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▪ Mekkora a hazai megújuló és kapcsolt távhőtermelési potenciál

▪ 19 magyarországi távhőkörzet vizsgálata (~50%-a a teljes jelenlegi 

távhő-felhasználásnak)

▪ A rendelkezésre álló megújuló alapú és/vagy kapcsolt távhőtermelés 

kínálati görbéjének becslése távhőkörzetenként

▪ Különböző fajlagos támogatási szint (addicionális költség) mellett 

mennyi megújuló vagy kapcsolt erőmű lép be a rendszerbe

▪ Elemzett megújuló technológiák: biomassza és geotermia

▪ Különböző megújuló (és/vagy kapcsolt) termelés támogatási szint 

mellett hogyan alakul a vizsgált 19 távhőkörzet megújuló és/vagy 

kapcsolt termelése aránya

▪ A vizsgálatok során tökéletesen költségtükröző távhőtermelői árakat 

feltételeztünk!
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Vizsgálat célja



▪ Potenciál: tüzelőanyag (fenntartható) rendelkezésre állása kérdéses >> 

kitermelési statisztikákat (30-40 PJ) messze meghaladó felhasználási (100 PJ) 

statisztikák >> éves növekményt meghaladó fahasználat?

▪ Fenntarthatóság: kitételekkel fenntartható, karbonsemlegesség vitatott (rövidtávú 

karbonkibocsátás, hosszú távú karbonmegkötés)

▪ Távhőrendszerbe való integrálhatóság: technikailag problémamentes, 

társadalmilag kockázatos (lakossági ellenállás)

▪ Kivitelezés és működtetés: bevett technológia, mérsékelt beruházási kockázatok, 

de technikai nehézségeknek kitett működtetés 

▪ Beruházási/működési költségek: fűtőműre erősen telephelyfüggő (150-250 

MFt/MWth) beruházási ktg, nagyobb működési költségek (tüzelőanyagártól, 

minőségtől függő)

▪ Versenyképesség: erősen tüzelőanyag-árfüggő (biomassza vs gáz)
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Biomassza: potens, de megosztó



▪ Potenciál: 60 PJ-t emlegetnek, de nem feltétlenül a kiépített távhőrendszerekben 

áll rendelkezésre

▪ Fenntarthatóság: a karbonsemlegesség nem kérdéses, a visszasajtolás 

problémásabb

▪ Távhőrendszerbe való integrálhatósága: erősen korlátos: hőfokfüggő és (felszíni) 

rendszerfüggő

▪ Kivitelezés és üzemeltetés: a fúrásig kockázatos és erősen saját tőke igényes 

beruházás, kockázatmentes üzemeltetés

▪ Beruházási/működési költségek: erősen földtani viszonyoktól és fúrástól függő 

(350-700 MFt/MWth) beruházási ktg, működési költségek mérsékeltek és stabilak 

▪ MWth-ra vetített fajlagos beruházási költség megtévesztő >> nem a becsült 

kapacitás számít, hanem a hasznosított/kitermelt hőmennyiség

▪ Versenyképesség: erősen „kaszkádfüggő” >> csak a távhőrendszeren belül 

vizsgálva korlátos
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Geotermia: sokan hirdetik, kevesen 

csinálják
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Magasabb megújuló penetráció 

magasabb költséggel érhető el

• Az alacsonyabb kihasználtság megnöveli a megtérülési időt -> magasabb 

átlagköltséget (LCOH-t) eredményez
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Költségtükröző hőárak esetén 

versenyképes alternatíva lenne a biomassza

• A megújuló alapú távhőtermelés 40-50%-os arányt is elérhet támogatás nélkül, költségtükröző 

hőárakat feltételezve

• 80%-os RES arányhoz 500 MWth új biomassza kazán, 100 MWth új geotermikus és 30 MWth új 

kapcsolt biomassza kapacitás 

• Ehhez 85 Mrd Ft-os beruházás szükséges – a teljes távhőrendszerre vetítve évi 17 Mrd Ft-os 

éves beruházásigény adódik

• Ekkor minden vizsgált távhőrendszer kielégítené a hatékony távhőrendszer kritériumát
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250-600 Ft/GJ-os addicionális költség mellett 

elérhető a 80%-os RES arány

• 80%-os RES arány a vizsgált távhőkörzetekben évi 4 Mrd Ft-os plusz (250 Ft/GJ) 

támogatással elérhető

• Ezen érték nagyon érzékeny a gáz és biomassza árára: alacsonyabb gázárak vagy 

magasabb biomassza-árak esetén megduplázódik a támogatásigény (10 Mrd Ft, 600 Ft/GJ)

• Ha csak a "hatékony távhőrendszer" a cél, akkor kisebb támogatással, alacsonyabb 

megújuló aránnyal, és magas kapcsolt termeléssel elérhető a cél



Köszönjük a figyelmet!

A tanulmány elérhető az alábbi linken: 
https://rekk.hu/elemzes/284/megujulo-es-kapcsolt-tavhotermeles-potencialbecslese
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