
 

 
 

A Levegő Munkacsoport észrevételei a  
„Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030”  

c. dokumentumhoz 
 

Bevezetés 
A távfűtés a magyar energetika kritikus területe. Viszonyaiban tükröződik a teljes hazai energiaszek-

tor. A távfűtés történelmi fejlődési utat járt be, és ma környezetvédelmi, energiagazdálkodási elő-

nyeit hangsúlyozzuk. A távfűtés hatékony klímavédelmi eszköz (lehet) és csökkenti a lakókörnyezeti 

légszennyezést, de drága. A stratégiai célok érdekében költeni kell a távhőrendszerek működőképes-

ségének fenntartására, és még többet kell költeni, ha a távfűtési piacot fejleszteni akarjuk.  

Az ipar és a környezetvédők azt várták a hosszú évek óta készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Tervtől 

(TFCsT), hogy kijelöli a cselekvési irányokat és meghatározza azt, hogy a stratégiai szempontok miatt 

mennyit akarunk most áldozni a szektor fejlesztésére. Ennek az elvárásnak a társadalmi vitára bocsá-

tott TFCsT1 és a vonatkozó kormányhatározat tervezete a véleményünk szerint csak részben felel 

meg. 

Az anyag szakszerű helyzetértékelést ad, bemutatja a távfűtés fejlesztése mellett szóló szakmapoliti-

kai érveket. Ezekkel csak egyet tudunk érteni. A távfűtés – megfelelő hőtermelőkhöz kapcsolva – javí-

tani tudja mind a globális, mind pedig a lokális környezetet. A Levegő Munkacsoport mindig azt az 

álláspontot képviselte, hogy a városi levegőminőség javításának jó eszköze a távfűtés, és ha a hőfor-

rásokban megújuló vagy nagy hatékonyságú energiatermelés folyik, a távfűtés hozzájárulhat az üveg-

házgáz-kibocsátás csökkentéséhez is. A helyzetértékeléshez annyi megjegyzést fűznénk csak, hogy a 

jelek szerint a TFCsT szerkesztői se fértek hozzá naprakész távhő adatokhoz, mert sokszor 3-5 éves 

adatforrásokra hivatkoznak. A távhőstatisztika területén előrelépésre lenne szükség. 

A szakmapolitikai értékelés alapján kitűzött fejlesztési irányokkal is egyet lehet érteni. Az öt fejlesz-

tési irány szinte mindent lefed, amit a vonatkozó szakirodalom „a távfűtés hatékonyságának javítása” 

cím alatt felsorol. Talán csak az okos mérés maradt ki, amivel – a hazai viszonyok ismeretében – 

egyet kell érteni. Amit viszont hiányolunk a TFCsT-ből, az az irányok kritikai értékelése, a megvalósít-

ható és a reálisan nem megvalósítható intézkedések különválasztása. Néhány konkrét észrevételt 

ezekkel kapcsolatban a későbbiekben fogalmazunk meg. Egy további problémánk az anyaggal kapcso-

latban, hogy a stratégiák megvalósítására előirányzott intézkedések egyáltalán nem adnak garanciát 

arra, hogy a stratégiák meg is valósulnak. Az intézkedések hitelességét erősítené, ha meg lehetne is-

merni azokat a hatásvizsgálatokat, melyek alapján a célokat és eszközöket kitűzték. 

                                                           
1 A Kormány …/2016. (… …) Korm. határozata a Távhőfejlesztési Cselekvési Tervről, 
TÁVHŐFEJLESZTÉSI CSELEKVÉSI TERV 2030 (szakmai melléklet - munkaanyag!), 
Környezeti értékelés a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030 c. dokumentum Stratégiai Környezeti Vizsgálatá-
hoz, 
http://www.kormany.hu/download/d/64/a0000/Tavhofejlesztesi_jogszabalytervezet.zip#!DocumentBrowse  
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A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése 
Egyetértünk azzal, hogy a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével lehet a távfűtés 

éghajlatvédelmi és forrásgazdálkodási funkcióját megvalósítani. A számszerű cél – a felhasználás nö-

velése 4,7 PJ/év-ről 12,96 PJ/év-re 2020-ig – megítélésünk szerint azonban teljesíthetetlen. Ha me-

netrendtartó kapacitásként építenének ilyen teljesítményre alkalmas termelőket, ez megfelelne kb. 

850 MW-nak. Ha sikerülne alapterhelési piacot találni, akkor is kb. 260 MW új kapacitásról lenne szó, 

miközben a teljes országos távhő csúcsigény 2300 MW körül lehet. Az általunk ismert korábbi vizsgá-

latok szerint – figyelembe véve a lakáskorszerűsítések piac-csökkentő hatását, a versenyző alapterhe-

lési technológiákat és azt, hogy a megújuló megoldásokat nem tudják teljes mértékben kihasználni – 

a 2020-as megújuló hányad csak nagy erőfeszítések mellett érheti el a 10 PJ/év értéket. 

A TFCsT a fentieken belül tételesen említ 400 MW új bio-fűtőművi kapacitást sok kis projekt formájá-

ban. Ha a „kis” projektet úgy értenénk, hogy átlagosan pl. 8 MWth teljesítményűek, akkor 50 ilyen 

projektet kellene a következő években a távhőrendszerekbe illeszteni. Hatásvizsgálati adatok hiányá-

ban ennek a megvalósíthatóságát megalapozatlannak tartjuk. 

A TFCsT nem preferálja a biomassza alapú kapcsolt energiatermelést. Mi ezzel szemben úgy gondol-

juk, hogy a kép árnyaltabb. Ha a fűtőművi kapacitást el lehet helyezni a tartamgörbe alsó részén, va-

lószínűleg a fűtőmű a jobb megoldás. Ha viszont a fűtőmű valamilyen szezonális menetrend szerint 

kell működjön, akkor már előjönnek a télen-nyáron jól kihasználható fűtőerőmű előnyei. Projekt-

szintű vizsgálatok lehetnek alkalmasak a kérdés mélyebb elemzésére. A fűtőerőművi megoldás alkal-

mazhatóságát a gazdasági szempontok mellett inkább az kérdőjelezi meg, hogy a befektetők kellő-

képpen stabilnak ítélik-e meg a magyar befektetési környezetet ahhoz, hogy ilyen nagy értékű projek-

tekbe belevágjanak. Megjegyezzük, hogy a biomassza alapú áramtermelés elterjedt világszerte, Euró-

pában több száz ilyen üzem működik. 

Nyilvánvalóan a biomasszát csak akkor szabad energetikai célra használni, ha az megfelel a szigorú 

fenntarthatósági követelményeknek. Az EU-s szabályozás is olyan, hogy csak azt a biomassza alapú 

energiát ismeri el megújulónak, amelyiknek az alapanyagát fenntartható módon állították elő. A 

fenntarthatóságot a biomassza termelőjén kell számon kérni. Nem úgy, ahogy ezt egyes politikusok 

kijelentették, vagyis hogy egy állami hatóság vizsgálja meg egy létesítendő mű engedélyeztetésénél, 

hogy van-e a környéken elegendő biomassza.  

Kiemelt szerepet szán a TFCsT a geotermális energiának, amivel szintén egyet lehet érteni általános-

ságban. Ugyanakkor az anyag korrekt módon rámutat a geotermális energia távfűtési célú alkalmazá-

sának korlátaira. Ezeknek a korlátoknak a feloldása – a távhő rendszerek átalakítása alacsony hőmér-

sékletűre, hőszivattyú alkalmazása, hőtárolók beépítése – fizikailag természetesen lehetséges, de 

kérdés, hogy mely esetekben gazdaságos. Ha viszont ezek a kapcsolt intézkedések nem finanszírozha-

tóak, marad a HMV melegítés, és télen a visszatérő fűtési víz előmelegítése, mely lehetőség ráadásul 

a külső hőmérséklet csökkenésével szűkül. Megfontolásra javasoljuk, hogy a geotermális kincset – ha 

nincs a közelben az adott paraméterű hő befogadására alkalmas (alacsony hőmérsékletű) távhő rend-

szer – inkább hasznosítsák mezőgazdasági, esetleg ipari fogyasztóknak ún. közelhő rendszereken ke-

resztül. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy energetikai hasznosításnál kötelező a vízvisszasajto-

lás, ami gazdasági és környezetvédelmi szempontból is komoly kérdéseket vet fel. 

A TFCsT a megújuló energiák között említi – az európai gyakorlattal összhangban – a hulladékok 

anyagában nem hasznosítható hányadát. A hulladékégetés rendkívül költséges eljárás. A hulladék-

égetők a hőn kívül villamos energiát értékesítenek és a beszállított szemét után kezelési díjat számí-
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tanak fel. A szolgáltatott hő csak akkor lehet olcsó, ha az áramdíj és a kapudíj megfelelően finanszí-

rozza a működést. Ebben a kérdésben is modellszámítások szolgáltathatnának érveket a kitűzött 

irány helyessége mellett, de csodák nincsenek: a drága égetést meg kell fizetni, és ha a közszolgálta-

tások területén a rezsicsökkentés élvez elsőséget, akkor a közszolgáltatási szférán – szemétgyűjtés, 

távhőszolgáltatás, áramszolgáltatás – kívül kell megtalálni a forrást. A szakmában elterjedt az az érté-

kelés, hogy a szemétégetés nem energetika, hanem környezetvédelem. A szemétégetők engedélyez-

tetése nagy kihívás, és az utóbbi évtizedekben senkinek sem sikerült szemétégetőre létesítési enge-

délyt szerezni távfűtött körzetek közelében. A témával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a Levegő 

Munkacsoport „Hulladékból távhő” című tanulmányára.2 

A távhőrendszerek energiahatékonyságának növelése 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a TFCsT az energiahatékonyság növelése területén is felsorolja a szak-

irodalomban található megoldásokat, de nem adja a megoldások kritikai értékelését a hazai viszo-

nyok tükrében. Természetesen jó a kapcsolt energiatermelés, de a beépített kapcsolt termelő kapaci-

tás a szabályozás változása következtében ellehetetlenült. Természetesen jó a primer vezetékrend-

szer cseréje, de nehéz példát találni arra, hogy energiatakarékossági okból végrehajtanának vezeték-

csere programokat. Ezt általában azért nem teszik, mert a vezetékcserék horribilis költségei a megta-

karításból aligha finanszírozhatóak. A hazai távhőszektorban további probléma, hogy az alul-felül ár-

szabályozott távhőcégeknél nem képződnek a vezetékcserékhez szükséges források. Végül természe-

tesen jó az épületkorszerűsítés, de a korszerűsítések gazdaságosságát távhővel ellátott épületek ese-

tében rendszerszinten kell vizsgálni, figyelembe véve a hőigény-csökkenés távhőrendszerre gyakorolt 

hatását is. 10% energiaigény-csökkenés az épületeknél rendszerszinten általában csak 6-7% energia-

igény-csökkenést eredményez. 

A távhőpiac bővítése, új távhőrendszerek kiépítése 
A fejezetben található helyzetértékeléssel ismét egyet tudunk érteni. A távhő cégek pontosan érzéke-

lik a hőpiac zsugorodásának veszélyeit, és próbálnak lépéseket tenni a piac bővítése érdekében. Jól 

üzemeltetett rendszerekben, tudatos várospolitika mellett a piacbővítő erőfeszítések ellensúlyozni 

tudják a meglévő fogyasztók igénycsökkenésének hatását. Ezeket az erőfeszítéseket tovább kell foly-

tatni, és a távhő vállalatokat ebben megfelelő módon segíteni kell. Nem látunk viszont reményt arra, 

hogy a közeljövőben új távhőrendszerek jöjjenek létre, vagy a meglévő rendszerekre számottevő igé-

nyű új fogyasztók csatlakozzanak. Az áfa csökkentésével sikerült a távhőt annyira megfizethetővé 

tenni, hogy a meglévő rendszerek esetében nincsenek tömeges leválások, mint pl. Romániában. A 

TFCsT ugyanakkor nem ad megoldást az új rendszerek létrehozásának finanszírozására. 

A távhő társadalmi elfogadottságának növelése 
Ehhez annyit kívánunk hozzátenni, hogy az 1988 óta működő Levegő Munkacsoport küldetésének 

tartja a társadalom környezeti tudatosságának fejlesztését és számos szemléletformáló programban 

vett részt, köztük olyan programokban, amelyek a távfűtés előnyeire hívták fel a figyelmet. A TFCsT-

ben foglaltak meggyőzőek abban a tekintetben, hogy a távhőszektor fejlesztésére irányuló szándék 

mögött most a környezetvédelmi-klímapolitikai szempontok a meghatározóak. A Levegő Munkacso-

port ezért részt tudna venni egy környezetvédelmi indíttatású távhős szemléletformáló programban. 

                                                           
2 https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/hulladekbol_tavho_lmcs_2014-1001_0.pdf 
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A TFCsT ebben a fejezetben tárgyalja a távhűtést – de csak gondolatébresztő szinten. Az anyagból nem 

derül ki, hogy hűtött közeg szolgáltatására gondolnak-e, vagy abszorpciós hűtők elhelyezésére a fo-

gyasztónál. Mindkét megoldás alapvető problémákat vet fel. 

A magyar távhőfogyasztó azért is fogadja el nehezen a távfűtést, mert szegény. Dániában vagy Német-

országban elsősorban azért nincs elfogadottsági probléma, mert a fogyasztók megengedhetik maguk-

nak a kicsit magasabb fűtési díjak kifizetését. Megértjük, hogy ez nem tartozik a TFCsT tárgyába, de 

elmondjuk, hogy ahogy sikerül a távhő fogyasztók – az alsó-középosztály vagy középosztály – anyagi 

helyzetét javítani, úgy fog a távhő körüli feszültség csökkenni. 

A távhőszektor szabályozásának felülvizsgálata 
A TFCsT-től mint cselekvési tervtől azt lehetne elvárni, hogy konkrét cselekvéseket határoz meg. Ezzel 

szemben a „szabályozás felülvizsgálata” címszó alatt csak arról van szó, hogy további vizsgálatok és 

átvilágítások eredményei alapján lehet majd aktualizált intézkedési terveket készíteni a TFCsT végre-

hajtása érdekében, és lehet a szektor hatékonyabbá tételét biztosító fejlesztési prioritásokat megha-

tározni. Így ezen a területen a publikált TFCsT nem értékelhető. 

Megvalósítás 
Minden cselekvési tervnek a lényege, hogy milyen eszközöket állít a megvalósítás szolgálatába. E terü-

leten a következő észrevételeink vannak: 

1. A kormányhatározat-tervezet nem tartalmaz konkrét intézkedéseket, csak az érintett kor-

mánytagok TFCsT-vel kapcsolatos általános feladatait sorolja fel. Konkrétabb intézkedések fel-

tevésünk szerint a majd elkészülő – a kormányhatározat-tervezetben előirányzott – akcióterv-

től várhatóak csak. 

2. A TFCsT nem a piaci szereplők aktív közreműködésétől várja el a távhőszektor fejlesztését, ha-

nem központilag szabályozott állami, esetleg önkormányzati szervektől. 

3. Bár az anyag nagy léptékű beavatkozások szükségességét is említi – új távhőrendszerek létesí-

tése, komplett épületcsoportok egyidejű korszerűsítése stb. –, finanszírozást inkább csak kü-

lönálló, egyedi projektek számára helyez kilátásba. 

4. Az Energiahatékonysági törvény az Energiahatékonysági Irányelv által előirányzott távhő tí-

pusú fejlesztéseknél általánosan megengedi a költség-haszon elemzést. Attól tartunk, hogy 

ezeknek az elemzéseknek ritkán lesz az a következtetése, hogy valamilyen távhőfejlesztést ér-

demes megcsinálni. 

5. Szimpatikus gondolat a hazai ipar fejlesztése, de konkrétumok hiányában nem tudjuk meg-

ítélni, hogy van-e mögötte koncepció. A távhős technológiák és készülékek területén kiélezett 

piaci verseny van. Nem hisszük, hogy egyedi projektek részére biztosított pályázati forrásokkal 

fel lehet hozni a magyar ipart arra a szintre, hogy versenyezzen az évtizedes előnnyel rendel-

kező világcégekkel. Meg kell találni azokat a piaci réseket, ahol hazai cégek átfogó fejlesztés-

politika támogatásával beszállhatnak a versenybe. 

 

Budapest, 2016. április 4. 

Összeállította: 

Lontay Zoltán  

a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének tagja 


	Bevezetés
	A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése
	A távhőrendszerek energiahatékonyságának növelése
	A távhőpiac bővítése, új távhőrendszerek kiépítése
	A távhő társadalmi elfogadottságának növelése
	A távhőszektor szabályozásának felülvizsgálata
	Megvalósítás

