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Mutatószámok (2013)

� Tulajdonosi szerkezet

� Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100%

� Gazdasági mutatószámok

� Éves árbevétel 6,35 milliárd Ft

� Mérleg szerinti eredmény 328 millió Ft

� Létszám 191 fő

� Fogyasztói mutatószámok:

� 31.528 lakás és 941 vállalkozás és közintézmény  fűtés és HMV ellátása 

� Értékesített fűtési és HMV hőenergia mennyisége 1,23 millió GJ 

� Egy átlagos 50 m2 miskolci lakás éves díja: 167 eFt (országos szórás: 80 – 220 eFt)

� Műszaki adatok

� Üzemeltetési rendszer hossza: 51,45 km primer + 38,56 km szekunder távvezeték

� Berendezések 12 db kazánház + 237 db hőközpont



Energiamix



Fosszilis energiahordozók alkalmazása

� Stratégiai partner: MWM MIFŰ Kft.
� Tulajdonosi szerkezet: MVM Zrt.: 99,6 %; MIHŐ Kft. 0,4%

� Ellátott hőkörzetek: Avas, Belváros, Diósgyőr, Bulgárföld (összesen: 29.747 lakás)

� Beépített hőkapacitás (408 MWt)
� Tatár utca

� 1 db kombinált ciklusú fűtőerőmű (39,6 MWe + 33,9 MWt)

� 5 db gázmotor (19,5 MWe + 21 MWt)

� 2 db PTVM 50 forróvizes kazán (116 MWt) 

� 2 db PTVM 100 forróvizes kazán (232 MWt)

� Diósgyőr: 1 db gázmotor (4,8 MWe + 4,3 MWt)

� Bulgárföld: 1 db gázmotor (1,05 MWe + 1,15 MWt)

� Lekötött hőteljesítmény: 170 MWt

� Vásárolt hőenergia mennyisége
� 2009 évben: 1,25 TJ

� 2013 évben: 0,95 TJ



Megújuló energiaforrások alkalmazása

� Depóniagáz projekt – 2010 (MIHŐ projekt)

� Teljesítmény: 0,4 MWt + 0,5 MWe ; 9.000 GJ/év + 3.500 MWh/év

� Ellátott lakások száma: 319 db

� ÜHG kibocsátás csökkenés 3.900 tonna/év

� Projekt összköltség: 500 MFt, ebből 196 MFt KEOP támogatás

� Biomassza projekt – 2011 (Bionergy-Miskolc Kft. – 75% WIS Zrt, 25% MIHŐ tulajdonrész)

� Teljesítmény: 3 MWt; 41.000 GJ/év

� Ellátott lakások száma: 1.119 db

� ÜHG kibocsátás csökkenés: 2.500 tonna/év

� Beruházás összköltsége: 780 MFt, ebből 320 MFt KEOP támogatás

� Geotermikus projekt – 2012/2014 (MIGE Zrt, Kuala Kft – 90% Pannergy, 10 % MIHŐ)

� Teljesítmény: 30 + 30 MWt; 800.000 GJ/év

� Ellátott lakások száma: 11.683 db + 13.752 db

� ÜHG kibocsátás csökkenés: 166.000 tonna/év

� Beruházás összköltsége: 25 millió €, ebből 2,79 milliárd Ft KEOP támogatás



Megújulók alkalmazása



Külső szabályozók hatása

� Jogi szabályozás

� Helyben biztosítandó közfeladat ellátása (2011. évi CLXXXIX. Trv. 13 §(1)20. pont)

� Nemzeti hatáskörű szabályzás (2005. XVIII. Trv „TSZT”) és végrehajtás (15//2005 (VIII.15)
kormányrendelet

� Rögzített hatósági árak (39/2014.(IX.30.) NFM rendelet)

� Távhőszolgáltatási ártámogatás (51/2011 (IX.30.) NFM rendelet)

� Nyereségkorlát meghatározása (50/2011 (IX.30.) NFM rendelet)

� Helyi önkormányzati rendeletek

� Szerződéses háttér

� Hosszú távú szerződések (25 év)

� Kapcsolt hőtermelés prioritása

� KEOP 2007 – 2013 ciklus

� Megújuló alapú hőtermelés erősítése

� Új fogyasztók csatlakoztatása

2013.11.01 2014.10.01

Geotermikus hőár 3.100 Ft/GJ 2.500 Ft/GJ

Fosszi lis hőár 3.100 Ft/GJ 2.450 Ft/GJ

Fosszi lis teljesítmény díj 2,25 Mrd Ft/év 2,55 Mrd Ft/év

Lakossági támogatás 3.889 Ft/GJ 3.670 Ft/GJ



Tapasztalatok

� Pályázati támogatási kör leszűkíti a beruházási lehetőségeket

� Csak a megújuló alapú hőtermelés és az új fogyasztók bevonása támogatott

� Elöregedett és elavult hálózati rendszeren csak hibaelhárítás zajlott

� Finanszírozás nehézségei megakadályozhatják a beruházást

� Önerő biztosítása kritikus

� Hatósági átfutási idők nagyon hosszúak

� Közbeszerzés nagyon lelassítja a projekteket

� Fogyasztói szándéknyilatkozatok beszerzése nagyon akadozó

� Folyamatosan változó szabályozási, jogi és támogatói környezet bizonytalanná teszi a 
hosszú távú tervezést

� Hatósági árak, rezsicsökkentés, közműadó, nyereségkorlát, ÁFA előny

� Hatóságok átszerveződése, EU támogatási ciklus váltása

� Társadalmi elfogadottság és szemléletváltás hiányzik

� Távhőszolgáltatás népszerűsítése



• Olcsó hőforrás (költségek 70%-a)

– Hulladékhasznosítóban termelt hő

– Nagyerőművek hulladékhője

– Kapcsolt kiserőművek hője

– Biomassza és geotermikus fűtőművek

– Földgázkazán csak csúcs/tartalék célra

• Hatékony elosztás (költségek 30%-a)

– Alacsony hálózati hőveszteség

– Egyedi hőmennyiségmérés

– Fogyasztói rendszerek korszerűsítése

– Hőszolgáltató költséghatékony működése

• Magas kihasználtság

– Egy fogyasztóra eső fix költségek aránya

– Biztonságos és folyamatos szolgáltatás

– Hűtés és fűtés

Mitől lesz sikeres a távhő?



Összefoglalás

� A távhő egy országos energiapolitikai eszköz

� Klímavédelem és a fenntartható fejlődés eszköze

� Olcsó hőforrásokon alapul, amelyeket akár több tíz kilométerről is érdemes a
városokba elszállítani

� Többféle energiaforrást akár egyidejűleg is hasznosíthat

� A jövőkép eléréséhez szükséges fő lépések:

� Hőtermelési struktúra átalakítása (megújuló részarány növelése)

� Fogyasztói kör folyamatos bővítése

� Hatékonyan működő, nagy kiterjedésű, korszerű felügyeleti rendszerekkel
támogatott elosztó hálózatok megvalósítása

� Fogyasztói tulajdonú rendszerek korszerűsítése, épületek energetikai felújítása

� KEHOP pályázati lehetőségek maximális kihasználása

� Fogyasztói tudatformálás, hatékony energia felhasználásra való ösztönzés
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


