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Magyar iparstratégia – jelentős mértékben „zöld elemekkel” 

„Zöld” innovációs projektek  

A zöld társadalom szempontjából meghatározó megatrendek 



Globális megatrendek alakítják meghatározó mértékben a 

társadalmak és a gazdaságok mindennapjait 

3 

Súlypontváltás a 

világgazdaságban  

(E7 országok felértékelődése) 

Új technológiák megjelenése és 

a munkaerőpiaci elvárások 

átalakulása 

Városiasodás  

(és a vidék belakása) 

Elöregedő társadalmak Bővülő középosztály 
Erőforrások szűkösebbé válása 

(víz, élelmiszer) 

Forrás: ENSZ,WEF, EU Bizottság, PwC, McKinsey, Frost &Sullivan, Energy Digital alapján Makronóm Intézet  



Adatalapú termelés és 

Mesterséges Intelligencia 

Az ipari termelést meghatározó technológiai trendek – aki nem tud 

lépést tartani ezeken a területeken, lemarad a globális versenyben 
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1 

Felhőalapú szolgáltatások 2 

Körforgásos termelési modellek 3 

„Szenzorifikáció” 4 

Adat mint érték  5 

 Az adat alapú termelés és fejlesztés általánossá válik 

 A mesterséges intelligencia minden ágazatban jelentőssé 

válik (2030-ig évi 10+%-os növekedés a big data ágazatban) 

 A felhő alapú IT szolgáltatások igénybevétele általánossá 

válik a kkv-k körében (felhőt használó cégek 26%-kal gyor-

sabban növekednek és 21%-kal nagyobb profitot érnek el) 

 Körforgásos termelési modellek terjedése, a hulladékkérdés 

új megközelítése  

 A termelési folyamat minden pontján kétirányú 

kommunikációt lehetővé tévő szenzorok beiktatása, magas 

szintű folyamatirányítás 

 A gyártás egyéni igényekre szabása, hatékonyság növelése, 

új vevőkör kiszolgálása 

Kifejtés 

3D nyomtatás 5 

Adat mint érték  5 Automatizáció, robotika 6 

 Automatizálás, a robotika beemelése az ipari termelés egyre 

több ágazatába és fázisába 

Technológiai megatrendek 

Forrás: ENSZ,WEF, EU Bizottság, PwC, McKinsey, Frost &Sullivan, Energy Digital alapján Makronóm Kutatóintézet  



Tartalom 

Magyar iparstratégia – jelentős mértékben „zöld elemekkel” 

„Zöld” innovációs és iparfejlesztési projektek  

A zöld társadalom szempontjából meghatározó megatrendek 



A magyar gazdaság elkövetkező évtizedének meghatározó 

gazdasági területei, ezek jelentősége a zöld gazdaság területén  
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JÁRMŰGYÁRTÁS 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ ✔ 

✔ 
✔ 

✔ 

✔ ✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 



Technológiai irányok – a jövő meghatározó technológiái 

Magyarországon 
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AKKUMULÁTOR 

(ELEKTROMOS 

ENERGIA 

TÁROLÁS) 

✔ 

✔ ✔ 

✔ 

✔ 



Tartalom 

Magyar iparstratégia – jelentős mértékben „zöld elemekkel” 

„Zöld” innovációs és iparfejlesztési projektek  

A zöld társadalom szempontjából meghatározó megatrendek 



Jogalkotás 

Új szereplők: 

 Energiaközösségek 

 Aktív felhasználók 

 Aggregátorok 

 

Új szerepek: 

 Elosztói rugalmasság 

 Aggregálás 

 

Új eszközök: 

 Tárolók 

 Okos mérők 

 

 

ENERGETIKAI INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATOK 

2020-2021-ben 

 Energiaközösségek kialakítását és működését támogató 
mintaprojekt megvalósítása – 2 Mrd Ft 

 Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által 
gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó 
fejlesztések megvalósítása – 8 Mrd Ft 

 A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív 
eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása – 3 Mrd Ft 

 Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő 
alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern 
technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével –  
3 Mrd Ft 

 Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú 
felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló 
vagy átalakítási technológia által – 5 Mrd Ft 

 Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai 
tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása – 6 Mrd Ft 

Zöld energia szektor – innovációs pályázatok  

Okos 

Tiszta 

Meg- 
fizethető 
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A közlekedési rendszer zöldítése – innovációs projektek  
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Fontos lépés a közlekedésből eredő szén-dioxid kibocsátás csökkentése, amely ma az ország 

emissziójának 20 százalékáért felelős. A közlekedés zöldítésében minden technológiára számítunk. 

 A mintaprojekt egy év alatt 

biztosított tesztüzemet a 25 ezer 

lakosnál népesebb városokban. 

 A kormány 36 milliárd forintot 

fordít a Zöld busz programra a 

következő években. 

 Jelenleg 123 elektromos busz 

beszerzése van folyamatban. 

 40 busz már bemutatkozott az 

Eucharisztikus Kongresszuson. 

ZÖLD BUSZ 

 2021-ben elkészült  

Magyarország Nemzeti 

Hidrogénstratégiája 

 Stratégia a tiszta hidrogén  

és hidrogéntechnológiák hazai 

bevezetésére és a hidrogénipar 

háttérbázisának 

megteremtésére. 

HIDROGÉN 

 2020-tól 8,1% a hazai 

biokompenensek aránya,  

a 95-ös benzinben 6,1%. 

 A fejlett bioüzemanyag-

részarány: 2022-ban 0,2%, 

2025-ben 1%, 2030-ban 3,5%. 

 Nem biológiai eredetű megújuló 

üzemanyagok:  

2030-ban 2,6%  
(a Fit for 55’ tervezete alapján) 

BIOÜZEMANYAGOK  

ÉS SZINTETIKUS ÜZEMANYAGOK 



Öko-innovációs projekt - az Insula Magna program 
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Vasúti ipar és infrastruktúra fejlesztés – a közlekedés 

zöldítésének a leghatékonyabb módja  
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2030-ra 10-ből 7 vasúti jármű magyar 

emberek által hazai gyárakban fog készülni. 

 

A járműállomány átlagéletkora a jelenlegi  

40-ről 25 év alá csökken, zöld technológiák 

 

Budapestről minden V4 főváros 

nagysebességű vasútvonalon lesz elérhető. 

 

Magyarország geopolitikai helyzetének 

kihasználásával Közép-Kelet Európa 

logisztikai elosztója lesz. 

 

A Kelet-Ázsia és Európa közötti vasúti 

áruszállítás időtartama 24-ről 14 napra 

csökken. 



Buszgyártás – hazai zöld iparfejlesztés kiemelkedő példája  
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2030-ra a forgalomba kerülő buszok 70%-

át hazai gyártású járművek fogják adni. 

 

Magyarországon gyártjuk az összes 

szükséges iskolabuszt, egészségügyi 

célú és védelmi célú buszokat. 

 

A járműállomány átlagéletkora a jelenlegi 

14-ről 10 év alá csökken. 

 

2022. január 1-től a 25 ezer fő fölötti 

városokban kizárólag elektromos 

buszok állíthatók forgalomba állami 

támogatással. 

 

 

 



Az acélipar zöldítése a hazai acélgyártók fenntartható 

működésének feltétele 
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A járműiparunk, a védelmi iparunk és az 

építőiparunk acéligényének 50%-át 
Magyarországon állítjuk elő. 

 

Zöld acélipar: itthon tartjuk az 

acélhulladékot, felhasználásával és 

technológiai átállással csökkentjük az 

acélgyárak károsanyag-kibocsátását. 

 

Magas minőséget gyártó, exportképes 

magyar acélipar jön létre. 

 



Hidrogén stratégia – a hazai zöld energetika, zöld ipar, zöld 

közlekedés alapeleme 
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Célunk, hogy erős kompetenciákat fejlesszünk ki a hidrogén értéklánc kulcsfontosságú elemei mentén, mely célzott K+F+I, valamint gazdaságfejlesztési 

tevékenységekkel kiegészítve a karbonsemleges társadalom felé való elmozdulást és a magyar gazdaság versenyképességének fenntartását szolgálja 

K+F+I, ami támogatja a hidrogén sikerét az átmenetben 
Olyan tudományos, technológiai és horizontális kompetencia együttes kiépítése, amely megalapozza az új technológiák kifejlesztésében való részvételünket 

és demonstrálja azok hazai létjogosultságát 

Ipar- és gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása 

Az iparági trendek és a hazai erősségek közös metszetében található tevékenységek megerősítése a versenyképesség növelése és a hazai penetráció elősegítése céljából  

Hidrogénstratégiai jövőkép 

Horizontális feltételrendszer: ösztönző működési környezet kialakítása 

Átfogó szabályozási keretek kialakítása, oktatás és képzési  háttér átalakítása, partnerség és nemzetközi együttműködésének erősítése.   

*IFUA számítás a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS) kapcsán végzett modellezés projekcióira építve. Az ipar esetében azonban a 

legújabb trendek (technológiai fejlődés, várhatóárak alakulása) és tervezett politikák miatt korrigálásra került az NTFS projekció.  

Nagyvolumenű  

karbonmentes hidrogénelőállítás 

A felhasználói igényekhez illeszkedő,  

versenyképes árú, alacsony karbonintenzitású 

hidrogénelőállítás feltételeinek megteremtése 

 16 ezer tonna 

karbonmentes**,  

+ 

20 ezer tonna 

karbonszegény 

hidrogén 

240 MW 

elektrolizáló 

kapacitás 

Ipari felhasználás dekarbonizációja 

Ipar termelési folyamatainak és termékhasználatának 

„zöldítése” kezdetben főleg karbonszegény hidrogén 

felhasználásával, hosszabb távon karbonmentes 

hidrogénfelhasználásra történő átállással 

 

95 ezer tonna  

CO2 elkerülés 

20 ezer tonna  

karbonszegény hidrogén 

 +  

4 ezer tonna karbonmentes 

hidrogén 

Közlekedés zöldítése 

Tiszta közlekedési módokra való átállás 

felgyorsítása a gázolaj-felhasználás fokozatos 

kivezetésével 

 

40  töltőpont*** 
4,8 ezer hidrogén 

üzemű jármű 

130 ezer tonna  

CO2 elkerülés 

10 ezer tonna hidrogén 

Támogató villamosenergia- és 

(föld)gázinfrastruktúra 

Szektorintegrációs képesség  elsősorban szezonális 

áramtárolási képesség   kiépítése a szektorok közötti 

szinergiák kihasználásával, a karbonsemleges áttérést 

lehetővé tevő infrastruktúra kiépítésével és a meglévő 

infrastruktúra átalakításával.  

 

** Alapvetően zöld hidrogén némi nukleáris, ill. grid árammal kiegészítve. 

60 MW éves átlagos 

leszabályozási 

képesség**** 

2-15% térfogatarányos 

bekeverés lehetővé tétele 

a földgázrendszerben***** 

**** Fehér Könyv számításaira építve 

***** Ahol indokolt 

 

2030-as célok* 

***Töltőállomásonként 2 töltőpont 
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x 

Olyan tudományos, technológiai és horizontális kompetencia együttes 

kiépítése, amely megalapozza az új technológiák kifejlesztésében való 

részvételünket és demonstrálja azok hazai létjogosultságát 

Cél 

Intézkedések 
A Hidrogéntechnológiai Nemzeti Labor létrehozása Megújuló Energiák 

Nemzeti Labor részeként, illetve fokozatos megerősítése. Lehetőség 

szerint egy Horizon Europe Teaming projekt kialakítása egy élvonalbeli 

külföldi partner intézménnyel. 

Kutatási projektek a CO2 szállítás és tárolás területén 

A Nemzeti Laborból kinövő Pilot Projektek és az NHTP tagjainak pilot 

projektjei az azonosított fókuszterületeken. Jellemzően ipar-felsőoktatás 

együttműködést támogató programok. 

Iparfejlesztést támogató innovációs projektek (komponensfejlesztés, 

rendszerintegrációs, és esetleg termékfejlesztés is) elindítása 

Zászlóshajó program elindítása a CCU/Petrolkémia határterületén 

1 

2 

3 

4 

5 

Hidrogénhez kapcsolódó innovációs irányok és projektek  

A hidrogéntechnológiai oktatás és képzés fejlesztése duális formában. 

Tananyag-fejlesztés és EU-s tananyagok adaptálása. Fókuszált oktatási 

központok létrehozása és ezek hálózatosodásának elősegítése 

6 

A lakosság tájékoztatása a hidrogén elfogadásának erősítéséért 7 



Építésgazdaság fő kihívásai a zöldinnováció szempontjából 

Alacsony fokú 

gépesítettség és 

technológiai szint 

Alapvető és  

magas minőségű  

építőipari nyersanyagok 

elérhetősége 

Innovatív termékek, 

szolgáltatások, 

technológiák, 

hozzáférhetősége  

előtt álló akadályok 
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Főbb beavatkozási irányok 
A határozati javaslatok csoportosítása 
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Az építés gazdaság kormányzati támogatása és 
elvárások 

• Az ÉPÍTŐ hatékonyságnövelő technológiai pályázat folytatása 

• Building Information Modelling (BIM) kötelező alkalmazása 

• Az építési termékek műszaki információs adatbázisa, ill. követése 

Közösségi építési beruházások kormányzati 
ellenőrzése 

• Mintavételi és megfelelőségi terv alkalmazása és ellenőrzése 

• Független költségbecslés a közösségi beruházások esetén 

• Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis bevezetésére 

Kormányzati ellenőrzési és szolgáltatási 
képesség kialakítása és fejlesztése 

• Nemzeti mintaház park és központ befejezése  

• Építőanyagok, építési termékek vizsgálati hátterének megerősítése  

• Cement és mésztermékek minőségellenőrzésének állami felügyelete 

Alapanyag elérhetőségének és biztosításának 
elősegítése 

• Új bányászati lehetőségek feltárása, a területek „megkutatása” 

• Építési törmelék mint másodnyersanyag  

Felelősségi kérdések az ellenőrzési és 
megvalósítói oldalon 

• Építőipari tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői, valamint a 
kivitelezői általános szakmai felelősség biztosítás bevezetése 

• Állami ellenőrzésre vonatkozó átfogó törvényjavaslat 



A körforgásos gazdaság megteremtésére vonatkozó intézkedések 

és innovációs lehetőségek 
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 Az illegális hulladéklerakás felszámolása és megelőzése: szigorúbb közigazgatási és büntetőjogi szankciók bevezetése 2021. 

március 1-jétől, kiegészítve az átvételi lehetőségek és a megelőzés támogatásával,  

 Visszaváltási rendszer bevezetése: az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok 2023. július 1-től történő cseréjének 

biztosítása 

 Az egyszer használatos műanyagtermékek forgalomba helyezési tilalma: Az egyszer használatos műanyagtermékek forgalomba 

helyezési tilalma 

 A hulladékgazdálkodási szektor átalakítása 

A körforgásos gazdaság célkitűzéseinek elérését segítő, alapvető jelentőségű intézkedéseink: 

 Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv – hazai vállalás 

 Uniós irányelvek – hulladékgazdálkodási irányelvek, SUP irányelv 
Kötelezettségek 

 A körforgásos gazdaságra átállás elősegítése 

 A környezetben található hulladékok mennyiségének a csökkentése 

 Az országban található illegálisan elhagyott hulladékok felszámolása 

 Fenntarthatósági intézkedések, megújuló energia szélesebb körű használata, 
klímavédelem 

Célkitűzéseink 



Köszönöm  

a megtisztelő figyelmet! 


