
Szenior Energetikai Vezetők Kerekasztala 
 

„500 év vezetői tapasztalat az energetikában” 
 

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

 
 
 

ÖSSZEFOGLALÓ  
a Kerekasztal 2017. február 15-i üléséről 

 
 

 

Az ülésen Orbán Tibor úr a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének 
elnöke tartott előadást a távhőszolgáltatás aktuális kérdéseiről. 
 
Előadása három témakörre tért ki: 

- a megújuló alapú (és kapcsolt) termelés a távhőszolgáltatásban, 
- távhő árszabályozás kérdései, 
- az ENKSz szerepe a távhőszolgáltatásban. 

 
Bevezetőjében röviden összefoglalta a távhőszolgáltatás előnyeit, és a 
gazdaságosságát biztosító feltételeket, úgymint olcsó hőforrás, hatékony 
elosztás, magas kapacitáskihasználás.  
Bemutatta a Nemzeti Energiastratégia megújuló energiafelhasználással 
kapcsolatos fő célkitűzéseit, és a jelenlegi elmaradás okait. Ezek közül kiemelte, 
hogy a megújuló energiák hasznosítása szervesen nem épült be a 
nemzetgazdaság fejlesztésébe.  
Beszélt az új szennyvíziszap és hulladékhasznosító mű létesítésének 
szükségességéről Budapesten, amely fenntartható forrást biztosíthat a 
Kormányzat rezsicsökkentő célkitűzéseihez. 
Ezt követően a hazai kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról, valamint 
mind mennyiségének, mind részarányának 2010 óta tartó jelentős 
csökkenéséről adott tájékoztatást. 
 
Az árszabályozás és támogatás történeti áttekintése után ismertette a KÁT-
kassza 2010 – 2011. évi felhasználását majd a rezsicsökkentés eredményeként 
a lakossági távhő díjak csökkenésének alakulását, és annak hatását a villamos-
energia szektor versenyképességének csökkenésére. Valamint bemutatta, hogy 
miként kerül meghatározásra a távhőszolgáltatók működési támogatása. 
Beszélt a hazai hatósági árképzés problémáiról, melynek során kiemelte: 

- a normativitás és transzparencia alacsony fokát, 
- a hosszú távú hőértékesítési szerződéseket akadályozó éves gyakoriságú 

ármegállapítást, 
- valamint a nyereségkorlát alkalmazását, amelyek miatt nincs ösztönözve 

a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés, 
- továbbá a piacra lépés magas kockázata miatt elmaradnak az új 

befektetések. 
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Ezt követően bemutatott néhány eredményesen működő európai árszabályozási 
módszert. 
 
Az előadás utolsó részében a távhőszolgáltatásnak a nemzeti 
közműszolgáltatásba történő bevonásának nehézségeiről beszélt, és felsorolta 
azokat a jellemzőket, amelyek megkérdőjelezik ezen célkitűzés indokoltságát 
(pl. változatos tulajdonosi összetételek, eltérő működési rendszerek, különböző 
tarifák, stb.). 
Ismertette a Távhő Audit Projekt (TAP) legfontosabb megállapításait: 

- a távhő ára nem versenyképes az egyedi lakásfűtéssel,  
- a távhő szektor eredményessége a támogatásoknak köszönhető, 
- a hőtermelés túlnyomó része földgáz alapú, 
- nincs egységes szolgáltatási terjedelem. 

Ezen problémák rendezése, és a szükséges beruházási források biztosítása 
jelenthetné egy jól működő távhő szektor megvalósítását.  
 
Az előadást követően a SZEVEK tagjai megvitatták az elhangzottakat, és 
azokkal egyetértve fontosnak tartották néhány téma kiemelését: 

- A hulladékbázisú HUHA 2 megvalósítása megfelelő elhelyezés esetén (pl. 
Csepel) elősegítené a szigetüzemben működő távhő-rendszerek 
összekapcsolását, és olcsó forrást biztosítana a gazdaságosabb távhő 
szolgáltatás számára. 

- Le kellene venni a kormányzati napirendről a távhő szektor nemzeti 
közműszolgáltatásba történő integrálását, mert az indokolatlan állami 
tehervállalás (kintlevőségek kezelése, színvonal javító beruházások, stb.) 
a TAP-ban is feltárt problémák miatt tovább rontaná a távhő szektor 
versenyképességét. 

- Mindenekelőtt a házgyári lakásokban fel kellene erősíteni a lakás 
hőszigetelések támogatásának programját, amely jelentősen csökkentené 
a hőszolgáltatás költségeit, javítva annak versenyképességét. 


