ft  

TOP: 2 067 377 362 Ft  
VEKOP:  1 356 018 130 Ft 

Hazai támogatások: nem található adat

N/A Kormányzati adatszolgáltatás

Széndioxid árazás (beleértve  
alindikátorokat a különböző szektorokra, 
kibocsártókra) [HUF vagy EUR/tCO2 eq]

EU ETS éves átlagár: 24,4 euró / tCO2e;

nemzeti: nincs
N/A

https://www.eea.europa.eu/publica-
tions/the-eu-emissions-trading-sys-
tem-2/the-eu-emissions-trading-sy-
stem
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A villamosenergia interkonnektorok  
kapacitása a villamosenergia-termelő 
kapacitáshoz képest [kapacitás %-a]

64% nincs (nincs)

International Energy Agency: 
Hungary 2022 Energy Policy 
Review +  

http://www.mekh.hu/ujabb-mer-
foldkohoz-ert-a-hazai-villamose-
nergia-rendszer-fejlesztese

Energiatárolási kapacitások  
(villamosenergia, hőenergia, gáz)

Villamosenergia: 10 MW

Gáz: 6,63 milliárd m3

Hőenergia: nincs adat

nincs (villamos energia: 100 MW)

Nemzeti Energia- és Klímaterv
https://mfgt.hu/en, Nemzeti Ener-
giastratégia 2030

Az áram és a gáz átlagos kiesési  
időtartama ügyfelenként 

(SAIDI index) [óra/fogyasztó/év]
2,56 (2019) nincs (nincs)

https://tcdata360.worldbank.org/
indicators/h2d96dbda?count-
ry=HUN&indicator=42570&viz=li-
ne_chart&years=2014,2019 

Fosszilis energiatámogatás  
közpénzből [EUR, GDP%-ban] 500 M EUR, 0,35% nincs (nincs)

https://energy.ec.europa.
eu/2022-report-energy-subsidi-
es-eu_en, 

https://energy.ec.europa.eu/sys-
tem/files/2022-11/study on energy 
subsidies and other government 
interventions-MJ0422159ENN.pdf



1. táblázat - Energia

39

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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A gazdaság energiaintenzitása:  
bruttó belföldi energiafogyasztás  

(ktoe) /GDP (millió euró)
 0,1898 (  0,09956;  0,0845;  0,1863;  0,1067) nincs (nincs)

https://www.odyssee-mure.eu/
publications/efficiency-by-sector/
overview/primary-final-energy-in-
tensities-trends.html

gross inland energy consumption/
gross domestic product 1. szám forrá-
sa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/
energy/data/energy-balances  2. 

szám forrása: https://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=-
nama_10_gdp&lang=en

Primer és végső energiafogyasztás  
(beleértve alindikátorokat a végső  

energiára tüzelőanyagtípusonként,  
ágazatonként) [Mtoe)

Primer:  
 23,9 Mtoe (  45,8;  29,7;  37,5;  19,5)

Végső:  
 17.61 Mtoe (  33,6;  26,1;  24,5;  15)

Ipar:  
 4,42 Mtoe (  8,56;  7,32;  6,55;  4,5)

Közlekedés:  
 4,46 Mtoe (  9,33; AT: 7,73;  6,38;  5,01)

Kereskedelem és közszolgáltatások:  
 2,00 Mtoe (  4,5;  2,57;  2,99;  2,16)

Háztartások:  
 5,98 Mtoe (  9,19;  6,68;  7,15;  3,01)

Primer: nincs (nincs)

Végső: Ha 2030 után emelkedik, 
annak forrása csak karbonsemleges  

energiaforrás lehet (nem haladja  
meg a 2005-ös 785 PJ-t)

Nemzeti Energiastratégia 2030,  
kitekintéssel 2040-ig

https://www.ksh.hu/stadat_files/ene/
hu/ene0002.html, 

https://www.ksh.hu/stadat_files/ene/
hu/ene0006.html

saját számítás https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Energy_statistics_-_an_
overview alapján

https://ec.europa.eu/eurostat/da-
tabrowser/view/sdg_07_10/default/
table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/datab-
rowser/view/sdg_07_11/default/table?-
lang=en

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do

https://ec.europa.eu/eurostat/datab-
rowser/view/ten00124/default/table?-
lang=en
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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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Mezőgazdasági területre jutó  
ÜHG-kibocsátás [t CO2eq /ha] 1,725 t CO2eq/ha

saját számítás a nemzeti leltárje-
lentés adataiból: mezőgazdaság 
energia + nem-energia kibocsátá-
sai: 8958,194307 ktCO2e, farmland 
(azaz cropland a leltár szerint): 
5193,234 kha

nincs (nincs)

Műtrágya használat  
(a típusokra vonatkozó almutatókkal) 

[kg N/ha]
85,35 kg N/ha nincs (nincs)

saját számítás a nemzeti leltár-
jelentés adataiból: inorganic 
fertilizer 443230000 kg N/year, 
armland (azaz cropland a leltár 
szerint): 5193234 ha

Forgalomba hozott  
növényvédő szerek (tonna) 7827 tonna (2019) nincs (nincs)

https://www.ksh.hu/docs/hun/
xftp/idoszaki/pdf/kornyhely-
zetkep20.pdf

Az ökológiai gazdálkodással művelt  
mezőgazdasági területek aránya [%] 5,96% nincs (nincs)

https://www.ksh.hu/docs/hun/
xftp/idoszaki/pdf/kornyhely-
zetkep20.pdf

A mezőgazdaság ÜHG-kibocsátása  
(a különböző kibocsátási forrásokra  

vonatkozó almutatókkal) [kt CO2eq/év]
8958,1 ktCO2eq nincs (nincs) OMSZ nemzeti leltár-jelentés

Egységnyi élelmiszertermelésre 
 jutó ÜHG-kibocsátás  
 [t CO2eq / ezer euró]

 1,067 t CO2eq /ezer euró  
(  1,218,  1,037,  1,615,  1,001) nincs (nincs)

2,9 ezer milliárd forint (megha-
ladta), avagy 8398470 ezer euró: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/
xftp/idoszaki/mgszlak/2020_2/in-
dex.html#atermelsvolumenem-
rskldtt   https://ourworldindata.
org/co2/country/hungary, https://
ec.europa.eu/eurostat/datab-
rowser/view/aact_eaa01/default/
table?lang=en. A mezőgazdaság 
energia + nem-energia kibocsátá-
sai: 8958,194307 ktCO2e.

https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/aact_eaa01/de-
fault/table?lang=en 
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Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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A felső talajrétegben megkötött  
átlagos szénmennyiség [tömegszázalék] nem található adat  nincs (nincs)

Az agrár-erdészeti művelés alatt álló 
mezőgazdasági területek aránya [%] 0,8% (2017) http://publicatio.uni-sopron.

hu/1619/1/5VA_210_EMK_IL_u.pdfnincs (nincs)

Az egy főre jutó átlagos fehérjefogyasz-
tás húsból, halból, tenger gyümölcseiből, 

tojásból és tejtermékekből [g/fő/nap]
109,6 gramm/fő/nap https://www.ksh.hu/stadat_files/

mez/hu/mez0063.htmlnincs (nincs)

Az élelmiszer-hulladék  
mennyisége [tonna/év]

települési hulladék: 3546000 tonna/év

élelmiszeripari hulladék: 581000 tonna/év

https://www.ksh.hu/stadat/_files/
kor/hu/kor0029.htmlnincs (nincs)

A részben vagy teljesen átnedvesített  
és paludikulturális művelés alatt álló 

tőzeglápok aránya [%]
nem található adat https://www.ksh.hu/stadat_files/

fol/hu/fol0003.htmlnincs (nincs)

Az étrend karbonlábnyoma  
[t CO2eq/fő/év] nem található adat  nincs (nincs)

Egy főre jutó élelmiszer-hulladék [kg/fő]  93 kg/fő (  127,  136,  91,   184) nincs (nincs)

https://portal.nebih.gov.hu/-/
negyedevel-csokkent-az-elelmi-
szerpazarlasunk

https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/env_wasfw/de-
fault/table?lang=en
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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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Az ÜHG kibocsátásmentes ipari  
folyamatokból származó termelés 

aránya a bruttó ipari termelésben és az 
energiaigényes ipari termelésben [%]

nem található adat  nincs (nincs)

Az ÜHG kibocsátásmentes ipari folya-
matokhoz kapcsolódóan létrehozott 

munkahelyek az energiaigényes ipari 
termelésben [munkahelyek száma]

nem található adat  nincs (nincs)

Éves beruházások az ÜHG kibocsátás-
mentes ipari folyamatokba [HUF] nem található adat  nincs (nincs)

Az újrafelhasznált vagy újrahasznosított 
anyagok aránya az alapanyag-termé-

kek iránti keresletben [%]
nem található adat  nincs (nincs)

Az elsődleges és másodlagos termelés 
aránya ipari termékenként [%] nem található adat  nincs (nincs)

A bruttó végső energiafogyasztás 
CO2-intenzitása az iparban (az energia-

igényes ipar almutatója) [tCO2 / TJ]
26,79 tCO2 / TJ

Saját számítás: energia-jel-
legű ipari kibocsátás (leltár) 
4972,51025142305 ktCO2e, ipari 
végső energia felhasználás 185,6 
PJ 

(https://www.ksh.hu/stadat_files/
ene/hu/ene0006.html):

nincs (nincs)

Ipari termelésre jutó közvetlen  
kibocsátás [kg CO2eq/ EUR]

 0,49 kg CO2eq / euró  
(  0,38,  0,41  0,38,  0,65) nincs (nincs)

Eurostat (https://ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/ENV_
AC_AEINT_R2__custom_4672376/
default/table?lang=en - manu-
facturing és gross value added, 
current prices)

Az ipar végső energiafogyasztása  
a hozzáadott érték egységére vetítve  
[TJ/millió euró ipari hozzáadott érték]

 2,062 TJ/millió euró ipari hozzáadott érték  
(  nem található adat,  1,461,  1,505,   1,64) nincs (nincs)

https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/nrg_d_indq_n/
default/table?lang=en és https://
ec.europa.eu/eurostat/datab-
rowser/view/NAIDA_10_A10__cus-
tom_4061064/default/table?-
lang=en



3. táblázat - Ipar

43

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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A CO2-tároláshoz hozzáféréssel  
rendelkező ipari telephelyek  

aránya [%]
0%  nincs (nincs)

A hidrogéntermeléshez és -tároláshoz 
hozzáféréssel rendelkező ipari  

létesítmények aránya [%]
nem található adat  nincs (nincs)

A hidrogén- és CCUS-infrastruktúra-há-
lózat hossza vagy szállítási kapacitása 

(infrastruktúránkénti almutatókkal)  
[km vagy volumen/év]

0 km  nincs (nincs)
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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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Az épületek üvegházhatású gázkibo-
csátása (beleértve az épület típusára, 

közvetlen és közvetett kibocsátásra 
vonatkozó almutatókat) [t CO2eq] - csak 
közvetlen kibocsátások kerültek be, la-

kossági és szolgáltató épület bontásban

Lakossági épületek:  
 8,1 millió t CO2eq  

(  14,172;  6,728;  8,371;  2,214)

Szolgáltató épületek:  
 2,8 millió t CO2eq 

(  5,021;  1,318;  2,690;  0,970

Összesen:  
 10,9 millió t CO2eq 

(  19,194;  8,047;  11,061;  3,186)

OMSZ nemzeti leltár-jelentés

Az épületek energetikai célú felhasz-
nálásához kapcsolódó szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentése a 2018-2020-as 
átlagos szintről 90%-kal (20%-kal lakó-

épületek és 18%-kal a középületek)

Hosszú Távú Felújítási Stratégia
az (EU) 2018/844 számú irányelve

alapján a 2021–2027 közötti
kohéziós célú támogatások

kifizetését lehetővé tevő
feljogosító feltételek teljesítése

céljából

A megújuló energiaforrások  
részaránya a fűtésben és hűtésben [%] 17,7% nincs (28,7%)

EUROSTAT Shares 

https://ec.europa.eu/eurostat/
web/energy/data/shares

Az épületek végső energiafogyasztása 
(beleértve az épület típusára, az alkal-
mazások típusára és az energiahordo-

zókra vonatkozó almutatókat) [PJ]

háztatások: 249,8 PJ, 

kereskedelem és közcélú szolgáltatások: 83,5 PJ

nincs  
(a Nemzeti Energia és Klímaterv  

WAM forgatókönyve szerint, 
 lakossági épületek: 170,635 PJ;  
szolgáltató szektor: 105,407 PJ)

https://www.ksh.hu/stadat_files/
ene/hu/ene0007.html, 

https://www.ksh.hu/stadat_files/
ene/hu/ene0006.html

Felújítási arány  
(beleértve a mély, közepes és  

könnyű felújításokra vonatkozó  
almutatókat is) [%]

 1%  
(  mély: 0,2%, , , : nem található adat)

nincs (3%)

Hosszú Távú Felújítási Stratégia
az (EU) 2018/844 számú irányelve

alapján a 2021–2027 közötti
kohéziós célú támogatások

kifizetését lehetővé tevő
feljogosító feltételek teljesítése

céljából

2019: European Commission, 
Comprehensive study of building 
energy renovation activities and 
the uptake of nearly zero-energy 
buildings in the EU

https://www.bpie.eu/wp-content/
uploads/2021/11/BPIE_Deep-Ren-
ovation-Briefing_Final.pdf,

A megújuló energiaforrásokkal működő 
fűtési rendszerrel rendelkező épületek 
aránya (beleértve a típusra és a bérelt 

vagy saját tulajdonú épületekre  
vonatkozó almutatókat) [%]

0,3% (2016) nincs (nincs) https://www.ksh.hu/mikrocen-
zus2016/docs/tablak/07/07_2_2.xls
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Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

Épületfelújításra fordított közpénzek 
(uniós költségvetés és egyéb programok) 

[HUF]
nem található adat nincs (nincs)  

Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvány (EPC) szintjeinek (A és B) 

aránya (beleértve a lakó/kereskedelmi 
almutatókat) vagy a közel nulla  

energiafelhasználású épületek (NZEB) 
aránya [% a teljes épületállományból]

A 2020-ban tanúsított összes épület  
közül 5,1% (AA++, AA+, AA, BB összesen).  

Csak a lakó- és szállás-jellegű épületek között 
4,74%.  Nem-lakossági szegmensben 10,46%.

közel nulla energiaigény-szintnek meg-
felelő épületek százalékos aránya elérje 

a 90%-ot (2030-ra a 20%-ot)

https://entan.e-epites.hu/?stat_
megoszlas,  
Hosszú Távú Felújítási Stratégia 
az (EU) 2018/844 számú irányelve 
alapján a 2021–2027 közötti kohé-
ziós célú támogatások kifizetését 
lehetővé tevő feljogosító feltéte-
lek teljesítése céljából

A háztartások „okos” mérőórákkal  
való lefedettsége [%]

 1% a villamos energia és 0,14% a gáz fogyasz-
tásának mérésében (  35% (2018),  áram 17% 

(2019),  nem található adat,  áram 25% (2019))

nincs (2030-ra 1 millió okos mérő 
 a villamosenergia szektorban)

Nemzeti Energiastratégia 2030 

Nemzeti Energiastratégia 2030, 
https://www.parlament.hu/
documents/10181/39233854/
Infojegyzet_2021_26_ener-
getikai_forradalom.
pdf/16c9c042-7b81-557b-0a61-
7ca799310656?t=1619161618292, 

The smartEn Map (https://
smarten.eu/wp-content/up-
loads/2019/12/the_smarten_
map_2019.pdf), Benchmarking 
smart metering deployment 
in the EU-28 (https://op.europa.
eu/o/opportal-service/down-
load-handler?identifier=-
b397ef73-698f-11ea-b735-01aa-
75ed71a1&format=pdf&langua-
ge=en&productionSystem=cel-
lar&part=)

Az energetikai felújítással foglalkozó 
One-Stop-Shopok száma [db OSS] 0 nincs (megyénként legalább  

1 tanácsadói központ)
 

Az építési és bontási hulladék haszno-
sítási aránya  [anyagában hasznosított 

építési és bontási hulladékok %-a]

90,6% nincs (nincs) Kormányzati tájékoztatás
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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

C
él

ki
tű

zé
s

A közlekedésből származó  
ÜHG-kibocsátás  

(beleértve a közúti, vasúti, vízi  
és légi közlekedés almutatóit)  

[Mt CO2eq]

Belföldi közlekedés összesen:  
 12,585 Mt CO2eq 

(  30,299;  21,182;  17,785;  14,830)

Közúti közlekedés: 
  12,329 Mt CO2eq  

(  28,860;  20,570;  17,412;  14,338)

Vasút:  
 0,116 Mt CO2eq 

(  0,189;  0,087;  0,260;  0,029)

Belföldi vízi: 
  0,009 Mt CO2eq 

(  0,739;  0,026;  0,012;   0,205)

Belföldi légi: 
  0,004 Mt CO2eq 

(  0,318;  0,023,  0,010;  0,261)

Nemzetközi légiközlekedés:  
 0,311 Mt CO2eq 

(  2,605;  1,053;  0,352;  1,582) 

Nemzetközi hajózás:  
 0 Mt CO2eq 

(  4,857;  0,046;  0;  2,214)

OMSZ nemzeti ÜHG leltár, 
nemzeti leltárak (EU átlag: GPC 
számítás az EU leltára alapján)

nemzeti leltárak (EU átlag: GPC 
számítás az EU leltára alapján)

Belföldi közlekedés összesen:  
2,131 Mt CO2e (7,791 MtCO2e)

 Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia Ko-
rai Cselekvés forgatókönyvhöz végzett 

háttérszámítás alapján, melyet a REKK 
végzett 2021-ben.

A közlekedés energiafogyasztása  
(az üzemanyagtípusokra vonatkozó 

almutatókkal együtt) [PJ]
186,7 PJ

Összesen: 189,0 (177,1) 
Kőolaj: 31,08 (109,3) 

Földgáz: 1,9 (8,7) 
Villamos energia: 111,4 (40,3) 

Biomassza (bekeverés): 28,4 (17,5) 
Hidrogén: 16,3 (1,3)

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia Ko-
rai Cselekvés forgatókönyvhöz végzett 

háttérszámítás alapján, melyet a REKK 
végzett 2021-ben.

http://www.mekh.hu/down-
load/e/0e/01000/7_4_orsza-
gos_eves_%20Eurostat_%20
tipusu_%20reszletes_%20energi-
amerleg_2014_2020.xlsx
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Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

Járművek száma (beleértve a járműtípu-
sokra és üzemanyagtípusokra vonatkozó 

almutatókat) [darabszám]

4756537 db

személygépkocsi: 3 920 799, autóbusz: 16 979, 
motorkerékpár: 194 594, tehergépkocsi: 542 848, 

vontató: 81 317

nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/
sza/hu/sza0069.html

Elektromos töltőpontok  
(beleértve a különböző töltési 

 típusokra vonatkozó almutatókat)  
[darabszám]

1 407 db elektromos töltőberendezésen az alábbi 
megbontás szerint voltak az elektromos csatlako-

zási pontok ( 2889 összdarabszám): 
• Type2 (AC): 2 141 db 

• Egyéb AC: 15 db  
• CCS2 (DC): 328 db  

• CHAdeMO (DC): 269 db  
• egyéb DC: 36 db.

nincs (35 000 db elektromos  
töltőpont, ebből 26 200 db  

a 22 kW alatti, 8 800 db 22 kW  
feletti teljesítményű töltőpont)

A célszám forrása a „Report on 
alternative fuels infrasturcture 
development in Hungary 2020” 
című szakpolitikai jelentés. A 
töltőpontokra vonatkozó 2020-as 
adatok forrása a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási 
Hivataltól kapott adatszolgáltatás.

Az új járművek átlagos  
ÜHG-kibocsátása (beleértve  
a járműtípusokra vonatkozó  
almutatókat) [kgCO2 eq/km]

0,133 kgCO2eq/km (2021) nincs (nincs) 

http://co2cars.apps.eea.europa.
eu/?source=%7B%22track_to-
tal_hits%22%3Atrue%2C%22query
%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B
%22must%22%3A%7B%22bool%2
2%3A%7B%22must%22%3A%5B%
7B%22constant_score%22%3A%7
B%22filter%22%3A%7B%22bool%
22%3A%7B%22must%22%3A%5B
%7B%22bool%22%3A%7B%22sho
uld%22%3A%5B%7B%22term%22
%3A%7B%22year%22%3A2019%7D
%7D%5D%7D%7D%2C%7B%22bo
ol%22%3A%7B%22should%22%3A
%5B%7B%22term%22%3A%7B%2
2scStatus%22%3A%22Provisional
%22%7D%7D%5D%7D%7D%5D%7
D%7D%7D%7D%5D%7D%7D%2C
%22filter%22%3A%7B%22bool%22
%3A%7B%22should%22%3A%5B%
7B%22term%22%3A%7B%22MS%
22%3A%22HU%22%7D%7D%5D%
7D%7D%7D%7D%2C%22display_
type%22%3A%22tabular%22%7D
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Az alacsony kibocsátású tüzelőanyagok 
aránya (a villamos energia, bioüzem-

anyagok, szintetikus tüzelőanyagok és 
hidrogén almutatókkal) [%]

11,57%

villamosenergia: 33,6 ktoe, bioüzemanyag: 278 ktoe

nincs (2030-ra a bioüzemanyag a 
közlekedési szektorban a megújuló 

energiaforrások 53%-át teszi majd ki, 
az elektromosság 21%-ot és a hidro-

gén is megjelenik majd (forrás: https://
www.europarl.europa.eu/RegData/

etudes/BRIE/2021/698060/EPRS_
BRI(2021)698060_EN.pdf)

https://ec.europa.eu/eurostat/
web/energy/data/shares 
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Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

Személyszállítás (beleértve a módra és 
célra vonatkozó almutatókat) [utaskm]

21596 millió utaskm

(helyközi személyszállítás: 16 179 millió, 
helyi személyszállítás: 5 417 millió)

nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/
sza/hu/sza0001.html

Teherszállítás (beleértve a szállítási  
módra és az árutípusra vonatkozó  

almutatókat) [tonnakilométer]

52 612 millió tonnakm

(közút: 32 223 millió, vasút: 11 595 millió,  
vízi: 1 998 millió, csővezetékes: 6 739 millió)

nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/
sza/hu/sza0002.html

Infrastruktúra-frissítések és -bővítések 
(beleértve az utakat, vasútvonalakat, 

kerékpárutakat stb.) [km és/vagy  
befektetett forintban kifejezve]

8 280 millió forint (CSAK A K+F KERETBŐL) - 
ezen kívül nem található adat nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/

tte/hu/tte0002.html

Torlódások és késések [a közúti torlódá-
sokban eltöltött órák száma évente] nem található adat nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/

tte/hu/tte0002.html

E2
: 

A
 k

öz
le

ke
d

és
i m

ód
ok

 k
öz

öt
ti

 v
ál

tá
s 

ös
zt

ön
zé

se

E3
: 

Vá
ro

s-
 é

s 
te

rü
le

tr
en

d
ez

és
  

és
 a

n
n

ak
 m

eg
va

ló
sí

tá
sa

A személy- és áruszállítás  
modális megoszlása (típus szerint) [%]

  Áruszállítás (csővezetékes szállítás és légiköz-
lekedés nélkül): közút 75,6 % vasút 20,9 %, vízi 3,5%. 
Személyi közlekedés (légiközlekedés és aktív közle-
kedési módok nélkül): személyautó 78,8%; busz és 

troli 15,3%, vasút 6%. 

  Áruszállítás (csővezetékes szállítás és légiköz-
lekedés nélkül): közút 77,4% vasút 16,8%, vízi 5,8%. 

Személyi közlekedés (légiközlekedés és aktív közle-
kedési módok nélkül): személyautó 87,2%; busz és 

troli 7,4%, vasút 5,4%.

  Áruszállítás (csővezetékes szállítás és légiköz-
lekedés nélkül): közút 68,0% vasút 29,7%, vízi 2,3%. 

Személyi közlekedés (légiközlekedés és aktív közle-
kedési módok nélkül): személyautó 80,6%; busz és 

troli 10,2%, vasút 9,1%.

  Áruszállítás (csővezetékes szállítás és légiköz-
lekedés nélkül): közút 77,2% vasút 22,8%, vízi 0%. 

Személyi közlekedés (légiközlekedés és aktív közle-
kedési módok nélkül): személyautó 81,7%; busz és 

troli 10,5%, vasút 7,8%.

  Áruszállítás (csővezetékes szállítás és légiköz-
lekedés nélkül): közút 85,8% vasút 14,2%, vízi 0%. 

Személyi közlekedés (légiközlekedés és aktív közle-
kedési módok nélkül): személyautó 93,2%; busz és 

troli 4,1%, vasút 2,7%

https://www.ksh.hu/stadat_files/
sza/hu/sza0002.html

https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/t2020_rk310/
default/table?lang=en; https://
www.ksh.hu/stadat_files/sza/hu/
sza0021.html és https://www.ksh.
hu/stadat_files/sza/hu/sza0017.
html 

https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/t2020_rk310/
default/table?lang=en

nincs (nincs) 
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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

C
él

ki
tű

zé
s

A különböző földtípusok  
természetes CO2 kivonása  

[Mt CO2eq]

 Teljes LULUCF szektor kibocsátása: 
 -6,821 Mt CO2eq;

 erdőterület -6,611 Mt CO2eq,  
szántók -0,058 Mt CO2eq, 

 legelők-gyepek -0,102 Mt CO2eq,  
nedves területek 0,064 Mt CO2eq, 

 települések 0,220 Mt CO2eq, 
fa-termékek -0,336 Mt CO2eq

 A teljes LULUCF szektor kibocsátása: 
 -8,365 Mt CO2eq

 A teljes LULUCF szektor kibocsátása: 
 -1,253 Mt CO2eq

 A teljes LULUCF szektor kibocsátása:  
12,772 MtCO3

  A teljes LULUCF szektor kibocsátása:  
-4,6465 MtCO3

nemzeti leltárak (EU átlag: GPC 
számítás az EU leltára alapján)nincs (nincs)

Mesterséges CO2 kivonás  
(beleértve az kivonási technológiák 
 típusaira vonatkozó almutatókat) 

[MtCO2]

0 nincs (nincs)  

Technikai CO2-tárolás (a különböző  
tárolási lehetőségekre vonatkozó  

almutatókkal együtt) [MtCO2] 0 nincs (nincs)  
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Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

Az ökoszisztémák helyreállítása  
(beleértve a különböző ökoszisztémákra 
vonatkozó részmutatókat) [Mha és/vagy 

%-os növekedés, további fák]

nem található adat nincs (nincs)  

A földterület borítottságának változása 
(beleértve a típusokra vonatkozó  

almutatókat) [kha változás az előző 
évhez képest]

kezelt erdőterület: +2,72 kha,  
szántó -3,39 kha,  

gyepek (kezelt és nem kezelt) -0,78 kha,  
nedves területek +0,01 kha,  

települések -0,2 kha,  
egyéb területek +1,63 kha

nincs (nincs)  OMSZ nemzeti ÜHG leltár

A talaj szerves széntartalma  
a felső talajban 

 [%-os arány]
1-2% (2010) nincs (nincs)

https://www.eea.europa.eu/
data-and-maps/figures/varia-
tions-in-topsoil-organic-carbon

Éves fakitermelés [m3/ha/év]) és az erdők 
éves nettó gyarapodása [m3 /ha/év]  

(és ezek hosszú távú aránya)

6580 ezer m3

fajlagos folyónövedék 6,3 m3/ha,

 fajlagos fakitermelés 3,2 m3/ha

nincs (nincs)

saját számítás (folyónövedék és 
fakitermelés adat forrása: https://
www.ksh.hu/sdg/3-26-sdg-15.
html, erdőterület adat forrása. 
nemzeti leltár

https://www.ksh.hu/stadat_files/
kor/hu/kor0059.html

Az üvegházhatású gázok mérséklésének 
és kivonásának hozzájárulása  
az üvegházhatású gázok nettó  

csökkentésére vonatkozó átfogó  
célértékhez [%-os részesedés].

7,2% ~5% (nincs) NTFS, nemzeti leltár
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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

C
él

ki
tű

zé
s

Az EU Taxonomia rendelete által fenn-
tarthatónak és nem fenntarthatónak 

minősített beruházások aránya, az EU-s 
jelentéstételi kötelezettségek alá eső 

vállalatoknál [%]

nem található adat nincs (nincs)

Beruházási igény (hiány) [HUF] a fenntartható beruházási rés becsült értéke 2020 
és 2030 között: 2642-3700 milliárd forint (2022) N/A

Deloitte: Recommendations 
Report – Designing Recommen-
dations for a Sustainable Capital 
Markets Strategy and

Action Plan for Hungary (2022) 
Forrás: https://www.mnb.hu/letol-
tes/recommendations-report-del-
oitte-sustainable-capital-market.
pdf

A zöld törekvésekkel / az EU taxonómiá-
jával összhangban lévő pénzügyi  

piaci eszközök értéke (hitelek, elsődleges 
piaci tranzakciók, másodlagos  

piaci portfóliók) [HUF]

zöld tőkepiaci eszközök állománya  
2021-ben: kb. 1190 milliárd forint;  

ebből zöld hitelállomány: 218 milliárd forint
nincs (nincs) MNB Zöld pénzügyi jelentés  

2022. május

Vállalati hitel- és kötvényállomány  
ÜHG intenzitása nem található adat nincs (nincs)

Zöld és barna hitelek/kötvények 
 aránya (ebből net zero kompatibilis) nem található adat nincs (nincs)

Zöld befektetési és biztosítási alapok, 
nyugdíjpénztárak aránya  

(ebből net zero kompatibilis)

ESG befektetési alapok: 1,8%-a a teljes piacnak;  
hazai zöld eszközalapok a biztosítói szektorban: 

8,66% nettó eszköz-érték szerint (2021)
nincs (nincs) MNB Zöld pénzügyi jelentés 2022. 

május

Azon bankok aránya, ahol zöld  
átállási terv kialakításra került

Teljesítve 0%; Folyamatban: 5%,  
Vannak tervek: 18%, Nincsenek tervek 77% (2021) nincs (nincs) MNB Zöld pénzügyi jelentés 2022. 

május

Központi költségvetés „zöld” költései

 Nem található adat 
 30% (2021-27) 

 Nem található adat 
CZ: Nem található adat 

 Nem található adat

nincs (nincs)

https://commission.europa.eu/
strategy-and-policy/eu-budget/
performance-and-reporting/
mainstreaming/climate-mainst-
reaming_en
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8. táblázat - Technológia

52

  Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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K+F kiadások Magyarországon  
(GDP %-a) 1,61%

nincs (3%)

Magyarország kutatási, fejlesztési és 
innovációs stratégiája (2021-2030)

Magyarország kutatási, fejlesztési 
és innovációs stratégiája (2021-
2030)

https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/RD_E_GERD-
TOT__custom_1637912/bookmark/
table?lang=en&bookmarkI-
d=999ebe67-78b5-4e71-910e-291
66b557063

Környezetvédelemmel kapcsolatos  
állami K+F költségvetések  

[a teljes K+F %-ában]
4,32% nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/

tte/hu/tte0002.html

Megújuló energiaforrások K+F+I  
[össz energia K+F+I %-a] 26,6% nincs (nincs) Nemzeti Energia- és Klímaterv 

Éghajlatváltozást mérséklő technológi-
ákra vonatkozó szabadalmak összesen 

és ágazatonként [darabszám]
nem található adat nincs (nincs)  



9. táblázat - Életmódváltás

53

 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

A fogyasztás anyaglábnyoma  
(anyagonkénti almutatókkal)  

[tonna nyersanyag/fő]
 17 tonna/fő (2019),  13.4,  18.4,   14.7,   16.2

https://www.eea.europa.eu/
data-and-maps/figures/eu-mem-
ber-states2019-material-footprint

EU forrás: https://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-euros-
tat-news/-/ddn-20210713-2 többi 
ország forrás: https://data.oecd.
org/materials/material-consump-
tion.htm

nincs (nincs)

Hulladék háztartásonként [kg/fő] 381 kg/fő (2018) nincs (nincs)

https://www.europarl.europa.
eu/news/hu/headlines/prioriti-
es/society/20180328STO00751/
hulladekkezeles-az-eu-ban-tren-
dek-es-statisztikak-infografika

Fogyasztás (termékek és szolgáltatások) 
alapú ÜHG-lábnyom [tCO2 eq] nem található adat nincs (nincs)  

Egy főre jutó teljes kalóriafogyasztás 
évente [kCal/fő] 1224940 kCal/fő nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/

mez/hu/mez0066.html

Évente átlagosan megtett távolság [km] nem található adat nincs (nincs)  

Nyaralás/szabadidő eltöltése  
céljából megtett átlagos távolság  

(típus szerint) [km]
nem található adat nincs (nincs)  

Ingázás utazási ideje [átlagos ingázási 
idő percenként és naponta] 28 perc/nap (2011) nincs (nincs) 

 https://www.ksh.hu/docs/
hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/
nepsz_18_2011.pdf

Az EU Ecolabel címkével ellátott  
termékek száma [db]

  92,  összes: 87485;,  860;    5179;    5894

(2022)
nincs (nincs) 

https://environment.ec.europa.eu/
topics/circular-economy/eu-eco-
label-home/business/ecolabel-fa-
cts-and-figures_en
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10. táblázat - Igazságos átmenet
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 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

Állampolgári gyűlések  
az éghajlatváltozással kapcsolatban 

[igen vagy nem]

helyi szinten igen (pl. Budapest),  
országosan nem

https://d3n8a8pro7vhmx.
cloudfront.net/sortitionfounda-
tion/pages/835/attachments/ori-
ginal/1643809378/KGY_nemzet-
kozi_peldak.pdf?1643809378

nincs (nincs)

A klímasemlegességi cél  
támogatottsága [a megkérdezett  

minta százalékos aránya].
 93,6% (2021),  87%,  82%,  81,   99%

https://kormany.hu/hirek/nagy-si-
ker-a-kornyezetvedelmi-konzul-
tacio_en.pdf, 

Portugália: https://clima-
te.ec.europa.eu/system/
files/2021-06/pt_climate_2021_
en.pdf

Ausztria: https://climate.ec.euro-
pa.eu/system/files/2021-06/at_cli-
mate_2021_en.pdf 

Csehország: https://clima-
te.ec.europa.eu/system/
files/2021-06/cz_climate_2021

nincs (nincs)

Az átalakulóban lévő régiók 
 támogatására szánt állami  

költségvetés aránya 
 [a teljes költségvetés %-a]

EU-s: 0 
nemzeti: 0 nincs (nincs)

Foglalkoztatási ráta  
(az iparág  típusára  

vonatkozó almutatókkal)  
[20-64 éves népesség %-a]

ipari szektor: 31,5%  
szolgáltatások: 63,8% nincs (nincs) https://www.ksh.hu/stadat_files/

mun/hu/mun0009.html
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10. táblázat - Igazságos átmenet

55

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

Egy főre jutó fogyasztási kibocsátás 
jövedelmi csoportok szerint [tCO2 /év]

nem található adat
 

nincs (nincs)

Légszennyezésnek való kitettség  
(a helyi kitettség almutatóival)  

[a lakosság %-a]

BaP: 2,2%  
NO2: 0%  
O3: 0% 

PM2.5: 0%  
PM10: 0%

nincs (nincs)
https://www.eea.europa.eu/the-
mes/air/country-fact-sheets/2021-
country-fact-sheets/hungary

Az otthon megfelelő melegen tartására 
képtelenek aránya (a szegénységi hely-
zetre és a nemre vonatkozó almutatók) 

[a népesség %-a]

4,2% nincs (nincs) https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/images/5/56/
Share_of_the_population_unab-
le_to_keep_home_adequately_
warm_2017-2020.png

A háztartások villamosenergiára, gázra 
és egyéb tüzelőanyagokra fordított 

kiadásainak aránya (az átlagos és a 
szegény háztartások esetében) [%]

22,2% nincs (nincs) https://ec.europa.eu/eurostat/
cache/infographs/hhexpcofog/
hhexpcofog_2020/?lang=en

Környezetvédelmi adóbevételek az álla-
mi bevételek vagy a GDP arányában [%]

összes adóhoz viszonyított arány:  
 9,41%, (  5,42;   4,94;  5,34;   6,33)

GDP-hez viszonyított arány: (2019) 
 2,25% (  2,24;   2,1;  1,93;   2,38)

nincs (nincs)

https://www.ksh.hu/stadat_files/
kor/hu/kor0036.html

adóhoz viszonyított: https://
ec.europa.eu/eurostat/datab-
rowser/view/env_ac_tax/default/
table?lang=en GDP-hez viszonyí-
tott: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/env_ac_tax/
default/table?lang=en

A energetikai mélyfelújítási  
támogatásban részesülők jövedelemel-

oszlása [a kedvezményezettek  
%-a jövedelmi tizedenként]

nem található adat nincs (nincs)  

Az elektromos autót használók  
jövedelmi megoszlása 

[a felhasználók %-a tizedenként]. nem található adat nincs (nincs)  
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11. táblázat - Klímakormányzási rendszer

56

 Kulcsindikátor    Magyarország    EU átlag    Ausztria    Csehország      Portugália 

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások

A klímasemlegességhez szükséges 
strukturális változások rendszeres és 

kellően részletes nyomon követése  
[igen/részlegesen/nem]

nem található adat Nem lelhető fel ezzel kapcsolatban 
nyilvános információ

 

A rövid távú intézkedések és a hosszú 
távú éghajlati célok (klímasemlegesség) 

közötti kohézió elérése  
[pl. pontozási rendszer]

-

Nem lelhető fel ezzel kapcsolatban  
nyilvános információ. A jelentés  

összeállítói ebben a jelentésben a nem 
vizsgálták ezt a szempontot, a későbbi 

jelentések foglalkoznak vele.

 

Az integrált szakpolitikai ciklussal  
rendelkező éghajlatpolitikai  

kerettörvények megléte  
[igen/részben/nem]

Részben

Van ugyan klímvédelmi tövény, de az 
rendkívül rövid és a célokon kívül nem 
tartalmaz egyéb fontos rendelkezése- 

ket, így a szakpolitikai ciklusról sem szól.

 2020. évi XLIV. törvény

a klímavédelemről, elérhető: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?-
docid=A2000044.TV

Az intézmények közötti éghajlat-politikai 
koordinációs mechanizmusok minősége 

[pl. pontozási rendszer] nem található adat

Nem lelhető fel ezzel kapcsolatban  
nyilvános információ

 

Az éghajlat-politikával kapcsolatos füg-
getlen tudományos tanácsadással fog-
lalkozó intézmény megléte [igen/nem] Nem

Nincs kifejezetten klímapolitikai  
tudományos tanácsadással foglalkozó 

független intézmény
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Öt évnél nem régebbi, hosszú távú  
éghajlati stratégia megfelelő  

részletességgel [igen/részben/nem]
Részben

Rendelkezésre áll egy hosszú távú stra-
tégia, ám az meglehetősen általános, 
és nem világos a követni kívánt kibo-

csátás-csökkentési pálya.

Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia

2020-2050, elérhető: https://
cdn.kormany.hu/uploads/
document/5/54/54e/54e01b-
f45e08607b21906196f75d-
836de9d6cc47.pdf

Az éghajlatpolitika döntéshozatal 
formális, önreflexív ciklusának megléte 
(célmeghatározás, stratégiai tervezés, 
politikaformálás, az előrehaladás nyo-
mon követése) [igen/részlegesen/nem]

nem található adat Nem lelhető fel ezzel kapcsolatban 
nyilvános információ

 



11. táblázat - Klímakormányzási rendszer

57

Indikátor
2020-as érték Magyarországon és  

a kulcsindikátoroknál a referenciaországokban 
(évszám, ha 2020-tól eltérő)

Nemzeti célszám 2050-re  
(zárójelben 2030-ra)  

és annak forrása
Adatforrások
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A Parlament hivatalos és rendszeres 
szerepe [pontozási rendszer] 10/5 pont

Az Országgyűlés fogadta el a klímavé-
delemről szóló törvényt, illetve a Nem-
zeti Éghajlatváltozási Stratégiát. Ezen 
kívül működtet Fenntartható Fejlődési 

Bizottságot, amely beszámoltatja a 
Kormányt a klímavédelem terén elért 

eredményekről, ám ez az ellenőrző sze-
rep merőben formális és nincs valódi 

hatása

 

A polgárokkal való folyamatos kapcso-
lattartás mechanizmusának megléte  
az éghajlat-politikával kapcsolatban  
(pl. polgári közgyűlések) [igen/nem]

Nem   

Az éghajlat-politikában való részvétel 
csatornáinak a nyilvánosság által  

érzékelt legitimitása [a megkérdezett 
minta százalékos aránya]

nem található adat Nem volt ilyen felmérés  

Az országon belüli koordinációs mecha-
nizmus megléte és minősége  

a klímasemlegességi politika tervezése a 
szubnacionális szintekkel való koordiná-
ció tekintetében [pl. pontozási rendszer]

nem található adat Nem lelhető fel ezzel kapcsolatban 
nyilvános információ

 

Az EU éghajlat-politikai kormányzási fo-
lyamatai (európai szemeszter, NEKT-ek, 
uniós éghajlat-változási törvény) kere-
tében tett országspecifikus ajánlások 

nyomon követésének mértéke  
[pl. pontozási rendszer]

nem található adat Nem lelhető fel ezzel kapcsolatban 
nyilvános információ

 

Az érdekelt felek klímapolitikával kap-
csolatos bevonásával foglalkozó külön 

intézmény megléte [igen/nem]
Nem   


