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Röviden a MaTáSzSz-ról

• A Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége 1993-
ban alakult.

• A hazai távhőszektor 
reprezentatív érdekképviseleti 
szervezete:
• Jelenleg közel 100 tagja van;
• A távhőszolgáltató tagok a 650 

ezer távhővel ellátott lakás 
85%-ban végzik a szolgáltatást, 
mintegy 1,3 millió embert 
érintve.

• A MaTáSzSz a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 
stratégiai partnere.



Közreműködés
a fejlesztéspolitika alakításában

• Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció

• Környezet és Energiahatékonysági Operatív 
Program
– Primer oldali fejlesztések– Primer oldali fejlesztések
– Szekunder oldali fejlesztések

• Nagyprojekt(ek)
• Projektgyűjtés
• Komplex épületenergetikai fejlesztések
• További feladatok



Nemzeti Fejlesztés 2030
Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció

MaTáSzSz javaslat (az aláhúzott szövegrész kiegészíti az eredetit):
• Támogatni szükséges a távhő rendszerek korszerűsítését, 

piacbővítését.

Elfogadott szöveg:
• Támogatni szükséges a távhő rendszerek korszerűsítését, 

bővítését, újak építését.bővítését, újak építését.

MaTáSzSz javaslat (az aláhúzott szöveg kiegészíti az eredetit):
• Környezetbarát, energiatakarékos és hatékony távfűtő rendszerek 

fejlesztése, bővítése, távhőrekonstrukció.

Elfogadott szöveg:
• A környezetbarát és hatékony, energiatakarékos távfűtő rendszerek 

fejlesztése, távhő-rekonstrukció.



Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Program

• Primer oldali fejlesztési célok
–Hőforrás fejlesztés;
–Hőközpont fejlesztés;–Hőközpont fejlesztés;
–Távhővezeték fejlesztés;
–Piacbővítés;



Hőforrás fejlesztés

• Hőforrások korszerűsítés (földgáztüzelésű 
csúcskazánok energetikai 
hatékonyságának növelése);

• Hőforrások (szigetüzemű • Hőforrások (szigetüzemű 
távhőrendszerek) összekapcsolása;

• Megújuló energiaforrások hasznosítása a 
hőtermelésben (geotermikus energia, 
biomassza és kommunális hulladék);

• Hőtároló beépítése;



Hőközpont fejlesztés

• Hőközpont szétválasztás;
• Megújuló energiaforrás hasznosítása a 

hőközpontok villamosenergia-igényének 
csökkentésére (napelemek);csökkentésére (napelemek);

• Telemechanikai (távfelügyeleti) rendszer 
kiépítése;



Távhővezetékek fejlesztés

• Primer távvezetékek cseréje (közvetlenül 
földbefektetett, előreszigetelt 
vezetékekkel);

• Magasvezetésű vezetékek hőszigetelése, • Magasvezetésű vezetékek hőszigetelése, 
föld alá helyezése;



Piacbővítés

• Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása;
– elavult fűtési rendszerű épületek központi 

fűtésének kialakítása és távhőre kapcsolása;
– thermoforos épületek problémájának (CO, – thermoforos épületek problémájának (CO, 

CO2) megoldása távhőre kapcsolással;

• Távhűtés fejlesztése, hőhajtású hűtőgépek 
telepítése;



Támogatási intenzitás

• Javasoltuk, hogy a támogatási intenzitás
– a konvergencia régiókban érje el az 50%-ot,
– a Közép-magyarországi régióban pedig a 30%-ot.

• A pályázati támogatások mellett, azok • A pályázati támogatások mellett, azok 
kiegészítéseként, fontos, hogy legyen olyan 
további finanszírozási lehetőség, mellyel 
biztosítható, hogy a távhőszolgáltatók 
egyetlen projektje se maradjon el az önrész 
esetleges hiánya miatt.



Energetikai nagyprojekt(ek)
a KEHOP-ban

• Nagyprojekt
– összköltsége meghaladja az 50 millió eurót, a 

környezetvédelem területén a 25 millió eurót;
– az operatív program tartalmazza (indikatívan);– az operatív program tartalmazza (indikatívan);
– az Európai Bizottság egyedileg hagyja jóvá;

• Csepel-Kispest-Kelenföld (dél-budapesti) 
hőkooperáció kialakítása;

• Szennyvíziszap és Hulladékhasznosító Mű 
(SZIHUHA) létesítése;



Csepel-Kispest-Kelenföld
(dél-budapesti) hőkooperáció kialakítása

• A fejlesztés célja, hogy a Dél-Budapesten üzemelő 
három, egymással távhővezetéki összeköttetéssel 
ma még nem rendelkező nagy távhőrendszer
összekapcsolásra kerüljön;

• A fejlesztés közvetlenül hozzájárul
– az energiahatékonyság fokozásához,– az energiahatékonyság fokozásához,
– a CO2 kibocsátás csökkentéséhez,
– az érintett terület környezeti állapotának 

(levegőminőségének) javításához. 
• A fejlesztéssel megtakarítható fosszilis primer 

energia: 850000 GJ/év.
• Az elkerülhető CO2 mennyisége: 50 et/év.



2014-2020 között
megvalósítani tervezett távhős fejlesztések
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Beruházási összköltség (Ft) Darabszám

63 projekt, közel 114 Mrd Ft beruházási összköltség



Szekunder oldali fejlesztési célok

• Távhővel ellátott épületek komplex energetikai 
felújításának támogatása;

• HMV rendszerek korszerűsítése;

• A fogyasztói fűtési és HMV rendszer „SMART” 
költségosztásának kialakítása;

• A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény 3. h) pontjában felsorolt felhasználói 
berendezések korszerűsítésének támogatása;



Komplex épületenergetikai 
fejlesztések I.

• Meg kell fogalmazni az elérendő épületkorszerűsítési szinteket:
– Minimum szint:

• szabályozható fűtés (hőleadó és strang)
• HMV rendszer korszerűsítés
• „sétálós leolvasású” költségosztás

– Komfort szint:
• szabályozható fűtés (hőleadó és strang) 
• HMV rendszer korszerűsítés• HMV rendszer korszerűsítés
• on-line (smart) vízóra és költségosztó leolvasás

– Prémium szint:
• szabályozható fűtés (hőleadó és strang)
• HMV rendszer korszerűsítés
• on-line (smart) vízóra és költségosztó leolvasás
• napelem a tetőn

• A támogatási intenzitást hozzá kell igazítani az elérendő 
korszerűsítési szinthez (40-60%).



Komplex épületenergetikai 
fejlesztések II.

• A támogatások (bonus) mellett szükséges kidolgozni egy 
malus rendszert is azon felhasználók ösztönzésére, akik nem 
akarnak részt venni az épület-felújítási programban;

• Lehetővé kell tenni, hogy a távhőszolgáltatók pályázhassanak 
hőközpont szétválasztásra, felújításra. Biztosítani kell azt, 

• Lehetővé kell tenni, hogy a távhőszolgáltatók pályázhassanak 
hőközpont szétválasztásra, felújításra. Biztosítani kell azt, 
hogy ezen fejlesztési célra kizárólag távhőszolgáltatói 
működési engedéllyel rendelkezők pályázhassanak 
(társasházak saját tulajdonú hőközpont építése nem cél).

• A kivitelezés megkezdésének előfeltételévé kell tenni a 
hidraulikai beszabályozási tervet és a távhőszolgáltatók 
jóváhagyását.



További feladatok

• KEHOP véglegesítése;
• A Dél-budapesti hőkooperáció

nagyprojektjének véglegesítése a KEHOP-
ban;

• Közreműködés
– az operatív program lebontásában,

• a részletes támogatási konstrukciók és
• a pályázati felhívások
kidolgozásában, véglegesítésében;

• Tájékoztatás, tájékoztatás, tájékoztatás 



Köszönöm a megtisztel ő 
figyelmüket!


