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A tanulmány célja
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• Az EU klíma- és környezetpolitikájának, azon belül a 2019-ben 

elfogadott zöld megállapodásának az áttekintése és kritikai 

elemzése. 

• A zöld megállapodás és az ahhoz kapcsolódó költségvetés 

néhány általános következményének a felmérése.

• A zöld megállapodás magyar gazdaságra gyakorolt hatásainak 

feltérképezése. 



A zöld megállapodás néhány jellemzője
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• Átfogó és komplex dokumentumgyűjtemény.

• Nemzetközi és tágabb gazdasági-társadalmi kontextusba 

helyezi a témát.

• Középpontban a fenntarthatóság, ami új növekedési stratégiát 

feltételez. 

• Céljait és főbb elemeit tágabb makrogazdasági kontextusba 

foglalja és összefogja a Fenntartható Európa beruházási terv.

• A végrehajtás eszköze az MFF és az NGEU.

• A három elem szerves egységet alkot, szinergia realizálását 

teszi lehetővé, hozzájárul az EU kohéziójához és 

fenntarthatóságához. 



A zöld megállapodás elemei
(Forrás: Európai Bizottság)
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Az

európai
zöld 

megállapodás 
Az ipar mozgósítása 

a környezetbarát és körforgásos 
gazdaság érdekében

Az ökoszisztémák és a biológiai 

sokféleség megóvása és 
helyreállítása

„Senki ne maradjon ki” 

(méltányos átállás)

„A termelőtől a fogyasztóig”: 

méltányos, egészséges és 

környezetbarát élelmiszerrendszer 

Energia- és erőforrás-hatékony 

építés és korszerűsítés

A fenntartható és intelligens 

mobilitásra való átállás 
felgyorsítása

Az EU 2030-ra és 2050-re 

vonatkozó éghajlatvédelmi 
törekvéseinek fokozása

Tiszta, megfizethető és 

biztonságos 
energiaellátás

Az átállás finanszírozása

Szennyezőanyag-mentességi 
célkitűzés 

a toxikus anyagoktól mentes 
környezetért

Az európai 

éghajlati paktum

Az EU mint 

globális vezető

A kutatás mozgósítása 

és az innováció 
előmozdítása

Az EU gazdaságának 

átalakítása a 

fenntartható jövőért



A zöld megállapodás fő céljai
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• Az EU-ban üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 55%-os 

csökkentése 2030-ra az 1990. évi szinthez képest.

• Klímasemlegesség elérése 2050-ig.

• Az új MFF kiadásának 30%-a (előző 20%-át) éghajlatpolitikai célok 

megvalósítására, konkrét célértékek megjelenítésével. Áthatja a zöld 

szemlélet.

• NGEU-t is a zöld célok szolgálatába állítják (kiadások 30%-a).

• A Bizottság 10 tényező (költséghatékonyság és gazdaságosság, 

versenyképesség, rendelkezésre álló legjobb technológia, 

beruházások stb.) figyelembe vételével meghatározza a teljesítési 

pályát. 

• A tagállamok alkalmazkodási stratégiákat és terveket dolgoznak ki. 



Tervezett források
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Tervezett éghajlatpolitikai és környezeti források az EU-ban 2021 és 2027 között 

(Milliárd euró, 2018. évi árakon) 

 

 Nem visszterhes 

támogatás 

Hitel, 

hitelgarancia 

MFF 322 - 

NGEU 117 110 

Nemzeti társfinanszírozás, hitel, hitelgarancia - 210 

Európai Beruházási Bank - 180 

Összesen 439 500 
Forrás: Uniós anyagok alapján saját szerkesztés. 

 



Magyarország
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Az NGEU keretében Magyarország által igényelhető források 

(Milliárd forint) 

 

 
2021-2022 

70% 

2023 

30% 
Összesen 

Támogatás 1 624,161 887,381 2 511,543 

Hitel   3 382,81 

Összesen   5 894,356 
Megjegyzés: Euróból számolva folyó áron, 1 euró = 350 forint árfolyamon. Hitelre 2023. december 31-ig lehet 

szerződni.  

Forrás: RRF bemutató előadás https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf#  



A zöld megállapodás értékelése: pozitívumok
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• Az MFF, az NGEU és a Fenntartható Európa beruházási terv 

többi eszköze multiplikátor-, előre és hátra irányuló tovagyűrűző 

hatásokat generálva katalizátor szerepet játszik a zöld 

megállapodás végrehajtásában. 

• A tagállamok költségvetésébe környezetbarát célrendszer épül 

be.

• A közvetlen hatások a beruházások, azokon belül a 

közberuházások, illetve a szabályozás terén érvényesülnek a 

legerőteljesebben.

• A zöld költségvetés a magánszféra mozgásterét közvetve 

alakítja.



A zöld megállapodás értékelése: pozitívumok
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• Új típusú gazdasági fejlődési modell és növekedési pálya körvonalai mind az 

EU, mind pedig a tagállamok szintjén.

• A zöld gazdaságba való átmenet, vezérfonala a fenntarthatóság és a 

rugalmas ellenállóképesség:  új növekedési stratégia és modell. 

• Az EU globális pozíciói és befolyása javításának eszköze. 

• Jelentős társadalmi támogatottságot élvez. 



A zöld megállapodás értékelése: negatívumok
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• Az előirányzott források nagyságrendje elmarad a zöld átmenet 

beruházási szükségleteitől. 

• Túldimenzionált a célrendszer.

• A hitelkeretek és hitelgaranciák kihasználása bizonytalan.

• Végrehajtási kockázatok az NGEU-ban és az MFF-ben:

 A tagállamok korlátozott tőkeabszorpciós képessége

 A tagállamok által kitűzött célok elérése uniós intézmények által 

történő kikényszerítésének sok korlátja.

• Kudarca visszahat az EU támogatottságára (kohézió gyengülése 

stb.). 



A zöld megállapodás értékelése: Magyarország
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Magyarország az NGEU-keretből 7,2 milliárd euró vissza nem téríthető 

támogatásra és 9,7 milliárd euró hitelfelvételre jogosult.

A forrásbevonás kockázatai:

• késedelmes folyósítás, 

• a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv hiányosságok miatti 

elutasítása (nincs meg a zöld célú felhasználás 30%-a stb.), 

• az EU költségvetésének védelmét szolgáló jogállamisági 

feltételeknek való meg nem felelés 

• a magyar gazdaság korlátozott tőkefelszívó képessége. 


