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Az Európai Zöld Megállapodás finanszírozása –I. 
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Európai Zöld Megállapodás Beruházási Terv 

Cél: 1 ezer milliárd EUR beruházás mobilizálása 10 év alatt az alábbi eszközök segítségével 

EU és nemzeti költségvetési források, 

Kormányzati és magántőke-befektetések,  

Kiegészítő intézkedések zöld állami és 
magán tőke-befektetések ösztönzésére,  

Vonzó tőkebefektetési környezet 
kialakítása, Technikai segítségnyújtás tőkebefektetőknek a 
fenntartható projektek kiválasztásában. 

Az EU támogatások 25%-át 
klímavédelmi intézkedések 
finanszírozására kell fordítani. 

Az EU beruházásösztönző programjainak 
30%-át klímavédelemhez kapcsolódó 
célokra fordítják. 

Az Európai Beruházási Bank Csoport 
támogatásával zöld beruházások 
ösztönzése. 



A hazai klímapolitikai irányai 
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Kormány döntések –I. 
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Éghajlatváltozási 

Cselekvési Terv (1.)  

A Kormány elfogadta az Éghajlatváltozási Cselekvési Tervet, és elrendelte az 

előterjesztés kormányzati honlapon való közzétételét. 

Megkezdődik a  

2021-24 és a 2025-

27 időszak 

tervezése 

Éghajlatváltozás 

hatása a Kárpát-

medencére 

A Kormány elfogadta a jelentést és elrendelte az előterjesztés kormányzati 

honlapon való közzétételét, valamint a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia és 

egyéb dokumentumokban, mint a Magyarország számára legrelevánsabb klíma 

követelményrendszer jövőbeni használatát.  

Konkrét célok a 

legközelebbi 

környezetünkre 

(Kárpát-medence) 

lebontva   

Nemzeti 

Energiastratégia 

2030, kitekintéssel 

2040-ig 

Kormánydöntés az Energiastratégia elfogadásáról. A Nemzeti Tiszta Fejlődési  

Stratégia részét fogja a későbbiekben képezni.  

Stratégiai 

dokumentum a 

kormány számára 

az energiapolitikánk 

alakítására 



Kormány döntések –II. 
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Magyarország Nemzeti 
Energia- és Klímaterve 
(NEKT) 

A Kormány jóváhagyta a Nemzeti Energia és Klímatervet 

Az EU által előírt 
formátumú 

dokumentum, az 
energia és klíma 

stratégia lebontása 

A II. Nemzeti 
Éghajlatváltozási 

Stratégia mellett a 
magyar klíma és 
energiastratégia 

meghatározó 
alapdokumentuma 

Nemzeti Tiszta  
Fejlődési Stratégia  
2050-ig 

 
A Kormány megtárgyalta és elfogadta  
a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia alapelveit. 
 
 További részletes számítások végzése és véglegesítése, majd 
2020. december 20-ig benyújtása az ENSZ Éghajlatvédelmi 
Keretegyezményének Titkársága és az EU felé. 
 

Klímasemlegesség elérése 2050-ig 

2030 - Megújulóenergia források aránya 20% 
a termelésben, 90% klímasemleges forrás 

Gázimport-arány 2040-re 70% alá csökken  

ÜHG kibocsátás 40%-al csökken  
2030-ra 1990-hez képest 

Indikátorok 



A  LIFE program és a LIFE Éghajlat-politika alprogram 
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 LIFE = L’Instrument Financier 

pour l’Environnement (LIFE) 

 

 Az Európai Unió 

környezetvédelmi pénzügyi 

finanszírozási eszköze 

 

 Kb. 4500 finanszírozott projekt 

 

 Az egyetlen dedikált uniós 

forrás környezet-, természet- és 

klímavédelemre (az EU 

költségvetésének 0,3%-a)  

2007-2013 

2014-2020 

2021-2027 

LIFE tervezési időszakok 

2,14 millió EUR 

3,4 millió EUR 

5,45 millió EUR? 

A LIFE program – Bevezetés 



A LIFE program – Alprogramok, kiemelt területek 
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Környezetvédelem alprogram Éghajlat-politika alprogram 

K
ie

m
el

t 
te

rü
le

te
k Környezet és erőforrás-

hatékonyság (ENV) 
Az éghajlatváltozás mérséklése (CCM) 

Természet és biodiverzitás (NAT) 
Alkalmazkodás az éghajlat-változáshoz 

(CCA) 

Környezetvédelmi irányítás és 
tájékoztatás (GIE) 

Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás 
(GIC) 

 LIFE rendelet (2014-2020): 1293/2013/EU 

 LIFE 2018-2020-as munkaprogram: LINK 

 1072/2017. (II.10.) Korm.határozat a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához 
szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről: LINK 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A17H1072.KOR&targetdate=fffffff4&printTitle=1072/2017.+(II.+10.)+Korm.+hat%C3%A1rozat&referer=http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid%3D00000001.TXT


A LIFE program – Költségvetés 
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Éghajlat-
politika 

25% 

Környezet
védelem 

75% 

LIFE 2014-2020 program 
költségvetés – 3,4 millió EUR 

57% 31% 

12% 

Az Éghajlat-politika alprogram költségvetése a 
2018-2020-as időszakra – 413 millió EUR 

Az éghajlatváltozás
mérséklése

Alkalmazkodás az
éghajlat-változáshoz

Éghajlat-politikai
irányítás és
tájékoztatás

Költségvetés 2019-ben 57,7 millió EUR 



A LIFE program – Gyakran ismételt kérdések I. 

(hagyományos) 
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1. Kik pályázhatnak LIFE támogatásra? 

 Bármely, az EU-ban bejegyzett jogi személy (harmadik országok esetenként) 

 Kizárva: magánszemélyek, egyéni vállalkozók 

 

2. Kötelező (transznacionális) konzorciumban pályázni?  

 Nem, de a statisztikák alapján érdemes 

 Indokolt partnerség! 

 

3. Mekkora az átlagos projektméret? 

 2-4 év 

 1-10 partner 

 1-5 millió € 

 



A LIFE program – Gyakran ismételt kérdések I. 

(hagyományos) 
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4. Mekkora az uniós társfinanszírozás 

 EU hozzájárulás: max. 55% (egyes NAT projektek: 75%) 

 Önerő: min. 45% 

 Nemzeti önerő-támogatás 

 „Saját saját önerő” 

 

5. Mikor érkezik a bizottsági támogatás?  

 I. Első előfinanszírozási részlet (30%): a projektkezdés előtt 

 II. Második előfinanszírozási részlet (40%): a projekt első harmadának vége után (Félidei 

Jelentés) 

 III. Utófinanszírozott rész (30%): projektzárás után (Zárójelentés) 

 

6. És a nemzeti önerő-támogatás? 

 Igénylés lehetséges a pályázással párhuzamosan vagy a végrehajtás során 

 



Köszönöm a figyelmet! 


