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A TÁVEÚTÉS SZEREPE AZ
ENERGIAPOLITIKAI CÉLOK ELÉRÉSÉBEN

Napjainkban egyre többet lebet olvasni a globális energiaválság kibívásairól, melyeknek egy része szo-
rosan összefonodik az energiafelhasználás növekvo ütemével és a kialakult energiabordozó-struktúrával.
A környezetre gyakorolt kedvezôtlen batásokon túlmenoen a rendelkezésre álló primer energiaforrások
szukossége, a készletek kimerülése, valamint ennek kovetkeztében az energiaárak folyamatos és nagyará-
nyii emelkedése mind a politika, a gazdaság, mind a târsadalom oldaláról nézve jelentôs megoldandó fel-
adatokat támaszt. A globális energiaválság küszobén a világ fígyelme az energiagazdálkodás, valamint az
energiapolitika felé fordult, új megoldások keresése kezdó'dott el. Az EU és Magyarország energiastraté-
giájában az energiapolitikai eszközök között kiemelt prioritást kap többek között a távfutés korszerusíté-
se. A távfutés az általa megvalósítbató energiahordozó-diverzifíkálási lebetoség, valamint a bozzá kötbeto
kapcsolt energiatermelés revén nagymértékben bozzájárulbat az energia- és klímapolitikai célkituzések
elérésébez. Ennek feltétele a távfutés versenyképességének novelese, aminek lebetoségét ma még számos
tényezô akadályozza. A cikk ezt a kérdéskort vizsgálja.'
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Az emberiség fejlôdésében jelentôs szerepe volt az
energiának. Az energiafelhasználás új és egyre szé-
lesebb korû lehetôségei hozzájárultak a technika és a
gazdaság fejlôdéséhez, az emberek életszínvonalának
emelkedéséhez. Az energia nagy tomegû felhasználá-
sának lehetôsége revén új, energiaigényes iparágak és
kozlekedési módok jöttek létre. Ez szükségessé tette az
energiaellátási láncok fejlesztését, a kitermelés és a szál-
lítás technológiájának korszerusítését, az infrastruktúra
kiépítését. A keresleti és a kínálati oldalon bekövetkezo
fejlôdés egymást kölcsönösen erôsitette. Mára az ener-
getikai iparág az egyik legjovedelmezôbb iparággá nôtte
ki magát. Úgy tûnik azonban, hogy az energiafelhasz-
nálás mértéke nem novelhetô végtelenül.

A globális energiaválság kihívásai

A napjainkban kibontakozó energiaválság számos oko-
lógiai és társadalmi kihivás ele állítja az emberiséget.
A globális energiaválság egyik legnagyobb kihívását
az energiahordozó-készletek kimerülése, valamint a
készletek földrajzilag egyenlôtien eloszlása jelenti. Ez
nagyban hozzájáml sok ország energiaimport- igényé-

nek novekedéséhez. A másik fô problémát a növekvo
károsanyag-kibocsátás és klímaszennyezés jelenti, mely
hozzájárul a globális felmelegedés fokozódásához.

Az energiakészletek kimerülése és
az energiaimport-függoség novekedése

A világ energiafelhasználásának legnagyobb részét
a fosszilis és nukleáris energiahordozók teszik ki, ame-
lyekbôl azonban a természetben korlátozott készleteket
találunk. A készletek kimerüléséig fajtánként különbö-
zo, néhány évtizedtôl par száz évig terjedô becslések
láttak napvilágot. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a kész-
letek földrajzi eloszlása nem egyenletes, hanem megle-
hetôsen koncentrált. A meglévô készleteken kívül ku-
tatások folynak új lelôhelyek feltárására, azonban az új
olaj- és foldgázmezok megtalálása, feltárása, valamint
kitermelése egyre nehezebb. Bar a geológiai, szeizmo-
lógiai és bányászati technológiák jelentôs fejlôdésen
mentek keresztül, az új források jellemzôen nehezen
hozzáférheto helyeken vannak (sarkvidéken, tengerek
mélyén), így a kutatás és kitermelés koltségei várható-
an emeUcednek, ami további áremelkedéshez fog vezet-
ni (Roberts, 2004 és Legett, 2008 alapján).
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Az energiaforrások szukósségét sülyosbítja a világ
primerenergia-felhasználásának folyamatos nóvekedé-
se. Az energiafelhasználás jelentôs hányadát a fejlett
gazdaságok fogyasztása tette ki ez idáig. Mára azon-
ban számolnutik kell a fej lodo országok egyre nagyobb
mértéku felhasználásával is. Külonósen ki kell emelni
az ün. BRIC(S) országok (BrazíUa, Oroszország, India,
Kína és Dél-Afrika) szerepet az energiafelhasználás
novekedésében. Ez az országcsoport a világ legdinami-
kusabban fejlôdô területe, gazdasági fejodésük az el-
mült években kiemelkedô volt (igen magas GDP-növe-
kedést értek el). Gyors gazdasági fejlodésük együtt jar
az energiafelhasználás felfutásával (Szilágyi, 2012).

Akészletek kimerülése és a felhasználás novekedése
revén a világ energiapiacain egyre erosödni fog az ener-
giahordozókért folytatott verseny. Egy ország hatalma,
gazdasági ereje, de sebezhetôsége, kiszolgáltatottsága
is függ a rendelkezésre álló energiaforrásoktól. A foko-
zódó energiabeszerzési verseny feszültséget idézhet elo
a piaci szereplôk kózótt, mely politikai, diplomáciai és
akár katonai konfliktusokhoz vezethet (mint ahogy arra
mar volt több példa a tórténelemben).

Az energiahordozók fóldrajzilag egyenlôtlen eloszlá-
sa kovetkeztében sok ország nem képes a saját kiterme-
lésébôl fedezni az energiaszükségletét, így behozatalra
szorul. Az EU a világ egyik legnagyobb energiafogyasztó
kózóssége, fogyasztásának jelentôs része fosszilis ener-
giahordozókból áll. Rendelkezésre álló készletei azonban
szükósek, jelentôs importra szorul. Az Eurostat adatai
szerint 2010-ben az EU kôolajfuggôsége mintegy 84
százalék, fóldgázfüggosége 62 százalék volt átlagosan.
A széntôl való függés valamivel kisebb (58 százalék).
Osszességében az energiafüggoség mintegy 53 száza-
lékra tehetô az EU 27 átlagát tekintve. Az 1998 és 2010
közötti idôszakot vizsgálva az importfüggoség lassü, fo-
kozatos emelkedést mutat. A kialakult importfüggoséget
tovább sülyosbítja, hogy az egyes országok energiaim-
portjában egy-egy beszállító rendkívül nagy, akár 100
százalékos részesedéssel rendelkezik (Kengyel, 2010).
Ez fôként a csôvezetéken szállított fóldgáz esetében jel-
lemzô. A foldgázimport 84 százalékát Oroszország (42
százalék), Norvégia (24,2 százalék) és Algeria (18,2 szá-
zalék) fedezi 2006-os adatok szerint. Az olaj esetében
diverziñkáltabb a beszállítói struktüra a kónnyebb szál-
líthatóság miatt. A négy legnagyobb beszállító Orosz-
ország (33,5 százalék), Norvégia (15,8 százalék), Libia
(9,4 százalék) és Szaüd-Arábia (9 százalék) a 2006-os
adatok szerint (European Commission, 2009; hivatkoz-
za Kengyel, 2010: 352. o.). Ezek az arányok napjainkra
sem változtak jelentôsen. Az egyes országok importfüg-
gôsége különbözik. Magyarországon lényegesen kedve-
zôtlenebb a helyzet, mind a kôolaj (84 százalék), mind
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a fóldgáz (79 százalék) esetében jelentôs az energiaim-
port-függoség. Az összes felhasználást tekintve alacso-
ny abb érték mutatkozik az energiafüggoségre (58 száza-
lék). Magyarország energiafüggosége az utóbbi években
némiképp csókkent (Eurostat, 2012).

Szén-áioxid-kibocsátás - klímaszennyezés -
globális felmelegedés

A fosszilis tüzeloanyagok égetésébôl származó
szén-dioxid üvegházhatásü gáz. Az évszázados inten-
zív energiafelhasználás nagymértékben megnövelte a
légkor szén-dioxid-koncentrációját. Az ezáltal létrejo-
VÔ üvegházhatás, valamint a vele járó globális felme-
legedés fokozódása jelentôs kömyezeti és civiUzációs
veszélyeket hordoz. A sarkvidékek jégtakarójának ol-
vadása miatt megemelkedô tengerszint veszélyezteti a
part menti városokat, infrastruktürát, mezogazdasági
területeket. Az egyre gyakoribb erôs vibarok igen je-
lentôs any agi károkat okoznak. Az éghajlat változása
várhatóan jelentôsen csökkenti az élelmiszer-termelés
hatékonyságát, ami az egyébként is dráguló élelmiszer-
piacon az árak további emelkedését okozza. Ennek ko-
vetkeztében akár élelmezési válság is kialakulhat. Az
éghajlatváltozás további káros kovetkezménye, hogy
veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. A szárazság, a me-
zogazdaság novekvô ontozésigénye, illetve az emelke-
dô tengervíz keveredése az édesvízzel tovább sülyos-
bítja a sok helyen máris fennálló ivóvízhiányt.

A biológiai változatosság elvesztése többet jelent
néhány énekesmadárfaj kihalásánál. Az ember bioló-
giai lény, része egy globális okoszisztémának, melynek
osszeomlása veszélyezteti az emberiség élelmezését és
egészségét. Ezek a problémák közvetve népvándorlást
és fegyveres konfüktusokat okozhatnak.

Ezek a káros hatások azonban nem egyformán érintik
az egyes földrajzi területeket, országokat. Sôt, az északi,
hidegebb éghajlatü országok számára a globális felmele-
gedés - átmenetileg - elônyoket is hordoz magában.

A klímaváltozással kapcsolatban szakértôi körökben
eltéro nézetek láttak napvilágot. A globális felmelege-
dés elôbbi, negativ hatásaival számos tanulmány fog-
lalkozik (lásd többek között Roberts, 2004 és Legett,
2008 munkáját). Egyes szakmai vélemények szerint
azonban a szén-dioxid-kibocsátás káros hatásait eltü-
lozzák, és gyakran hangzik el olyan érvelés, miszerint a
klímaszennyezés csokkentésének eroteljes hangoztatása
mögött komoly üzleti érdekek és lobbitevékenységek
hüzódnak meg. Vannak még tehát kételkedôk, de egyre
kevesebben állítják, hogy nines összefügges a felmele-
gedés és az emberi tevékenység között. Ma mar jól mér-
hetô a légkor hômérsékletének emeUcedése, mely idôben
egybeesik a szén-dioxid-koncentráció novekedésével.
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Az EU és Magyarország energiastratégiájának
prioritásai

A fent említett kihívások világossá tették, hogy az
energiafelhasználás és az ezáltal keletkezô káros-
anyag-kibocsátás mérték nélküli novelese nem tartha-
tó fenn sokáig. Az emelkedô energiaárak megbénítják
a gazdaságot, akadályozzák a gazdasági novekedést
és fejlôdést, a társadalom számára is egyre nagyobb
terheket jelentenek az energiacélü kiadások. A klí-
maszennyezés változatlan mértéku folytatása pedig
beláthatatlan kovetkezményekkel jar. Az elmült évek-
ben a világ figyelme egyre inkább az energiapolitika
felé fordult. Világszinten, valamint európai unios és
nemzetgazdasági szinten is energiaügyekkel foglal-
kozó szervezetek jöttek létre, magas szintu politikai-
gazdasági-társadalmi fómmok foglalkoznak a témával.
Számos elképzelés született, s mára az energiagazdál-
kodás stratégiai irányvonalait is kijelolték. Az Európai
Unióban mar korábban felismerték az energiakérdés
fontosságát. Törekednek egy közös energiapolitika ki-
alakítására, irányelvek születtek, melyek konkret cél-
kituzéseket fogalmaznak meg a jövore vonatkozóan
közössegi és tagállami szinten. Emellett számos lépést
is tettek a klímapolitikai célok megvalósítása érdeké-
ben. 2007-ben az Európai Tanács az alábbi energia- és
éghajlat-politikai célkituzéseket fogadta el: 2020-ig 20
százalékkal kell csökkenterü az üvegházhatásü gázok
kibocsátását, 20 százalékra kell emelni a megüjuló
energiaforrások részarányát, valamint 20 százalékkal
kell javítani az energiahatékonyságot. Ezek a célki-
tuzések az EU energiastratégiájában is szerepelnek.
Az EU az Energia 2020 stratégiájában az alábbi (mar
korábban is megfogalmazott) alapveto célok köre cso-
portosítja a kulcsfontosságü teendôket:

- Az energiaellátás biztonsága. Ezt a céUdtûzést az
EU energiahordozókkal való elégtelen ellátottsága,
a fokozatosan novekvô energiafüggosége és az im-
port beszerzési források nagyfokü koncentráltsága
indokolja. A beszállítói források diverzifikálásá-
nak infrastmkturáhs akadályai is vannak, amelyek
megoldása kulcsfontosságü az ellátásbiztonság
kérdésében. Emellett szorosan kapcsolódik ennek
a célnak az eléréséhez az energiahordozó-szerke-
zet diverzifikálása, valamint az energiatakarékos-
sági intézkedések szükségessége.

- A versenyképesség novelese. Ez a biztonságosan
elérhetô és versenyképes árü energiát jelenti az
energiafelhasználók számára. Ennek megoldása
központi kérdés, mivel az emelkedô energiaárak
drágítják az energiaigényes iparágak termékeit,
növeük a vállalatok koltségszintjét és rontják a

gazdaság versenyképességét. A társadalom olda-
láról a versenyképes árü energia szinten alapveto
fontosságü. A háztartások jóvedelmüknek jelen-
tôs hányadát költik energiacélü kiadásokra, a la-
kosság egyre nehezebben tudja vállalni ezeket a
terheket.

- Eenntarthatóság. E cél elérése érdekében meg-
jelennek a kömyezet- és klímavédelmi szempon-
tok, valamint annak a kovetelménye, hogy a jövo
generációk igényei is kielégithetôek legyenek.
Ezzel kapcsolatban a megüjuló energiaforrások,
valamint a szénmentes technológiák elôtérbe ke-
rülése jelenik meg prioritásként.

Ezen alapveto célokhoz szervesen illeszkedve ké-
szült el Magyarország Nemzeti Energiastratégiája is.
Az alapveto célok elérésének eszkozeként az alábbi
- egymással szorosan összefüggo - területek kapnak
prioritást Magyarország energiastratégiájában: az
energiahatékonyság és energiatakarékosság, a meg-
üjuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátásü energiater-
melés novelese, az erômû-korszerûsités, a közössegi
távfutés és egyéni hoenergia-eló'állítás korszerusíté-
se, a kozlekedés energiahatékonyságának novelese és
CO^-intenzitásának csokkentése, a zöld ipar, a meg-
üjuló mezogazdaság, az energetikai célü huUadékhasz-
nosítás és az állami szerepvállalás erósitése. Emellett
megjelenik egy regionális infrastmktüra-platform, va-
lamint egy üj kormányzati energetikai intézmény- és
eszközrendszer kialakításának a szükségessége. Az
energiastratégiában kijelölt célokhoz kapcsolódóan
Nemzeti Eejlesztési Cselekvési Tervek készültek, és
készülnek jelenleg is, melyek kidolgozását, az irányok
kijelolését, valamint a konkret feladatok és ütemterv
meghatározását a kormányzat az energetikai szakma
széles köru bevonásával képzeli el (Nemzeti Energia-
stratégia, 2030).

A távfutés mint energiapolitikai eszköz

„A hazai távhoszolgáltatás torténelrrü lehetôség elôtt
áll" - fogalmazta meg egy távhoszolgáltató vállalat
vezetôje a Távhofejlesztési Nemzeti Cselekvési Terv
elôzetes szakmai vitáján (2012. április). A távfutés
mint ígéretes eszköz jelenik meg az energia- és klíma-
politikai célkituzések elérésében. Az EU és Magyaror-
szág energiastratégiájában kiemelt prioritást kap a kö-
zössegi távfutés korszerusítése. A távfutés fejlesztése
az alábbi feladatokkal került be Magyarország nemzeti
energiastratégiájának prioritásai kozé. „Szükséges a
távhoszolgáltatás versenyképességének biztosítása,
amihez elengedhetetlen egy onálló távhofejlesztési
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cselekvési terv kidolgozása, a szolgáltatás müszaki
színvonalának fejlesztése (decentralizált, fokozatosan
osszekapcsolható távhoszigetek létrehozása, alacsony
hofokú távfútésre való áttérés, a távhutés lehetóségé-
nek vizsgálata, szolgáltatási minôség-ellenôrzési rend-
szer, hatékonysági kritériumrendszer felállítása, egye-
di szabályozhatóság és mérés, falusi tavfûtômûvek
fejlesztése), a megújuló energiaforrások bevonása és a
szigorú feltételek melletti hulladékégetés távhoterme-
léssel való osszekapcsolása" (Nemzeti Energiastraté-
gia 2030: 16. oldal).

E kiemelt szerep annak köszönheto, hogy a távfutés
az egyik legkomyezetkímélobb futési mód, lényegében
bármilyen energiahordozó felhasználásával képes hot
eloállítani, és azt a felhasználókhoz biztonságosan el-
juttatni. A távfutés alkalmas egyrészt a külonféle alter-
nativ energiák befogadására, másrészt a kapcsolt hô- és
villamosenergia-termelésben rejlô primerenergia-meg-
takarítási lehetoségek nagy része is a távhoszolgálta-
táshoz kotôdik. Ezáltal a távfutés megfelelô eszközt je-
lenthet a globális energiaválság okozta problémák (az
energiakészletek kimerülése, az energiaimport-függo-
ség novekedése, a klímaszennyezés fokozódása) csök-
kentésére, valamint az energiapolitikai célkituzések
(az energiaellátás biztonsága, a károsanyag-kibocsátás
csokkentése és a fenntarthatóság) elérésére.

A hazai távfútés elótt álló legfó'bb akadályok:
a versenyképességet csökkento tényezok

Az energiahordozó-diverzifikálási lehetôségbôl és a
kapcsolt energiatermelésbôl adódó kedvezô energia-
és klímapolitikai hatások eléréséhez nélkülozhetetlen
a harmadik energiapolitikai célkituzés megvalósulása
is, nevezetesen a versenyképes árú energia biztosítása.
Ez lényegében azt jelenti, hogy a távfutés ara legyen
versenyképes a foldgázalapú központi fûtéssel, és le-
gyen megfizethetô a felhasználók számára. Ez az a kri-
térium, ami jelenleg a legnagyobb problémát okozza
a távfutés szempontjából. A sokat vitatott, sokak által
piackonformnak kevésbé tekintett kedvezményes áfa-
kulcs ellenére is csekély mértéku (8 százalék körüli)
a távho versenyelônye a lakossági szektorban, míg ha
a korszerusített épületeket tekintjük, úgy mar verseny-
hátrányban van a gáz központi fûtéssel szemben (Or-
bán alapján, hivatkozza a TFCsT, 2012).

A tanulmány a továbbiakban azt vizsgálja, hogy me-
lyek azok a tényezok, amelyek rontják a távfutés ver-
senyképességet, és ezáltal korlátozzák, akadályozzák
az energia- és klímapolitikai célok elérését. (A legfon-
tosabb megállapításaimat eddigi kutatásom tapasztala-
tai alapján foglalom össze (Kádámé, 2010, 2011).
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Az energiahordozó-diverzifikációban rejlo
lehetoségek korlátozott kihasználása

Hazánkban csak korlátozottan érvényesül a távfu-
tés egyik legnagyobb elônye, miszerint bármilyen for-
rásból származó hot képes biztonságosan eljuttatni a
felhasználókhoz. Magyarországon a hô eloállításához
legnagyobb arányban a foldgázt használják fel ener-
giahordozóként. A foldgáz felhasználása mintegy 78
százalékos arányt képvisel a távfutésben. Ez több mint
kétszer magasabb, mint az EU-ban. A távhoszolgáltató
vállalatok több mint 80 százaléka tisztán, vagy 90 szá-
zalék feletti részaránnyal foldgáz felhasználásával ter-
meli a hot, vagy foldgázbázison eloállított hot vásárol.
Csekély azon távhoszolgáltató vállalatok száma, ahol
50 százalék alatti a foldgázfelhasználás. A hôtermelés
jellemzôen foldgázbázisú technológiai hosszabb idôre
meghatározzák a távfutésben felhasznált energiahordo-
zók stmktúráját.

Magyarországjelentosmegújulóenergia-potenciállal
rendelkezik, melynek jelenleg csak csekély hányadát
használja ki. A távfutés alkalmas ezen energiahordo-
zók befogadására, jelenleg is vannak torekvések a
foldgáz kisebb arányú kiváltására. A megújuló erofor-
rások, valamint a hulladék felhasználásának aránya a
távfutésben Magyarországon mindössze 10,4 százalék
(szemben az EU 21 százalékos arányával). A hulladék
elégetésében szintén nagy lehetoségek rejlenek, Bécs-
ben a hulladékégetô által eloálh'tott hô jelentôsen ol-
csóbbá teszi a távhot, nem beszélve a további jótékony,
komyezetvédelmi hatásairól. Megfontolandó a kor-
szeru szemétégetô erômûvek létesítésének gondolata,
valamint a háztartási-kommunális hulladék eltüzelési
lehetóségének vizsgálata a magyarországi távfutésben.
„A szemét átlagos ftítoértéke a legjobb hazai lignithez
hasonló, szétosztályozva pedig az elégethetô rész kö-
rülbelül az energetikai bamakôszénnel egyenértéku."
(Hom, 2004: p. 25.) A hulladékégetés elônye többek
között, hogy az elégetett hulladék tömege és térfogata
jelentôsen csökken. Az egészség- és komyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelôen mûkodô modem hul-
ladékégetôk magas hômérsékleten üzemelnek, ahol a
káros anyagok jelentôs része elég, így ártalmatlanná
válik. A beépített katalizátorok és szûrôk tovább tisz-
títják a távozó füstgázt. A korszeru szûrôberendezések
beruházásigénye azonban igen magas.

Az altematív energiahordozók elônyei mellett vizs-
gálni kell az egyes energiaforrások hátrányait és alkal-
mazásuk gyors elterjedésének korlátait is. A hátrányok
kozül elsosorban a bemházások magas tôkeigényét és
sajátos koltségszerkezetét kell kiemelni, de a fenntart-
hatóság, valamint a korlátozott hôtermelési kapacitás
elemzése is szükséges. Több tanulmány rávilágít a
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megújuló energiaforrásra épüló bemházások sajátos
koltség- (kiadás) szerkezetére, miszerint az induló
beruházási kiadások lényegesen magasabbak, a folyó
koltségek lényegesen alacsonyabbak, mint a hagyo-
mányos energiaformáknál, megtérülési idejük hosz-
szabb. (Lásd többek között Bencze, 2005 és Haslauer
- Hörmann, 2009 munkáit.) A magas beruházási kolt-
ségek korlátként jelentkezhetnek a távhoszolgáltató
vállalatok számára. Emiatt nem várható tómeges mé-
retekben a meglévo, mûkodô technológiák lecserélése
új, megújuló energiahordozók eltüzelésére is alkalmas
technológiákra. Fokozatos elterjedésük a meglévo ha-
gyományos technológiák eszközeinek elhasználódása
után, illetôleg kiegészíto kapacitásként várható. A je-
lentôs eszköz- és tôkeigény még ekkor is fékezheti a
gyors átállást.

A hazai energiaszektorban a GKI elôrejelzése sze-
rint (Hegedüs, 2009 és Szabó, 2009 alapján) a követke-
zo egy-két évtizedben a mostanra kialakult energiaszer-
kezet marad a meghatározó az energiafelhasználásban.
Ezt erosíti meg Szilágyi (2008) is, aki cikkében a fold-
gáz kiváltására szóba jóheto energiahordozók kérdésé-
vel és azok hazai lehetôségeivel foglalkozik.

A távhoszolgáltatás esetében is igaz az, hogy a föld-
gázbázisú hôtermelô rendszerek átállítása egyéb ener-
giahordozóra csak hosszú távon képzelhetô el. A fold-
gáz teljes kiváltásának nines realitása. A technológiák
átállítása jelentôs bemházásigényekkel jama, melynek
megtérülési kovetelménye szintén beépülne az árakba,
rövid távon tehát semmiképpen nem lenne általa ol-
csóbb a távho. Ennek ellenére természetesen keresni
kell az altematív energiahordozók aUcalmazásának le-
hetôséget a távhoszolgáltatásban.

A kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés
megtérülési bizonytalanságai

A kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés a ben-
ne rejlo primerenergia-megtakaritási lehetoségek revén
nagy szerepet játszhat a klímapolitikai célok elérésé-
ben. A kapcsoltan termelt ho- és villamos energia eloál-
lításához lényegesen kevesebb primer energia felhasz-
nálása szükséges, mintha ugyanazt a mennyiségu hot és
villamos energiát külön-külön, kazánban, illetve kon-
denzációs erômûben állítanák elô. Ez egyben csökkenti
energiaimport-függoséget és hozzájáml a károsanyag-
kibocsátás csokkenéséhez. Magyarországon a kapcsolt
energiatermelés revén évente mintegy 40 PJ primer-
energia-megtakaritás érhetô el, ami mintegy 2-2,5 mil-
lió tonna szén-dioxid-megtakaritást eredményez.

A villamosenergia-piacon a válság miatt kialakult
kedvezôtlen helyzet, valamint a kapcsolt energiater-
melés támogatási rendszerének átalakítása több helyen

veszteségessé tette a gázmotorok üzemeltetését, s tá-
mogatás Manyaban felmerülhet a kazántechnológiára
való átállás szükségessége.

Korábbi kutatásomban (Kádámé Horváth, 2010)
elemzéseket végeztem mind a saját tulajdonú, mind
a harmadik feles kapcsolt energiatermelésre vonatko-
zóan. Bizonyítást nyert, hogy a korábban érvényben
levó támogatási rendszer (KÁT) fennállásakor a kap-
csolt energiatermelés mindkét esetben kedvezô hatást
gyakorolt a hôenergia biztosításának közvetlen koltsé-
geire, és ezen keresztül a távfutés egységárára. A sa-
ját kapcsolt termeléssel rendelkezô távhoszolgáltatók
esetén hangsúlyosabban jelentkeztek az elônyok, e
vállalatok hôtermelési közvetlen koltségei (és díjtételei
is) alacsonyabbak voltak az átlagnál. Hovásárlás ese-
tén problémát jelentett, hogy a hôtermelôk (jellemzô)
monopolhelyzetüket kihasználva gyakran nem, vagy
nem igazságosan osztották meg a távhoszolgáltatókkal
a kapcsolt energiatermelésbôl származó hasznokat.

A kapcsolt energiatermelésbôl származó elônyok
nagy részben a hatályban levó támogatási rendszemek
(kotelezô átvétel és garantált átvételi ár) voltak köszön-
hetôek (a támogatási rendszer megváltozását kovetô
újabb elemzések során nem igazolódik egyértelmûen
a fenti elôny). Nem vitatható, hogy a kapcsolt ener-
giatermelés támogatása bizonyos esetekben, az általa
elért primerenergia-megtakaritás miatt indokolt lehet.
A korábbi támogatási rendszer azonban csak részben
érte el szándékolt célját. Bizonyos esetekben a nem
kellôen hatékony, onmagában „életképtelen" konst-
mkciók terjedését is támogatta, mindemellett a támo-
gatás haszna gyakran nem jutott el kimutathatóan a
távhofogyasztóhoz, hanem a hôtermelônél maradt ext-
raprofit formájában. Mindezek alapján indokolt volt a
támogatási rendszer újragondolása. A kapcsolt energia-
termelés támogatásának szükségességérol és módjáról
szakmai körökben eltérô álláspontok láttak napvilágot,
több tanulmány született a temaban.

A támogatási rendszer megszüntetésével kapcso-
latban az alapproblémát az jelenti, hogy a támogatás
megszfínésével a villamos energiát versenypiacon,
míg a hot továbbra is szabályozott piacon értékesítik.
A kapcsolt energiatermelôk szempontjából a támogatá-
si rendszer átalakítása jelentôs hátrányokkal járt, mivel
a villamos energia versenypiaci ara lényegesen alacso-
nyabb, mint a támogatás nyújtotta garantált átvételi ár
volt.

A saját kapcsolt termeléssel rendelkezô távho-
szolgáltatók azzal érvelnek, hogy a villamosenergia
piacon a válság miatt kialakult kedvezôtlen helyzet
gazdaságtalanná, sôt akár veszteségessé is teheti (s tet-
te több helyen) a gázmotorok üzemeltetését, ami miatt
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felmerülhet a kazántechnológiára való átállás szüksé-
gessége. Ezt az érvelést a REKK (2010) által készített
tanulmány is alátámasztotta. Tanulmányukban részletes
elemzéseket készítettek a kapcsolt erômûvek megtérü-
lésére vonatkozóan. A megtérülést a nettójelenérték-
számítással vizsgáltak (DCF módszerrel).
A számítást elvégezték a garantált átvételi árakkal
(KÁT-ár), valamint a versenypiaci villamosenergia-
árakkal is, valamint a hoárakra is különbözo értékeket
vettek figyelembe. Számításaik eredményeképpen meg-
állapították, hogy „Ha a kapcsolt termelô a megtermelt
áramot versenypiaci ár mellett értékesíti, akkor még
piaci hoértékesítési ár mellett sem éri meg bemházni,
mivel a netto jelenérték negativ. Tehát azt mondhatjuk,
hogy ha a villamosenergia-oldalon ezen erômûvek nem
részesülnek támogatásban, akkor nem épülnének meg"
(REKK, 2010: p. 56.). (Paradox helyzet, hogy ha a kap-
csolt energiatermelés valóban az egyik leghatékonyabb
energiatermelési mód, akkor hogy lehet, hogy támoga-
tás nélkül életképtelen? És amennyiben ez igaz, vajon
hogyan lehetne a benne rejlô primerenergia-takarékos-
sági lehetôségeket kiaknázni?)

Külso hôtermelés igénybevétele esetén további
problema felmerülésével kellett számolni. Valószínu-
sithetô volt, hogy az erômûvek (hôtermelôk) - ha nines
közvetlen érdekeltségük a távhoszolgáltatásban - ma-
gasabb távhoárak revén próbálnák növelni versenyké-
pességüket a villamosenergia-versenypiacon, illetve
kompenzálni a villamosenergia-értékesítésbol kiesett
nyereségüket. Ezáltal a támogatási rendszer megszûné-
se a távho árának emeUcedését vonná maga után. Ab-
ban az esetben is emelkedne a távho ara, ha a hôtermelô
és a hoszolgáltató közötti rögzitett árképletben eddig
levonták a villamosenergia-termelés netto hasznát a ki-
számlázott alapdíjból, mivel a változás életbe lépésétôl
kezdve ez a „keresztfinanszírozás" nem érvényesülne.

Ezekre a kedvezôtien hatásokra próbált megol-
dást adni a támogatási rendszer fokozatos átalakítása
(hôoldali támogatás bevezetése). A távhoárak emelé-
sét pedig a hôtermelônként egyedileg meghatározott
hatósági távhoárak bevezetésével kívánták korlátoz-
ni. Az így meghatározott távhoáraknak fedezetet kell
nyújtania a hôtermelô szükséges koltségeire, és egy 2
százalékos brutto eszkozarányos nyereség fedezetére.
(A még meg nem térült beruházások esetén, illetve azon
hôtermelôk esetében, amelyek rendelkeznek hosszabbí-
tási határozattal, 4,5 százalékos nyereség beépítése en-
gedélyezett). A megállapított távhoárak és a beépítheto
nyereség mértékét sok esetben kifogásolják a hôtermelôk,
azzal érvelnek, hogy a szabályozás bevezetésével több-
milliárdos veszteségeik keletkeznek, ami megkérdôjelezi
a villamos energiával kapcsolt hôtermelés fenntartható-
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ságát. Tekintve, hogy a távhoárak meghatározására ki-
alakított módszertant nem hozták nyilvánosságra, ezen
érvek létjogosultságát vizsgálni szükséges.

A távfutés magas koltségszintje és sajátos
koltségszerkezete

Tekintve, hogy hazánkban a távfutés energiafel-
használásában aföldgdz dominai, ezen energiahordozó
dra az egyik legjelentôsebb áralakító tényezô a távfu-
tés esetében. A foldgáz világpiaci ara nagymértékben
emelkedett az utóbbi években, ez nagyban hozzájárul a
magas távhoárak kialakulásához. A foldgázpiaci szek-
torban a stmktúra átalakításától várt verseny csak kor-
látozottan valósult meg. Az egész szektor értékláncát
átfogó, vertikálisan intégrait transznacionális piaci sze-
replok jöttek létre, ma ezek piaci dominanciája jellem-
zô. Ebben a helyzetben a távhoszektor érdekérvényesí-
tô képessége csekély. A szabadpiacon elérhetô elonyök
mértéke elsôsorban a távhoszolgáltatók alkupozíciójá-
nak függvénye. A gázpiaci beszerzések során a külön-
bözo szerzôdéses ajánlatok közül a Iegmegfelelôbb ki-
választása komoly felkészültséget igényei. Különösen
fontos, hogy a vállalatok jól képzett szakembereket al-
kalmazzanak az energiabeszerzésre, valamint keressék
azon beszerzési technikák alkalmazásának lehetôséget,
amelyek révén csokkenthetôk a foldgázkoltségek (szá-
mos távhoszolgáltató él például a csoportos beszerzés
által nyújtott elônyokkel stb.). A foldgázbeszerzési
koltségeket vizsgálva elmondható, hogy a vállalatok
különbözo árakon szerzik be a foldgázt, azonban az
árakban mutatkozó eltérések némiképpen mérséklôd-
tek az elmúlt évekhez képest.

A hôtermelési koltségek stmktúrájában (ahol van
hôtermelés) mintegy 78 százalékot képvisel a felhasz-
nált tüzeloanyag koltsége. A fajlagos tüzeloanyag-költ-
ség és a foldgázon kívüli energiahordozók aránya kö-
zött negativ irányú, közepesen erôs korreláció áll fenn,
ami azt jelenti, hogy minél magasabb a foldgázon kívüli
energiahordozók aránya, annál alacsonyabb a fajlagos
tüzeloanyag-koltség. Ez igazolja az altematív energia-
hordozók felhasználásának elônyét.

A hôvdsdrlds fajlagos koltsége (ahol van hovásár-
lás) meglehetôsen eltérô képet mutat vállalatonként.
Eigyelembe véve, hogy a termelôi hoárak megállapítá-
sa az illetékes minisztérium, illetve a Magyar Energia
Hivatal hatáskorébe került, és hatósági árassá vált, e
koltségeket a távhoszolgáltatók számára adottságként
kell kezelnünk.

Együttesen vizsgálva az energiakoltségek (a tü-
zelôanyag-koltség, a vásárolt hôenergia koltsége és a
felhasznált villamos energia koltsége) arányát a müko-
dési koltségekben, mintegy 69 százalékos részesedést
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kapunk, ami igen jelentôsnek mondható, különösen, ha
figyelembe vesszük, hogy e koltségek befolyásolására
a távhoszolgáltatóknak csekély a lehetosége.

A hôenergia biztosításának (hó'termelés és
hovásárlás) közvetlen koltsége a mükodési koltségeken
belül mintegy 73 százalékot tesz ki, s csupán 27 száza-
lékra tehetô a hó'szolgáltatás (hó'továbbítás) koltsége.

A koltségek alakulásával osszefüggésben ki kell
emeltii a volumenelmozdulás hatásának a jelentôségét.
A távfutés koltségszerkezetében - hálózatos jellegénél
fogva - magas a fix koltség aránya, ebbôl adódóan az
egységkoltség érzékenyen reagál a volumen változásá-
ra. A távhorendszerek kiépítésekor fontos kérdés volt
a kapacitásméret induláskori stratégiája. A szakembe-
rek ügy ítélték meg, hogy a rendszer késôbbi bovíté-
se sokkal drágábban valósítható meg, ezért a legtöbb
esetben túhnéretezték a kapacitásokat. Ez azonban
azzal jar, hogy a jelenlegi távhoáraknak kell megtéri-
teni a nagyobb kapacitásból adódó magasabb aliando
koltségeket is. Ezért a volumen bovítése, de legalábbis
szinten tartása kulcsfontosságü kérdés a távfCítés ver-
senyképessége szempontjából. Törekedni kell a piacbô-
vítésre, üj lakotömbök, közületek és ipari felhasználók
rácsatlakoztatására, de természetesen nem mindenáron
(például a nagyon távoli, kiesô, alacsony hôsûrûségû
területek bekapcsolása jelentôsen megnöveiné a kolt-
ségeket). Egy másik lehetôség a termékbôvités, azaz
a tavhûtés lehetôségeinek feltárása. (A tapasztalatok
szerint ez még gyerekcipôben jar Magyarországon.)
A volumen csokkenése a fajlagos fix koltségek, és ezál-
tal az egységkoltség novekedését vonná maga után, ami
a távfutés drágulásához vezetne. A csokkenés több ok-
ból is bekövetkezhet. Egyrészt elôfordulnak leválások
a távhoszolgáltatásról. Másrészt újkeletu, de jelentôs
problémát vet fel a távhoszolgáltatók szempontjából az
épület- és futéskorszerusítések volumencsokkentô ha-
tása. Egy ilyen korszerusítésen átesett lakás esetében
akár 50 százalékkal is csökkenhet a hôigény. Ez az ener-
giatakarékossági torekvések szempontjából rendkívüü
lehetôség - ezért is kap a nemzeti energiastratégiában
kiemelt szerepet az épületenergetika -, viszont a táv-
hoszolgáltatás számára visszafordíthatatlan következ-
ménnyel járhat, amennyiben erre nem születik valami
megoldás. A piacbovítési lehetôségek minél szélesebb
köru kiaknázását az államnak is segítenie kell.

Akoltségstruktürával függ össze a távhoszolgáltatók
által alkalmazott kéttényezó's díjrendszer kialakítása is.
A vállalatok osszfogyasztói szinten törekednek arra,
hogy az alapdíj-hodíj arány illeszkedjen a fix és válto-
zó koltségek arányához, azaz az alapdíjakból téríttetik
meg zomében a vállalat fix koltségeit, s a hodíjakból
pedig a változó koltségeket. A lakossági felhasználók

felé azonban alacsonyabb alapdíj (»30%) és maga-
sabb hodíjarányt («70%) érvényesítenek. Az alapdíja-
kat a fogyasztók még így is magasnak tartják, nehe-
zen fogadják el ennek a díjelemnek a létjogosultságát.
A magas alapdíjak csökkentik a hotakarékosságból ere-
do koltségmegtakaritási lehetôségeket, emiatt gyakran
felvetôdik egy tisztán fogyasztásarányos díj (hodíj) be-
vezetésének kérdése. Ennek létjogosultságát vizsgálni
kell. Elônyei mellett számos hátrányos vonása is van,
például nem minden lakásban van meg a szabályozha-
tóság feltétele, a hideg idojárás kockázatát a felhasználó
viseli, ezenkívül, ha a hotakarékosság miatt csökkenne
a volumen, a fix koltségek megtérülése érdekében a
vállalat árat emelne.

A távfutés negativ imázsa
Hazánkban a távfutés társadaltni megítélése kedve-

zôtlen. A negativ kozkép elsôsorban a magas díjtételek
és a szolgáltatónkénti jelentôs árkülónbségek hatására
alakult ki. Magyarországon a futésdíjak (mind a gáz-
futés, mind a távfutés esetében) nagy arányt képvi-
selnek a háztartások átlagjovedelméhez viszonyítva.
A panelépületekben jellemzôen alacsonyabb jövedelmi
kategóriába tartozó háztartások élnek. így a távfutés dí-
jai különösen nagy megterhelést jelentenek a távfutott
lakásban élôk számára, sok esetben a felhasználók egy
része nem tudja kiegyenlíteni a téü hónapok rendkívül
nagy összegu távhoszámláját. A lakosság elszegénye-
dése, a novekvô munkanéUcüliség, és az ezzel párhu-
zamosan bekövetkezo energiaár-emelkedések miatt a
távhoszolgáltatók kintlévoség-állománya folyamatosan
no. Nehézséget jelent a távhoszolgáltató vállalatok szá-
mára, hogy jelentôsen korlátozottak kintlévôség-keze-
lés eszközei, így például nincsenek meg a szolgáltatás
korlátozásának feltételei. Indokolt lehet a szolgáltatási
(közüzetni) szerzôdés tartalmának, fogalomrendszeré-
nek és a szolgáltatói-felhasználói tulajdonviszonyok-
nak a felülvizsgálata.

A kedvezôtlen társadalmi megítélésben az is szere-
pet játszik, hogy Magyarországon mind a lakások táv-
futési rendszerei, tnind a hôtermelés és hotovábbítás
technológiai kedvezôtlen energetikai determinációkat
hordoznak. Emellett az épületek rossz szigeteltségi ál-
lapotáért is hajlamosak a felhasználók a távfCítést okol-
ni. Nemzetközi szinten a távfutés eüsmert és kedvelt
futési mód komyezetvédelmi és energiatakarékossági
elônyei tniatt. Az EU a távfCítés fejlesztésére, bovítésé-
re ösztönöz. A fejlett piacgazdaságokban mára a társa-
dalom is felismerte a távfutés nemzetgazdasági jelen-
tôségét, a komyezetvédelmi célok elérésében betöltött
jelentôs szerepet, de jellemzôen saját, egyéni szem-
pontrendszerük (kényelem, ár és egyéb szempontok)
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alapján is alapvetôen kedvezô fûtési módnak ítélik a
tavfûtést. Hangsülyt kell fordítani a távhoszolgáltatás
elônyeinek kommunikálására, társadalmi elfogadottsá-
gának novelésére.

A távfutés negativ imázsának kialakulásához a gáz-
ßtes és a távfutés osszehasonlításának hiányosságai is
hozzájámlnak. A tapasztalat szerint „a fogyasztók a táv-
hoszolgáltatásból való kiválás és az egyedi gázfutésre
való áttérés értékelését helytelen gazdasági alapokon és
nem megfelelo gazdaságossági számításokkal végzik"
(Csuti és mások, 2005). Az osszehasonlításkor a fo-
gyasztók gyakran esnek abba a hibába, hogy az egyedi
gázfutés esetén pusztán a foldgáz árát veszik alapul, s
nem számolnak a fûtési rendszer további koltségeivel.
Rendszerint figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy
a távfutés és a melegvíz-szolgáltatás díja tartalmazza a
foldgáz árát, és ezenfelül az üzemviteh koltségeket (át-
alakítás-eltüzelés, a hôenergia és a víz házhoz szállítása,
a veszteségek), az amortizációt, a fenntartási koltsége-
ket, a felüjítási koltségeket, a folyamatos rendelkezésre
állás (ügyelet) koltségeit, a szervezet müTcodtetési kolt-
ségeit és egy bizonyos mértéku hasznot. Nem beszélve
az extemális koltségekrôl (például a kömyezet terhe-
lése, a biztonság koltsége), amelyek a távfutés esetén
sokkal kisebbek, mint az egyedi gázfutésnél. Az ossze-
hasonlítás akkor lenne megalapozott, és akkor vezetne
helyes kovetkeztetésre, ha a gázfutés koltségei között is
minden ténylegesen felmerülo koltség, a karbantartási
és fenntartási koltségek, a tökeköltseg és az amortizáció
is figyelembe lenne véve. A távfutés és a foldgázfutés
versenyét erôsen befolyásolják a hazai gázárrendszer
torzításai is, miszerint a nagyfogyasztók - mint például
a távhot eloállító erômûvek - gyakorlatilag ugyanany-
nyiért jutnak a gázhoz, mint a kisfogyasztók. Lényegé-
ben ez a keresztfinanszírozás rontja a távhoszolgáltatás
versenyképességét.

Az állami szerepváilalás szükségessége -
kiszámítható szabáiyozási és támogatási
rendszer

A fentiek alapján érzékelhetô, hogy a távfutésben ben-
ne rejlik a lebetôség, hogy hozzájámljon az energia- és
klímapolitikai célok eléréséhez, azonban a hazai viszo-
nyok között ennek még számos akadályozó tényezôje
van. Ezért elengedhetetlen az állami szerepvállalás. Az
állam, véleményem szerint, több módon tud szerepét
vállalni a távfutés fejlesztésében.

Egyrészt elengedhetetlen a támogatási és szabáiyo-
zási kömyezet hosszü távü kiszámíthatóságának a biz-
tosítása, rrüvel az energetikai bemházások jellemzôen
hosszü megtérülési idejûek. (Az elmült idôszakban

többször került sor a szabályozás megváltoztatására,
ami nem kedvez a bemházásoknak.) Az üj kapcsolt vagy
megüjuló energiabázison mûkodô hôtermelô berende-
zések létesítése, a távhorendszerek és vezetékhálózatok
korszerusítése rendkívüli tôkeigénnyel jar. Az elégtelen
amortizációs források, a jellemzôen koltségszintû, vagy
minimális nyereséget engedélyezô árképzés, az egyre
novekvô kintlévoség-állomány és az egyéb finanszíro-
zási lehetôségek korlátozottsága nehézséget jelentenek
a távhoszolgáltatók számára a korszerusítések végrehaj-
tásában. A kapcsolt, valamint a megüjuló energiaterme-
lés támogatási rendszerének megfelelo kialakításával,
pályázati források biztosításával, a befektetôlc ösztön-
zésével kellene segíteni ezeket a bemházásokat.

Másrészt a távhoár-szabályozás terén körültekin-
tôen kell eljámi az illetékes hatóságoknak. A távhoár-
megállapítás feladata az illetékes minisztérium hatás-
korébe került. Amennyiben egy nem kellôen átgondolt
távhoár-megállapítási módszertan kialakítása következ-
tében nem biztosított az energiaárak, illetve az egyéb
szükséges koltségek infláció miatti emelkedésének be-
építése az árakba, akkor hosszü távon a távhoszolgáltató
mûkodése ellehetetlenül. Eontos problémát jelent a
távhoszolgáltatók indokolt koltségeinek meghatározá-
sa. Mit tekinthetünk indokolt koltségnek? Ennek meg-
határozása rendkívül bonyolult, sokrétû szakmai meg-
fontolást igényel. A hatóságok egy benchmark rendszer
kidolgozását sürgetik. Ez segítséget jelenthet a koltsé-
gek osszehasonlításában, azonban mindenképpen csak
körültekintoen, és a korlátainak figyelembevételével
szabad használni az árak megállapítására. Az árszabá-
lyozási szempontü csoportképzés a távhoszolgáltató
vállalatok számos egyedi vonása miatt csak korlátozot-
tan lehetséges. A távhoszolgáltatók jellemzôinek elté-
résein kívül a települések is számos sajátosságot mutat-
nak, többek között a hálózatsuruség, a talajviszonyok
terén, s ez jelentôsen eltérô müiíódési feltételeket te-
remt a vállalatok számára. A távhoszolgáltatók árainak
indokoltságát csak egyedi koltségelemzéssel lehetne
teljes korrektséggel vizsgálni, és az árak osszehasonlí-
tását is csak az egyedi sajátosságok figyelembevételé-
vel lehet korrekt módon elvégezni. Ezen egyedi elem-
zések azonban nem végezbetôk el megfelelo tartalmü
és részletezettségû adatbázis kiépítése nélkül. Ezzel
kapcsolatban az jelenti a legnagyobb problémát, hogy
a gazdálkodási tevékenység mélyrehatóbb elemzésé-
hez szükséges adatok a vállalatok jelenlegi standard
adatbázisából sem nyerhetôk ki. Kutatásom során azt
tapasztaltam, hogy a távhoszolgáltató vállalatok nyil-
vántartási rendszerének sajátosságai sem teszik lehetô-
vé az indokolt koltségek teljes köru, korrekt megállapí-
tását és a hatékony ellenôrzést. A vállalatoknak nines
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olyan szerkezetû koltségkimutatása, ami lehetové teszi
a fent említett részletes vizsgálatokat. A mélyebb elem-
zésekhez igen hosszadalmas, sokféle szakmai ismeretet
igénylô, egyedi tényfeltáró vizsgálatokra lenne szükség
(például a technológia müszaki állapotának, az adott el-
járás korszerûségének, a munkaszervezés színvonalá-
nak, a szükséges és a tényleges létszám külonbségének
stb. koltségeltéríto hatása). A nyilvántartási rendszerek
átalakítása, valamint egy korrekt adatbázis kiépítése
hosszabb idôt és jelentôs munkaráfordítást igényei, de
a hosszú távú tisztánlátás érdekében elengedhetetlen.
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