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Mi az a ZKK?

A	ZKK	missziója	Magyarország	2050-es	klímasemlegességi	céljának	eléréséhez	
tudományközi	tudásközpontként	hozzájárulni.		

A	ZKK	szerint	 a	zöld	átállás	olyan	több	évtizedes	beruházási	és	gazdaságfejlesztési	
program,	amelyben	az	üzleti	és	technológiai	innováció	kulcsszerepet	játszik.	

A	ZKK	a	zöld	átálláshoz	önálló	kutatásokkal,	BME	karközi,	hazai	egyetemközi	és	
nemzetközi	kutatási	együttműködésekkel	és	ipari	– egyetemi	együttműködési	
platformok	működtetésével	kínál	nagy	hazai	hozzáadott	értékű	megoldásokat.

A	Zéró	Karbon	Központ	(ZKK)	a	Budapesti	Műszaki	és	Közgazdaságtudományi	
Egyetemen	(BME),	a	Felsőoktatási	és	Ipari	Együttműködési	Központ	(FIEK)	szervezeti	
egységeként	jött	létre	az	Innovációs	és	Technológiai	Minisztérium	(ITM)	támogatásával	
2021.	áprilisában.		
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1. Klímapolitikai háttér

2. Akkumulátor iparági trendek

3. Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 
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Összes becsült nettó ÜHG kibocsátás, CO2eq/év
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Forrás: Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2050. ITM, 2021; https://kormany.hu/dokumentumtar/nemzeti-tiszta-fejlodesi-strategia

NTFS „Korai Cselekvés” forgatókönyve: legnagyobb társadalmi jólét 
növekedés; éves   addicionális beruházási igénye: € 2.4 Mrd

Vizsgált forgatókönyvek 2050-ig: 

1. Ölbe-Tett-Kéz (ÖTK), vagy 
Business-as-Usual (BAU): 
minden aktuális ágazati 
szakpolitikai stratégia és 
intézkedés érvényben marad

2. Korai Cselekvés (KCs):
magasabb ambíciószint 2030-
ra, majd lineáris kibocsátás-
csökkentés 2050-ig; a korai 
lépéselőny („early mover”) 
lehetőségeinek kiaknázása

3. Halasztott Cselekvés (HCs): 
lassabb ütemű kibocsátás-
csökkentés az 
energiaágazatban 2045-ig
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Az akkumulátoripar az energetikai átmenet kulcsfontosságú iparága

Elektrifikáció és a 
villamosenergia-

szektor 
dekarbonizálása

Az 
energiahatékonysági 

piac fejlesztése
Közlekedés zöldítés Hőpiaci megújuló 

energia megoldások

A hidrogéngazdaság 
fejlesztése

Az akkumulátoripar 
fejlesztése

Széndioxid leválasztás 
és használat 
(CCS/CSU)

Dekarbonizációt
támogató digitalizációs

és MI megoldások

Pénzügyi piac zöldítés
Energetikai innováció 

és zöld háttéripar 
fejlesztés

A klímasemlegességet célzó szakpolitika tematikája
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• Lengyelország és 
Németország mellett 
Magyarország rendelkezik a 
legnagyobb akkumulátor 
gyártási kapacitással 
Európában

• 2016 óta € 5.4 Mrd működő 
tőke befektetés és 14 ezer 
munkahely jött létre az 
akkumulátoriparban

A fenntartható működés a társadalmi elfogadottság előfeltétele
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1. Klímapolitikai háttér

2. Akkumulátor iparági trendek

3. Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 
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A globális beépített szél- és naperőművi kapacitások
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A szél- és napenergia költségének alakulása
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Magyarország: PV boom, decentralizáció és növekvő rugalmassági igény 

PV	erőművek	darabszáma	>	92,000
PV+szél	aránya	az	áramtermelésben:	6,7%
Időjárásfüggő	beépített	kapacitás:	2126	MW

Forrás:	MAVIR,	2020	12.31-i	állapot
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Hogyan válhat a gépjárműgyártás átalakulása és az akkumulátoripar 
fejlődése egymást erősítő sikertörténetekké Magyarországon? 

• Fő piacok: Kína, Európa, USA

• Globális nagyvállalatok (Amazon, 
IKEA, FedEx, UPS, Walmart, etc) 
elköteleződései az elektromos flotta 
mellett

• A 20 legnagyobb OEM-ből 18 
nyilvánosan elkötelezte magát az 
elektromos járműgyártásuk modell-
és mennyiségi növelése mellett

• Magyarország gépjárműgyártásban 
„nagyhatalom”…

• …de a drasztikus átalakulás 
elkerülhetetlen

Az elektromos gépjárművek globális kereslete exponenciálisan nő
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• Globális gépjármű Li-Ion 
akkumulátor kereslet 2020: 

• 160 GWh (33% növekedés 
2019 bázison)

• Kína a cellagyártási kapacitás 
70%-át kontrollálja

• Gépjármű akkumulátorok 
súlyozott átlagára 2020-ban 
13%-al, $137/kWh-ra csökkent

• VW ID3 akku költség: $100/kWh 
• Európa legjelentősebb 

cellagyárai Magyarországon és 
Lengyelországban vannak, 
összesen 35 GWh/év az 50 
GWh/év EU keresletből!

• EU gyártókapacitás előrejelzés: 
400 GWh 2025-re!Forrás: IEA , Global EV Outlook 2021

Akkumulátorgyártás idehaza: jó pozíció de óriási versenykihívás 



13

98,8

99,9

103,4

104,5

112,8

117,3

119,9

120,5

120,8

138,9

141,5

154,8

250,5

0,0 50,0 100,0150,0200,0250,0300,0

Járműgyártás

Gyógyszer-gyártás 
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Vegyi anyag, termék gyártása

Élelmiszeripar

Ipar összesen

Feldolgozóipar

Fémipar

Számítógép, elektronikai, …

Gumi-, műanyag és nemfém …

Bányászat, kőfejtés

Villamos berendezés gyártása

Az ipari termelés volumenindexe
(július, előző év azonos időszaka = 100, 
szezonálisan és munkanappal kiigazított)

Forrás: KSH, 2021.09.14.

Akkumulátorgyártás idehaza: válságálló, dinamikus növekedés 

Forrás: ITM elemzés KSH alapján
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Gyártási képesség alapján világviszonylatban a 12. helyen vagyunk

Forrás: BloombergNEF

Lítium-ion akkumulátor értéklánc szerinti ranglista, 2020 és előrejelzés 2025-re



15

Estimated	market	sizes	of	oil	and	selected	clean	energy	technology	
equipment	in	the	Net	Zero	Scenario,	2020-2050	(USD	billion,	2020)

Forrás:	IEA	World	Energy	Outlook	2021

Az akkuipar a zöld átállás nyertes iparága lehet
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1. Klímapolitikai háttér

2. Akkumulátor iparági trendek

3. Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 
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Nemzeti Akkumulátor Stratégia 2030: értéklánc elemzés 
iparági konzultációkkal

Általános feldolgozóipari kompetencia
Villamos-, informatikai és vegyészmérnöki oktatás és feldolgozóipari szakképzés

Alapanyagok Feldolgozott 
anyagok Akkumulátorgyártás Újrahasznosítás & 

másodlagos felhasználásAlkalmazás és Integráció
E-mobilitás Energiatárolók Ipari 

alkalmazások
Gépgyártás Cellák Akkupakk Rendszer

BMS

Akkumulátor 
értéklánc

Magyar 
erősségek,  
képességek 

rövid 
ismertetése

Az értéklánc azon részei, ahol Magyarország erősségei megmutatkoznak

Az értéklánc azon részei, amelyek pozitív fejlődési pályán vannak, de további fejlesztésre szorulnak

Az értéklánc fejlesztendő részei

Új bányászati 
projektek (Főképp Li) 

fejlesztés alatt
MOL

Hiányzó 
kompetenciák 
az akkumulátor-
vezérlések 
(BMS) 
fejlesztésében

Az autóipar szenteljen 
több figyelmet a 

másodlagos 
hasznosításnak és az 
újrahasznosításnak.

Mit 
szükséges 

fejleszteni az 
értéklánc 

egyes 
elemeiben, 

hogy a 
magyar 

akkumulátor-
ipari 

ökoszisztéma 
egészében 
erősödjön?

Cella-alkatrészek 
beszállítói

A hazai beszállítók lehetőségei / a 
beszállítói képességek fejlesztésére 

gyakorolt kedvező hatás

Elektromos 
közlekedésre való 
átállás ösztönző 

rendszerei

Piacképes kiegészítő 
szolgáltatások 

jelenléte

Nyersanyagok, pl. kobalt 
újrafelhasználása

Akkumulátorok és 
alkatrészek visszagyűjtése

Kitűnő alkalmazási 
példák DSO 
hálózatokon

K+F+I
szakpolitika, 
szabályozás 

és,
finanszírozás

Kritikus 
infrastruktúra 

biztonsági 
tartaléka 

(rövid távú)

Fejlesztés alatt áll 
több, az a 

körforgásos 
gazdaságra áttérést 
támogató jogszabály

Töltő infrastruktúra-
szükséglet növekedése

DSO rugalmassági 
szolgáltatások piaca, 
Energiaközösségek

Nagyméretű 
naperőművek 

akkumulátorokkal

Magyar ipar 
termelő beren-

dezéseinek
technikai 
állapota

Működő, vagy beruházás alatt álló 
akkumulátor-gyárak

(ázsiai szereplők jelenléte)

Van-e lehetőség további 
ipari hulladékok / 
melléktermékek 
feldolgozására?

Nincs kellő 
kapacitás az 

akkumulátorokhoz 
szükséges inakítv

anyagok 
előállítására A hazai vállalatok tőkeellátottsága gyengébb

Innováció a termelésben –
az ország autóipari kitettsége adhatja 

meg ezt a lehetőséget

Az elektromos 
autók és töltők 

piacának 
érettsége

Kis és közepes 
naperőművek 

akkumulátorral 
való ellátása –
‚Szolgáltatott 
akkumulátor’

Csúcsterhelés 
levágása, 

terheléselosztás.
Kis méretű 

biztonsági tárolók 
alkalmazás

Szakpolitikák, szabályozás kidolgozása: - Akkumulátorok tulajdonjogának kérdése, kísérleti szabályozói környezet (‚homokozó’) szükséges a pilot projektekhez (pl. Energiaközösségek, hálózati rugalmasság stb.)
A hálózati energiatárolók (BESS) alkalmazásának támogatásához megkülönböztetésmentes hálózathasználati díjstruktúra szükséges.
Az adózás támogassa a hálózati energiatárolók (BESS) használatát, amelyet a jövőre nézve is meg kell őrizni.

Az innovációs rendszer, valamint az akadémia és az ipar közötti kapcsolatok megerősítése

Akkumulátoripari ökoszisztéma létrehozása a stratégiai szövetségek kiépítése, a regionális és nemzetközi együttműködések illetve piacok ösztönzéséhez

Megfelelő infrastruktúra (villamos 
energia ellátás / közlekedés)

Forrás: Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030. ITM 2021, tervezet
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A stratégia célkitűzései és beavatkozási logikája

Az elért eredményeinkre támaszkodva tegyük 
Magyarországot az európai akkumulátor értéklánc egyik 

központjává

1)  a környezeti és társadalmi szempontból fenntartható 
akkumulátor-értéklánc megteremtésével

ü a gyártási folyamatok környezeti lábnyomának csökkentése
ü az újrahasznosítási kapacitások kiépítése

2)  versenyképes nemzeti iparág kialakításával
ü „Magyarországon gyártott” termékből át kell térni a 

„Magyarországon fejlesztett” termékekre
ü szerves értékláncot kell kialakítani a működőtőke

beruházásokban érintett vállalatok és a hazai kkv-k és 
kutatóhelyek közreműködésével

ü be kell vonni a hazai lítiumban gazdag geotermikus 
lelőhelyeket az akkumulátorgyártáshoz alkalmas minőségű 
alapanyagok előállításába

Fenntartható 
piaci 

megoldások az 
akkumulátorok 

számára

Versenyképes 
értéklánc az 

összes magyar 
érdekelt 
számára

Erős magyar 
K+F 

képességek

Képzett 
munkaerő

Akkumulátor 
alapanyagokban 

rejlő üzleti 
lehetőségek

Az európai 
akkumulátor-
ökoszisztéma 
létfontosságú 

része
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Lítium kinyerése a hazai 
termálvíz vagyonból

Akkumulátor-gyártás exponenciálisan növekvő lítium igényének kielégítéséhez a nem-konvencionális lítium
források kitermelésbe állítása, a hazai lítium vagyonra épülő alacsony ÜHG kibocsátású, felelős lítium bányászat
megalapozása

Akkumulátorok 
újrahasznosítása

- akkumulátor-analitikai technológiák fejlesztése

- akkumulátor adatok megosztását lehetővé tévő digitális technológiák („akkumulátor útlevél”) fejlesztése

- szétszerelést, modulok automatizált cseréjét megkönnyítő akkumulátor-dizájn kialakítása

- újrahasznosítási lehetőségek feltérképezése, innovatív újrahasznosítási technológiák kidolgozása

- elhasznált akkumulátorok alapanyagainak kinyerését célzó technológiák fejlesztése

- a használt akkumulátorok leadási, begyűjtési és logisztikai gyakorlatának kialakítása

Akkumulátorok részvétele a 
villamosenergia-piaci 

szabályozásban

- hálózatra, időjárásfüggő megújuló termelők és nagyfogyasztók mellé telepített akkumulátoros
energiatárolók szabályozásba való bevonása

- eltérő technológiákon alapuló akkumulátorok és más energiatárolási technológiák (pl.
szuperkondenzátorok) együttműködésén alapuló rendszerek vizsgálata

- a határokon átnyúló villamosenergia-kereskedelem hatékonyságának növelése, aggregációs projektek
előkészítése

Akkumulátor-fejlesztés az 
elektromobilitás területén

Az elektromos járművek akkumulátorainak előállításában és vezérlésében való képességek növelése, melynek
részeként: a megosztás alapú elektromobilitásban rejlő lehetőségek (elektromos flottákhoz célzottan fejlesztett
akkumulátorok) alkalmazása és V1G (okos töltés) és V2G (hálózati kiegyenlítés) technológiák fejlesztése

Kiemelt fontosságú projektek segítik a Stratégia megvalósítását



20https://hungarianbatteryday.hu/wp-content/uploads/2021/09/InnoEnergy_Reference_Strategy_Final.pdf

(i) representing the interests of the
companies operating in the Hungarian
battery industry value chain

(ii) promoting the development and
European integration of the Hungarian
battery industry

(iii) contribute to the implementation of
the National Battery Industry Strategy
2030 (“Strategy”) by ensuring
professional cooperation among the
companies operating in the battery
value chain and the governmental and
institutional bodies responsible for the
implementation of the Strategy

A HUBA céljai

A stratégia alkotás és a szövetség alakítás párhuzamosan zajlottak
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A Szövetség induló szervezete

Közgyűlés

Ügyvezetés
Dr. Kaderják Péter Elnökség (később jön létre!)

Szabályozás
Dr. Kondorosi 

Andrea

Tárolás
Dr. Pálfi Géza

K+F+I és 
képzés

Dr. Kun Róbert

E-Mobilitás
Dr. Felsmann

Balázs

Termelés és 
újrafeldolgozás

Dr. Auer Róbert

Gyártók-
beszállítók
Dervalics Ákos

Egyelőre minimális tagsági díjMeghívás alapján Csak jogi személyek

Zéró Karbon Központ (BME) koordinálja, szakmailag támogatja és ellátja a titkársági feladatokat 
2021. év végéig
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Tárolás

K+F+I és 
képzés

E-Mobilitás

Termelés és 
újrafeldolgozás

Gyártók-
beszállítók

Made in Hungary HELYETT Created in Hungary

Giga-gyáraktól integrált ipari ökoszisztémáig

Megnyerni az áramszektor átalakulásához szükséges rugalmasságért folyó 
versenyt!

Egymást erősítő, világszínvonalú gépjármű és akkumulátoripart 
Magyarországon!

Mérsékelni az akkugyártáshoz szükséges alapanyagok terén az 
importfüggést

Munkacsoport tematikák – egy mondatban
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A Magyar Akkumulátor Szövetség (HUBA) 26 alapító intézménye
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§ Magyar Akkumulátor Szövetség (HUBA) és 
European Battery Allience (EBA)  
együttműködés elindítása

§ Kormányzati cselekvési terv és stratégia 
bemutatása a nemzetközi és hazai 
szakmának

§ Kiemelt témák:

§ Támogató szabályozási környezet
§ Innováció és beszállító fejlesztés
§ Alapanyag függőség kérdései
§ Járműipar és akkumulátoripar 

lehetséges szinergiái

§ Kapcsolatépítés

A kialakuló európai ökoszisztémába integrálódás kulcsfontosságú 

https://hungarianbatteryday.hu/
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ZKK – Tudásközpont a magyar 
zöldgazdaság fejlesztéséért

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

zerocarbonhub.hu
kaderjak.peter@bme.hu


