
 
 

1 
 

A zöld és hatékony távhőtermelésben rejlő potenciál 

Összefoglaló a 2020. június 24-i online workshopról 
 

Magyarország integrált Nemzeti Energia- és Klímaterve (NEKT) 60% feletti megújuló arányt céloz meg a 
távhőszektorban annak érdekében, hogy a klímaterv főbb célszámai teljesüljenek. Ehhez a 
megújulóenergia-kapacitások jelentős növelésére lesz szükség. A REKK 2020 májusában megjelent, 
MATÁSZSZ megbízásából készült elemzése felmérte a legnagyobb hazai távhőkörzetekben hasznosítható 
megújuló (biomassza és geotermikus) alapú távhőtermelési potenciált, és megvizsgálta, hogy a hatékony 
(jelentős részben megújuló energiaforrásokon és kapcsolt termelésen alapuló) távhőrendszerek 
kialakításához szükséges beruházások megvalósítása milyen technológiai összetételben, milyen 
energiahordozókra alapozva, és milyen költségszinten lehetséges. Az online workshopon összefoglaltuk a 
potenciálbecslés főbb eredményeit, emellett megvitattuk, hogy hol tartunk a zöld és hatékony távfűtés 
megvalósulása felé vezető úton, milyen kihívásokkal szembesülnek a termelők/befektetők, és milyen 
szabályozói dilemmákat vet fel a nagyarányú megújuló alapú távhőtermelés elérése. 

Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia-és klímapolitikáért felelős államtitkára 
előadásában elmondta, hogy az új Nemzeti Energiastratégiában (NES) említett, távhőhöz kapcsolódó egyes 
intézkedések terén (pl. távfűtött lakások szabályozhatóvá tétele, a geotermikus kutatási kockázati alap 
létrehozása, vagy az anyagukban nem hasznosítható hulladékok hőhasznosítása) már történtek 
előrelépések, a Zöld Távhő Program megvalósításához pedig most kezd hozzá a minisztérium. Kormányzati 
cél, hogy hosszabb távon a távhőszektor egésze a hatékony távfűtés/távhűtés kategóriába essen, és a 
felhasznált energiahordozók között a földgáz legfeljebb 50%-os részarányt képviseljen. A 10 éves Zöld 
Távhő Programban a teljes távhő-értékláncot, a helyi adottságokat, valamint a klíma- és energiapolitikai 
hatások mellett a társadalmi hatásokat is figyelembe vevő integrált szemléletű, lokális körzetekre lebontott 
tervek alapján lehetne támogatási forráshoz jutni.  Kidolgozott, integrált távhőfejlesztési tervek birtokában 
az uniós fejlesztési források (pl. KEHOP2, Next Generation EU, Modernizációs Alap) is könnyebben 
fordíthatóak a távhőszektor zöldítésére. A Zöld Távhő Program végrehajtására a minisztérium koordináló 
bizottság létrehozását tervezi az érintett hatóságok és iparági szervezetek részvételével. Az 
árszabályozással kapcsolatban Kaderják Péter elismerte, hogy az éves árszabályozási ciklusok rontják a 
beruházások finanszírozhatóságát, ezért megfontolandó az árszabályozás korszerűsítése oly módon (akár 
egy ársapka típusú árszabályozás), hogy az lehetővé tegye a szektor zöldítését, vagy akár a távhőkassza 
megszűntetését.  

 

1. ábra - Az integrált tervezés szerepe a távhőfejlesztésekben. Forrás: Kaderják Péter előadása 
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Kerekes Lajos és Mezősi András, a REKK kutató főmunkatársai bemutatták a MATÁSZSZ megbízásából 
készített Megújuló és kapcsolt távhőtermelés potenciálbecslése c. kutatás eredményeit. A 19 hazai 
távhőkörzetre kiterjedő számítások azt elemezték, hogy különböző megcélzott megújulóenergia-részarány 
mellett milyen energiahordozó-mixszel lehet a legalacsonyabb költséggel kielégíteni a 2030-ra becsült 
távhőfogyasztást az adott körzetekben. Az eredmények azt mutatják, hogy a 40-50%-os megújulóenergia-
felhasználás állami támogatás nélkül is megvalósítható, amennyiben a hőárakban teljes mértékben 
elismerjük a beruházási és működési költségek mellett az újraberuházási költségeket és az új beruházás 
elvárt hozamát is. A 80%-os megújulóenergia-részarányhoz 85 Mrd Ft értékű beruházás szükséges. Minél 
magasabb a megcélzott megújulóenergia-részarány, annál inkább a biomassza kerül előtérbe az 
energiahordozók közül. Amennyiben a cél nem(csak) a megújuló energiaforrások arányának növelése, 
hanem a „hatékony” távfűtés definíciójának való megfelelés, ez alacsonyabb költséggel, és a földgázalapú 
kapcsolt termelés magas szintje miatt alacsonyabb megújulóenergia-részaránnyal érhető el1.  

 

 

2. ábra - Energiahordozó-mix és megújulóenergia-részarány a vizsgált távhőkörzetekben, különböző forgatókönyvek esetén. 
Forrás: Kerekes Lajos és Mezősi András előadása 

 

Az Orbán Tibor, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke által bemutatott adatok 
alapján 32 db távhőrendszer már ma is teljesíti a 2012/27/EU Irányelv szerinti hatékony távfűtés 
kritériumát, ezen rendszerek az éves hazai távhőtermelés kb. felét adják. Bizonyos távhőrendszerek a 
kritériumnak többszörösen is megfelelnek, azaz egyszerre magas a megújulóenergia-felhasználás és a 
kapcsolt termelés aránya (pl. Pécs, Ajka vagy Tatabánya). 31 olyan távhőrendszer van, amely 100.000 GJ 
feletti éves termeléssel rendelkezik, ám nem felel meg a hatékony távfűtés kritériumának. Ezekre 
koncentrálva kellene a NES szerinti cél megvalósítása érdekében előrelépni.  

A MATÁSZSZ adatai alapján a geotermiára épülő rendszerek távhőárai az elmúlt években rendre 
alacsonyabbak voltak mind a budapesti földgáztüzelésű hőáraknál, mind a helyettesítendő hőforrás 
referenciaárát képviselő meglévő földgáztüzelésű fűtőművekre vonatkozó hatósági árnál. Biomassza 
esetén árnyaltabb a kép: a biomassza-termelőkre megállapított hőárak az utóbbi két évben alatta maradtak 
ugyan a budapesti portfólió-átlagnak, de nem süllyedtek a helyettesítő hőárak alá, ami számottevően 

 
1 2012/27/EU Irányelv 2. cikk 41. pont: hatékony távfűtés/távhűtés: olyan távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely 
legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 75%-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 
50%-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik.  
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megnehezíti az új biomassza-termelők távhőrendszerekbe történő integrációját. A legkisebb költség 
elvének a jelenlegi árszabályozási gyakorlatban történő érvényre juttatása tehát nem ösztönzi a szektor 
zöldítését.  

 

 

3. ábra – Hatósági távhőtermelői árak földgáztüzelésű, valamint geotermikus energiát (zöld) és biomasszát (barna) hasznosító 
távhőtermelők esetén. Forrás: Orbán Tibor előadása 

Rosszak a tapasztalatok a távhőtermelő beruházásokat támogató KEHOP-pályázatok kapcsán. A 2014-
2020-as programozási időszak vége felé összesen két projekt zárult le, illetve van közel a záráshoz, összesen 
420 MFt támogatási összeggel (a két KEHOP konstrukcióban rendelkezésre álló összeg kb. 40 Mrd Ft). Az 
elmúlt időszakban csökkent a támogatási szerződéssel rendelkező projektek száma is, zömében zöld 
fejlesztést tervező beruházók adták vissza a projekteket. A következő programozási időszakban, illetve a 
Zöld Távhő Program megvalósításakor figyelembe kell venni a végrehajtási intézményrendszer eddigi 
működési tapasztalatait, valamint átgondolni, hogyan lehet elérni, hogy először a távhőrendszerek 
energiahatékonyságának javítása, a távhőrendszerek hőmérsékletszintjének csökkentése történjen meg, 
és ezután (vagy ezzel párhuzamosan) kerüljön sor a megújuló energiaforrások arányának növelésére.  

Grabner Péter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese a Hivatal adatai 
alapján bemutatta, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a távhőrendszerekben felhasznált biomassza, 
geotermikus energia és hulladék aránya, és ezzel párhuzamosan javult az energiahatékonyság is, hiszen 
csökkent a távhőszolgáltatók hálózati és termelési vesztesége. Ezen eredményeket az elmúlt évtizedben 
összesen 256 milliárd forintos beruházási tevékenység kísérte, melyek egyrészt távhővezetékek és 
hőközpontok korszerűsítését, másrészt távhőtermelő létesítmények fejlesztését célozták. 

Az árszabályozáskor a legkisebb költség elvét a Hivatal a vonatkozó NFM-rendelet alapján alkalmazza. 
Amennyiben az árszabályozás a legkisebb költség elvében más paramétereket, pl. a megújuló 
energiaforrások externális hasznait is elismerné, ez a távhőszolgáltatók éves árbevételének mintegy 20%-
át kitevő, évi 25-30 milliárd forintra rúgó távhőtámogatási kassza növekedésével járna. Mivel a támogatás 
forrását képező kapcsolt szerkezetátalakítási díj a nem-lakossági villamosenergia-fogyasztók áramárába 
épül be, a támogatási kassza növekedése az ipari fogyasztók terheit növelné. 
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4. ábra – A távhőszolgáltatók árbevételének értékesítésből és támogatásból származó bevételeinek aránya.  
Forrás: Grabner Péter előadása 

A REKK árszabályozással kapcsolatos tanulmányában szereplő, az ösztönző árszabályozás kialakítását célzó 
azon javaslat kapcsán, hogy az engedélyeseknél szűnjön meg az utólagos nyereségkorlát, Grabner Péter 
elmondta, a nyereségkorlát eltörlésével azt kockáztatná a jogalkotó, hogy a fejlesztésre fordítható összegek 
eltűnnének a távhőszektorból, mivel a nagy távhőrendszerek városi integrált szolgáltatók részeként 
működnek. A Hivatal adatai alapján egyébként növekszik a nyereségkorlát feletti bevételből beruházásokat 
megvalósító távhőszolgáltatók száma és a megvalósított beruházások értéke is, ami a rendszer működését 
bizonyítja. A nyereségtényező helyett WACC (súlyozott átlagos tőkeköltség) alkalmazásáról szóló javaslat 
megvalósítása Grabner Péter szerint azért nehéz, mert a távhőrendszerben nagyon diverz és 
összemérhetetlen struktúrákkal találkozunk, így nehezen értelmezhető az egész szektor szintjén 
megállapított WACC, emellett a távhőhöz hasonló víziközmű-területen végzett WACC-számítások is számos 
bizonytalanságot tartalmaznak.  

 

 

 

Az online workshopon elhangzott előadások elérhetőek a „Zöld és hatékony távhőtermelésben rejlő 
potenciál” esemény oldalán.  

 

https://rekk.org/esemeny/231/a-zold-es-hatekony-tavhotermelesben-rejlo-potencial
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