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A távhő fejlődési szakaszainak áttekintése

Forrás: https://www.icax.co.uk/Fifth_Generation_District_Heating_Networks.html

Innováció, K+F  5GDH
Køge Nord (Denmark)
Bidirectional DHC system
Forrás:

ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGSOG DEMONSTRATIONSPROGRAM

EUDP 2018-I project proposal

1G  4G útján a hazai távhőben (is)
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A hazai távhőszolgáltatás elhelyezése a
távhőfejlődés szakaszain
•
•

•
•

•
•

•
•
•

A hazai távhőszolgáltatásban egyszerre vannak jelen 2G-s, 3G-s és esetenként 4G-s
elemek.
Társadalmi motiváció --» ellátásbiztonság, megfizethetőség, energiamegtakarítás,
fenntarthatóság, klímavédelem.
A hőhordozó közeg jellemzően +100 oC forróvíz.
A primer hőmix jelentős részét (>70%) földgáz bázisú fűtőerőművekben vagy
fűtőművekben termelik meg, ugyanakkor megjelentek már a megújuló
energiaforrások (>20%) és jelen van a települési szilárd hulladék (kb. 4%) is.
A hazai távhő fejlődésének jellemzője, hogy hőtároló kapacitások szinte nincsenek
jelen a hőforrásoknál.
A hőszállítás nagyobb részben még mindig hagyományos, védőcsatornába fektetett,
helyszínen hőszigetelt, kisebb részben korszerű, előre hőszigetelt, földbefektetett
acélcsöveken keresztül valósul meg.
A hőközpontoknál még nem teljeskörű az egy épület-egy hőközpont megoldása.
A hőleadók +70 oC–os, esetenként még mindig szabályozhatatlan radiátorok.
A mérés hkp-i hőmennyiség-mérőkkel történik, egyre gyakoribb a távleolvasás és a
költségmegosztás.

Távhővel ellátott lakások száma (1960-2017)

Budapest 36%

 96 település 219 távhőrendszerében 657.000 (17%) távhővel ellátott lakás
 238.000 (36%) Budapesten  a 10 legnagyobb távhős város aránya 71%
Forrás: MaTáSzSz

Termelt távhőmennyiség (1960-2017)

1990-2015: 51% 27%

 1986-2014 folyamatosan csökkenő hőigények
 ipar leépülése  hőmennyiség mérés
 energiahatékonysági projektek az épületeknél
 ügyfelek energiatudatos magatartásának fokozódása
Forrás: MaTáSzSz

Tüzelőanyag portfólió (1990-2015)

 szén 27%1%  olaj 12%%  földgáz 59%73%
megújulók+hulladék+nukleáris 2%26%
Forrás: MaTáSzSz

Tüzelőanyag portfólió (2017)

Megújulók részaránya 23.8% (hulladék felével együtt)

Zöld távhőt használó települések
 geotermikus energia 13  biomassza 19  biogáz 2  hulladék 1
Megújuló alapú kapacitások: SQ=542 MW; SP=111 MW
Forrás: MEKH

Új Nemzeti Energiastratégia: 3D+E
Fő irányok
•
•
•
•
•

Állami szerepvállalás (nemzeti közműszolgáltatás) növekedése
Dekarbonizáció
Téli Csomag: +1D: Demokratizálás
Decentralizáció
(WP: Prosumerek; NES: Háztáji energiatermelés)
Digitalizáció
E-mobilitás

A távhőnek (fűtés-hűtésnek) méltó súlyt kell biztosítani!

A távhő formálódó jövőképe
a készülő új Nemzeti Energiastratégiában
 A Kormány részéről elfogadott, az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló
döntésekről szóló 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2.6. pontja: „A Kormány felhívja az
innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az új Nemzeti Energiastratégia
megalapozását szolgáló intézkedések részeként dolgozzon ki szakpolitikai programot az EED
irányelv szerinti hatékony távhőről, amely a fogyasztók számára lehetővé teszi a hosszú távon
is megfizethető, környezetbarát és magas ellátásbiztonsági szintet garantáló
távhőszolgáltatás igénybevételét.”
 „Távlati célunk, hogy megújuló és kapcsolt energiatermelésre alapozott, piaci alapon is
kompetitív, és a jelenleginél fogyasztóbarátabb távhőszolgáltatást hozzunk létre a
szabályozható hőfogyasztás és az okos fogyasztás mérés általánossá tételével. Stratégiai cél,
hogy a hazai távhőszolgáltatás alacsony(abb) hőfokú, a többi vezetékes energiahálózattal
együttműködő, a villamos rendszerszabályozásban meghatározó szerepet betöltő, ügyfél
központú okos méréssel felszerelt (4. generációs), hatékony távhőszolgáltatássá váljon 2050re.”
 „Az új Nemzeti Energiastratégia keretében kidolgozandó távhőfejlesztési intézkedési tervnek
törekednie kell a hazai megújuló energiaforrások (biomassza, geotermia, hulladékok)
valamint a hulladékhők részarányának növelésére a kapcsolt energiatermelés részarányának
megőrzése mellett és a primer oldali energiahatékonyság egyidejű fokozásával. „

A távhő jövőképe
a Nemzeti Energia- és Klímatervben
 „Magyarországon, a 2014–2020-as időszakban, a megújuló alapú hőtermelő
létesítmények építése beruházási támogatásban részesül, ami hozzájárul a
biomassza alapú és geotermikus távhőtermelés növekedéséhez.”
 „A meglévő szakpolitikai intézkedések mellett ugyan a távhőtermelés (kivéve ipari
hő) 2015 és 2030 között 8%-kal csökkenhet, a megújuló- és hulladékalapú
távhőtermelés részarányának megduplázódása várható: részaránya 2030-ra elérheti
a 28%-ot. „
 „Az új szakpolitikai intézkedések végrehajtása eredményeként a változás sokkal
jelentősebb lehet: az előrejelzés szerint a távhőigény 2015 és 2030 között 20%-kal
eshet vissza , a megújuló és hulladék alapú távhőtermelés együttes részaránya
pedig elérheti a 60%-ot .”

STRATÉGIAI CÉL  alacsony(abb) hőmérsékletű, hatékony
(zöld, klímabarát), ügyfélközpontú (biztonságos, megfizethető) távhő
létrehozása
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Kapcsolódó cél  alacsony(abb) fűtővízhőmérséklet-igényű
épületállomány kialakítása

Primer távhőmix zöld potenciálja
Energia
forrás

Geotermikus
(200 MW)
Biomassza
(400 MW)

Hulladék
(50-70 MW)

Megújuló
Beruházási
bázisú
költség
távhőtermelés
(millió €) növekménye
(PJ/a)
~200-250

3,5-4,0

~200-250

5,0-5,5

~250-300

1,5

53%

2030?

Összesen ~650-850

10-11

Megújulók részaránya elérheti, meghaladhatja az 50%-ot (hulladékok felével együtt)
Megjegyzések:
A szektoriális beruházásokból átlagos értékek határozhatók meg és nem beruházási maximumok!
A becslés tagvállalati adatszolgáltatáson alapul!

1
4

Primeroldali energiahatékonysági
fejlesztések víziója
•
•
•
•

•
•

Primer és szekunder távvezetékek összes nyomvonalhossza*: 1.960 km
– Energiahatékonysági technológia-váltás (25%, részben csökkentett átmérő): 885 km
Szolgáltatói hőközpontok száma*:
1.984 db
– Létesítendő felhasználói hőközpontok száma (2,5 db/db):
– Létesítendő telemechanikai rendszerek száma:

Forró- és melegvízkazánok névleges hőteljesítménye*:
– Korszerűsítés alá vont kazánteljesítmény (12%):

4.525 MW
543 MW

Új fogyasztók hálózatra csatlakoztatása:
– Meglévő csúcshőteljesítmény-igény (3.364 MW; 10%):

336 MW

– Növekvő kihasználású hatékony kapacitás:

200 MW

Hatékonyabb hőforrások kihasználásának növelése,
optimalizálása hőkörzetek összekapcsolásával:
Távhűtés megvalósítása:
– Beépített hűtőteljesítmény (új fogyasztók 50%-a):

•

4.950 db
3.600 db

186 MW

Hőtárolók létesítése:
– Beépített tárolókapacitás:

Forrás: *„A magyar távhőszektor 2017. évi adatai” című MEKH kiadvány
Tagi adatszolgáltatáson alapuló számítások

100 em3

Beruházási összköltség (millió Ft)

Primeroldali energiahatékonysági
fejlesztések víziójának forrásigénye
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Megjegyzések:
A szektoriális beruházásokból átlagos értékek határozhatók meg és nem beruházási maximumok!
Az adatok tagvállalati adatszolgáltatáson alapulnak

A célok megvalósítását támogató
tényezők
A megkötött Támogatási Szerződéssel rendelkező KEHOP-5.3.1. és
5.3.2. projektek sikeres megvalósítása
Az európai uniós források hatékony lehívását és felhasználását
lehetővé tevő intézmény- és pályázati rendszer kialakítása
– a piaci környezetet figyelembe vevő reális beruházási korlátok
felállítása;
– a célok elérését támogató koherens pontozási rendszer kialakítása;
– a célok eléréséhez illeszkedő indikátorkészlet kialakítása;

A távhőszolgáltatás bővülését és a primer hőforrásmix zöldítését
támogató szabályozási környezet kialakítása
– a jelenleg hatályos árszabályozásnak a megújuló energiaforrás alapú
(táv)hőtermelést támogató átalakítása;
– az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
szabályozás (TNM rendelet) módosítása;
– a távhűtés jelenlegi szabályozásának újragondolása;
– az ügyfélközpontú okos mérés, okos költségmegosztás
szabályozásának újragondolása;
– a szennyező fizet elv hazai bevezetési lehetőségének megfontolása;

Köszönjük a figyelmet!
Szeressük az energetikát!
Szeressük a távfűtést!

