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ÖSSZEFOGLALÓ  

a Kerekasztal 2011. június 15-i üléséről 
 
 

Fekete Csaba úr, a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója, az ülés vendégeként beszámolt a társaság 

helyzetéről és stratégiájáról. A FŐTÁV Zrt. 240.000 fogyasztójával a legnagyobb 

távhőszolgáltató társaság Magyarországon. A FŐTÁV Zrt. által szolgáltatott hő 52%-a kapcsolt 

termelésből származik, a földgáz alapú termelés részaránya 93%. 

 

Stratégia, beruházások 

 

A FŐTÁV Zrt. stratégiája szerint a prosperáló működésnek 3 alapfeltétele van:  

 olcsó hőforrás rendelkezésre állása, 

 hatékony vállalati működés, 

 fogyasztók számának bővítése. 

 

A távfűtésnek árelőnyt jelent a csökkentett ÁFA tartalom, de még így sem versenyképes az 

egyedi fűtéssel szemben. Elérendő cél, hogy a távfűtés ne hátrányként, hanem előnyként 

jelentkezzen egy ingatlan értékesítésénél. 

 

Jelenleg 1300 MW a csúcsidőszaki kapacitás igény, de az épületek korszerűsítése következtében 

jelentősen mérséklődhet a hőigény (a csökkenés akár az 50%-ot is elérheti fogyasztónként). 

Ennek a következménye, hogy az alap (fix) díj részaránya megnő a költségek között (így a 

számlán is), ami a fogyasztók számára nehezen magyarázható. Bővülésre, új fogyasztók 

szerzésére van lehetőség, de lehetetlen pótolni a kiesett hőigényt. Éves szinten 10 MW hőigényt 

támasztanak az újonnan csatlakozók (általában újépítésű és energetikailag korszerű épületek). 

 

A hálózati hőveszteség 11,8 %, ami nem éri el az EU átlagos szintjét. A hálózati veszteség 

csökkentését célzó beruházások nem térülnek meg. 

 

A BERT-tel együtt kell működni, termelésének kiváltására nincs reális alternatíva. A tapasztalat 

az, hogy azon termelőknél lehet olcsó hőárat elérni, ahol a hőtermelés nem fő árbevétel termelő 

tevékenység, ezért a termelt hőre melléktermékként (hulladék hő) tekintenek. 

 

A körvezeték létesítése nem reális célkitűzés, mert megtérülése kérdéses. Csak azok a szakaszok 

fognak megvalósulni, ahol rendelkezésre áll az olcsó hőforrás, mint például a HUHA esetében 

és így biztosított a megtérülés. 

 

Fontos a földgáz alapú termelés részarányának csökkentése. Bécs példájának követéséhez, ahol 

a távfűtés hulladékból származó hőn alapul, Fővárosi elhatározás és döntés szükséges. A 

Délpesti szemétégető optimális esetben 8 éven belül valósulhat meg, de az újpalotai 



Szenior Energetikai Vezetők Kerekasztala 
 

„500 év vezetői tapasztalat az energetikában” 
 

 
Tel.: (36-1)326-6703, 326-9328 Fax: (36-1)326-9324 E-mail: titkarsag@szevek.hu 

(kör)vezeték szakasz megépülésével 8%-ra emelkedhet a hulladék alapú termelés a budapesti 

távfűtésben. 

 

A budapesti adottságokat figyelembe véve, a biomassza alapú termelés nem reális alternatíva. 

 

Kapcsolt termelés jövője 

 

KÁT rendszer működésével kapcsolatosan alapvető kritikaként fogalmazódott meg, hogy az 

nem garantálta a kapcsolt termelők a kötelező átvétellel összefüggésben realizált hasznának 

tovább adását a fogyasztók felé. 

A kapcsolt termelők talpon maradása a FŐTÁV Zrt. számára is alapvetően fontos. Amennyiben 

beszüntetik a működést, a kieső kapacitást forróvíz kazánokban kell megtermelni, ami évi 2 

milliárd forint költség növekedést okoz (a BERT részarányán felül). 

 

A készülő új rendszer a hőáron keresztül fogja támogatni a kapcsolt termelők működését, az 

elismert költségek figyelembe vételével hatóságilag kerül meghatározásra a termelői hőár. 

A hőár megállapításakor figyelembe vett (elismert) költségek alapján a távhőszolgáltató 

társaságok kompenzációt kapnak az államtól. Az új rendszerben kockázatot jelent, hogy a 

földgáz árak a jövőben is piaci árak maradnak. 

 

 
 

KEREKASZTAL TAGOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 

 

 A tőkeköltségek, az amortizáció kezelése, és megfelelő módon történő figyelembe vétele 

az elismert költségek között elengedhetetlen, mert később komoly problémákat okozhat 

a beruházások elmaradása, a rendszerek kizsákmányolása. 

 

 Az EU bíróság sújtja a hatósági ármegállapítást, ezért a hatóságnak csak kisebb 

korrekciók elvégzésére van lehetősége. Az amortizáció elismerésére és kezelésére egy 

lehetséges megoldás az eszközcsoportok pontos definiálása. 

 

 A lakossági hőár településenként jelentősen eltér egymástól, közvetlen összefüggés nincs 

a hőár alakulása és a kapcsolt termelés részaránya között. 

 

 A Főváros szabályozásokkal tud hatni a FŐTÁV Zrt. működési környezetére, ezért a 

megfelelő együttműködés javíthatja annak pozícióit. 

 


