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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A távfűtés környezetvédelmi és energiatakarékossági előnyei miatt nemzetközileg el-

ismert fűtési mód, hazánkban azonban társadalmi megítélése kedvezőtlen. A negatív imázs 

elsősorban a magas díjtételek, s a szolgáltatónkénti jelentős árkülönbségek hatására alakult 

ki. Magyarországon mind a lakások távfűtési rendszerei, mind a hőtermelés és 

hőtovábbítás technológiái kedvezőtlen energetikai determinációkat hordoznak. Ez az el-

lentmondásos helyzet teszi aktuálissá az áralakító tényezők tudományos alaposságú vizsgá-

latát.  

A kutatás a szakirodalmi háttér feldolgozásával és rendszerezésével kezdődött. Átte-

kintettem a közszolgáltatások rendszerezésével kapcsolatos problémákat, valamint a ter-

mészetes monopolhelyzetből fakadó elméleti dilemmákat, majd ezt követően a távfűtés 

gyakorlati szakirodalmának feldolgozása következett. Bemutattam a távfűtés nemzetközi 

és hazai kialakulásának, fejlődésének, valamint jelenlegi helyzetének legfontosabb jellem-

zőit. Erre alapozva vizsgáltam a távhőszolgáltatás erős energiapiaci és politikai-jogszabályi 

meghatározottságát. A távfűtéssel kapcsolatban számos publikáció látott napvilágot. Ezek 

többsége jellemzően műszaki, illetve szabályozási kérdésekkel foglalkozik. Hiányzik a 

kutatásnak az az irányvonala, amely a távhőszolgáltató vállalatok gazdálkodási jellemzőit 

vizsgálja. Dolgozatommal ezt az új kutatási irányt szerettem volna képviselni. 

 

A kutatás alapvető célja: a távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata, valamint a je-

lentős áreltérések okainak feltárása a magyarországi távhőszolgáltató vállalatok körében. 

 

A szakirodalmi háttér áttekintése és a kutatás célkitűzéseinek pontosítása után kidol-

goztam a kutatás koncepcionális modelljét. Az áralakító tényezőket két fő csoportba sorol-

tam. A távfűtés árának elsődleges meghatározója a tevékenység megtérülési követelménye, 

azaz vizsgálni kell, minek kell megtérülnie a távfűtés árában. A megtérülési követelmény 

elemeit a költségstruktúrából kiinduló árstruktúra szerint vizsgáltam. Az áralakító tényezők 

másik csoportja a megtérülés biztosításának módja. A távhőszolgáltató vállalatok kétténye-

zős díjrendszert alkalmaznak. A díjtételek alakulását befolyásolja, hogy az egyes díjtéte-

lekben a megtérülési követelmény mely elemeinek megtéríttetése történik. Fontos követ-

keztetések adódtak a kéttényezős díjrendszer és a költségstruktúra összefüggéseinek, vala-

mint az alkalmazott díjképletek elemzéséből.  

A tágabban értelmezett áralakító tényezők hatásait az „átlaglakás” éves távfűtési költ-

ségei alapján elemeztem. Egy lakás éves távfűtési költségét a távfűtés egységárán kívül az 

éves hőfogyasztás is meghatározza, amit több olyan tényező is befolyásol, mely kívül esik 

a távhőszolgáltatók kompetenciáján, úgymint a fűtés szabályozhatósága, a lakás szigetelt-

ségi állapota, az igényelt belső hőmérséklet, valamint a fűtési időszak külső átlagos hőmér-

séklete. Kutatásom kiterjedt a jogszabályi háttér elemzésére is. Mind a távfűtés árának, 

mind egy átlaglakás éves távfűtési költségének alakulására jelentős befolyást gyakorol a 

politikai-jogszabályi környezet.  

A kutatás kiterjedt annak a vizsgálatára is, hogy van-e lehetőség a távhőszolgáltatók 

olyan csoportjainak a létrehozására, melyek a díjszabályozás szempontjából homogénnek 

tekinthetők. Ezzel lényegében a csoportonkénti díjmodellek megalkotásának létjogosultsá-

gát kívántam elemezni (elsősorban cáfolni).  

A hipotézisek megfogalmazása, az elemzés, valamint a kutatás új és újszerű megállapí-

tásainak összefoglalása a koncepcionális modell logikájához illeszkedve történt. 



Disszertációmban törekedtem a távfűtés áralakulását érintő kérdések teljes körű feltá-

rására. Kísérletet tettem arra, hogy egy, az elméleti, módszertani és gyakorlati vonatkozá-

sokat gazdasági szempontból szintetizáló kutatás szülessen. Az elemzések mind a döntés-

hozók és ellenőrző szervek, mind a távhőszolgáltató vállalatok szempontjából tartalmaznak 

hasznosítható összefüggéseket. A kutatás eredményei az oktatásban is hasznosíthatók. Cé-

lom, hogy a munka során felmerült további kérdésekre is tudományos alapossággal keres-

sem a válaszokat.  

 

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Illés Mária professzor asszonynak 

iránymutatásáért, támogató észrevételeiért. Kutatásom során értékes szakmai segítséget 

kaptam Dr. Garbai László professzor úrtól, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem egyetemi tanárától, aki mintegy másfél évtizeden keresztül a Magyar 

Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének főtitkára volt. 

Egy, a Magyar Energia Hivatallal történő együttműködés keretében 2009 nyarán hozzáfé-

rést kaptam a Hivatal akkor rendelkezésre álló adatbázisához. Sok értékes szakmai konzul-

tációt köszönhetek Lángfy Pálnak, a Magyar Energia Hivatal Távhő Engedélyezési és Fel-

ügyeleti Osztály osztályvezetőjének. Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni 

azon távhőszolgáltató vállalatok vezetőinek, munkatársainak a segítőkészségét, akik vállal-

ták, hogy kérdőív kitöltésével segítik munkámat, s akik tapasztalataik révén személyesen, 

illetve telefonon történt konzultációk alkalmával segítették szakmai fejlődésemet. 

  



SUMMARY 

 

The public view on district heating is highly contradictory in Hungary. Due to its bene-

fits for the environment and energy saving, district heating is appreciated and preferred 

internationally. In Hungary however, the social appreciation of district heating has been on 

the decline because of the high price levels, and the significant differences in price levels 

of different suppliers. The majority of the district heating systems (the techniques for both 

the district heating of flats and heat transfer) show unfavourable determinations for ener-

getic considerations. The contradictory situation makes the analysis of the price-

determining factors ever more timely. 

The research started with the mapping and evaluation of the technical literature. I made 

an overview of the theoretical dilemmas of typologies of public services and natural mo-

nopolies, and continued by the review of the pragmatic literature on district heating. I pre-

sented the major momentums of the international and national evolution, development and 

present situation of district heating, followed by an analysis of the strong energy-market 

dependence and policy- and legal determination of district heating.  

Several studies were published on district heating. The majority of these deal with ei-

ther technical or legal, regulatory aspects of the subject. There is a research gap in terms of 

publications focused at the management and economics aspects of district heating supplier 

companies, and there are very few studies aiming to synthetize the economic and manage-

ment implications with the legal and technical issues. I aim to represent this direction of 

research with my Dissertation, endeavouring to map a comprehensive picture of district 

heating suppliers. 

 

The basic objective of the research is the analysis of the factors influencing the price 

level of district heating, and gaining insight into the underlying reasons for drastic differ-

ences in the price level among Hungarian District Heating Supplier companies. 

 

After an overview of the literature, I focused the objectives of the research and formu-

lated the conceptual model of the research. The factors influencing the price level were 

distributed to two main categories. The major factor influencing the price level of district 

heating is the returns on the activity. This means that we have to analyse which costs must 

be covered by the price of district heating. The requirement for returns on district heating 

activities was analyzed according to the structure of prices starting out of cost structure.  

The other category of the factors influencing the price level is the way of ensuring re-

turns. District heat suppliers apply a two-part tariff-system. Price is influenced by the 

match between these elements, so which part of the price should cover which return re-

quirement. Important consequences can be attached to context of price system and cost 

structure and applied price formulas.  

Besides surveying the factors influencing the price, I also analysed the annual average 

heating cost of an average flat, and the factors influencing it. The district heating cost of a 

flat is influenced not only by the price of the service, but also by the annual heat consump-

tion of an average flat. The latter can be influenced by other factors, for example, whether 

the heating can be controlled or not, the insulation of the flat, the demanded internal tem-

perature and the average external temperature during the heating season. 

The research also covered the analysis of the political, legal, and regulatory environ-

ment. Both the price of district heating and the annual district heating cost of an average 

flat are significantly influenced by the political, legal, and regulatory environment.  



Finally, the research also covered the analysis of whether it is possible to form ho-

mogenous groups of district heat suppliers out of price-regulatory point of view. In case of 

a successful cluster formation it would be worth considering the building of a unified price 

model for each cluster. But if we do not manage to form significantly different clusters, 

building a price mechanism can not be a realistic goal even for clusters. In my opinion the 

opportunities to formulate homogenous groups are limited. 

I formulated all the hypotheses, tests and the theses of my research according to the 

logic of the conceptual model. 

 

In my Dissertation I endeavoured to map all the crucial factors influencing the price of 

district heating, and give an analysis of the problematic questions from an economic as-

pect. I introduced the technical issues, the energy market and the regulatory environment 

with a focus on their economic effects. I also tried to accomplish a study on district heating 

aggregating and synthesising theoretical, methodological and pragmatic aspects.  

My analysis contains valuable information for decision makers, controlling bodies and 

district heating companies as well. The results of my research can also be applied in the 

education. The research is not over at this point. The questions and unsolved issues found 

during the process of the research show new directions of research. My objective is to pur-

sue further research with a scientific and pragmatic orientation on these research gaps. 

 

I would like to say thank You to my supervisor, Professor Mária Illés for directing my 

work and for her supportive comments. In the course of my research I also received valu-

able professional help from Professor László Garbai, the professor of BMGE who used to 

be the secretary general of the Professional Association of Hungarian District Heat Suppli-

ers for one and a half decades.  

In the framework of a cooperation with the Hungarian Energy Office I gained access to 

the database of the Office (as it was filled by then) in the summer of 2009. I would like to 

thank Pál Lángfy, the head of the Permission and Controlling department of the Hungarian 

Energy Office for a lot of valuable conversations and comments. Last, but not least I would 

like to thank the helpfulness of those managers and colleagues of district heating compa-

nies who agreed to contribute to my work by filling out my questionnaire and who helped 

my professional development by sharing their expertise at consultations with me.  

  



AJÁNLÁS 

 

Kádárné Horváth Ágnes „ A távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata a magyarországi 

távhőszolgáltató vállaltok körében” c. PhD értekezéséhez. 

 

 

Jelölt disszertációjának témaválasztásával a gazdálkodástudománynak egy alig művelt te-

rületére lépett. A közszolgáltató vállalatok vállalatgazdaságtani kérdései – nagy jelentősé-

gük ellenére - a kevéssé megkutatott témakörök közé tartoznak. A vonatkozó összefüggé-

sek ismeretének hiánya is szerepet játszott a hazai közszolgáltatói szféra meglehetősen 

vitatható (és vitatott) változásaiban. A tudományosan megalapozott ismeretek hiányát a 

gazdaságilag fejlett országokban jelentős részben képes volt pótolni a sok évtized alatt 

meggyökeresedett gyakorlati tapasztalat, a működő demokrácia, és az erős civil szerveze-

tek működése. A tudományos alaposságú tisztánlátás, és az ebből táplálkozni képes közér-

dek-érvényesítés lehetőségei azonban itt is hiányoztak azokból az átalakulási folyamatok-

ból, melyek a közszolgáltatások jelentős részét érintően a közelmúltban lezajlottak. (Ide 

sorolható például az a nem várt fordulat, hogy az energetikai ágazatokban az állami mono-

póliumok helyébe az államok fölé tornyosuló, vertikálisan integrált, transznacionális óri-

ásmonopóliumok kerültek.)  

 

Jelölt mintegy fél évtizede foglalkozik a távfűtési ágazat gazdálkodási kérdéseinek kutatá-

sával. Az újszerűség, illetőleg a szakirodalmi háttér szegényessége nagy kutatói önállósá-

got igényelt.  

 

Részben az újszerűség, részben a téma komplexitása miatt fellépő nagy terjedelmi igény 

határozottan ütközik a PhD értekezésekre megszabott terjedelmi korlátokkal. Az ellent-

mondást jelölt a mellékletek viszonylag jelentősebb terjedelmével oldotta fel. Kutatásának 

főbb eredményeit 7 tézisben foglalta össze. Közülük 3 olyan összetett tézis mely két, vi-

szonylag önálló elemből áll. Az értekezés kidolgozottsága jó színvonalú, megfelel a szak-

irodalmi elvárások szintjének.  

 

A disszertáció témája – ezen belül is a gazdálkodástani rész – szervesen illeszkedik a köz-

szolgáltató vállalatok gazdálkodása c. tárgyhoz. Tekintettel a távfűtés árának meghatározá-

sához szükséges, bonyolult, műszaki-gazdasági ismeretekre, a főbb részek elsősorban eset-

tanulmányként szerepelhetnek a mesterképzésben, illetőleg a doktori képzésben. 

 

A téma szorosan illeszkedik a Vállalkozáselmélet- és gyakorlat Doktori Iskola programjá-

hoz is. 

 

Fentiek alapján a Kádárné Horváth Ágnes PhD értekezésének a vitára bocsátását támoga-

tom.  

 

 

Miskolc, 2010. október 10.  

 

        Prof. Dr. Illés Mária 

        tudományos vezető  
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BEVEZETÉS 

Doktori disszertációm témája a távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata, különös te-

kintettel a lakossági díjtételekre. A témával 2005 óta foglalkozom, hivatalosan azonban 

2008-ban került sor a kutatási témám módosítására.  

A témaválasztás aktualitása 

A távfűtés megítélése Magyarországon rendkívül ellentmondásos. Egyrészt széles ré-

tegeket érint, mintegy 2 millió lakost, 650 ezer lakást (a lakások mintegy 16 százalékát), 

számos közintézményt, kommunális létesítményt és ipari fogyasztót. Környezetvédelmi és 

energiatakarékossági előnyei miatt a távfűtés nemzetközileg elismert és kedvelt fűtési mód, 

az EU a távfűtés fejlesztésére, bővítésére ösztönöz. Lényegében bármilyen energiahordozó 

felhasználásával képes hőt előállítani, és azt a felhasználókhoz biztonságosan eljuttatni. A 

fejlett piacgazdaságokban mára a társadalom is felismerte a távfűtés nemzetgazdasági je-

lentőségét, a környezetvédelmi célok elérésében betöltött jelentős szerepét, de jellemzően 

saját, egyéni szempontrendszerük (kényelem, ár és egyéb szempontok) alapján is alapvető-

en kedvező fűtési módnak ítélik a távfűtést.  

Hazánkban azonban a rendszerváltás óta tartó árfelhajtó hatások (árkiegészítés meg-

szüntetése, energia áremelések) miatt a távhőszolgáltatás társadalmi megítélése környe-

zetvédelmi és biztonsági előnyei ellenére egyre kedvezőtlenebbé vált. A média mind gyak-

rabban foglalkozik a távhőszolgáltatók magas díjtételeivel, továbbá sok kritika éri a 

távhőszolgáltatókat az áraikban kialakult jelentős különbségek miatt is. A volt szocialista 

országokban, így Magyarországon is rossz a távfűtés imázsa. A háztartások távfűtési ki-

adásai nagy arányt képviselnek a háztartások átlagjövedelméhez viszonyítva. A magas 

díjak kedvezőtlenül befolyásolják az életszínvonalat, sok háztartás szembesül a fizetéskép-

telenség tényével, aminek hatására nő a létbizonytalanság ezen felhasználók körében. 

Mindezek miatt a távhőszolgáltató vállalatokat állandó támadások érik mind a felhaszná-

lók, mind a döntéshozók részéről.  

Maguk a távhőszolgáltató vállalatok sincsenek azonban könnyű helyzetben. A rendsze-

rek többsége kedvezőtlen energetikai determinációkat hordoz. Sajátos gazdasági, politikai 

és energiapolitikai szemlélet érvényesült mind a lakások távfűtési rendszereinek, mind a 

hőtermelés és a hőtovábbítás technológiájának kialakítása során. A műszaki rendszereken 

időközben megvalósult korszerűsítések, fejlesztések ellenére a távfűtési rendszerek még 

ma is magukon viselik a kialakításukkor pazarlóként létrehozott konstrukció sajátosságait, 

melynek következtében a mai megváltozott körülmények között a távfűtés versenyképes-

sége vitatott.  

Ez a több szempontból is ellentmondásos helyzet indokolja az áralakító tényezők tu-

dományos alaposságú vizsgálatát. 

A kutatás előzményei 

A téma iránti érdeklődésem 2005-ben kezdődött, amikor részt vettem Intézetünk Mis-

kolci Hőszolgáltató Kft. számára végzett tanácsadási projektjében. A projekt célja a MIHŐ 

Kft. gazdálkodási tevékenységének komplex helyzetvizsgálata és fejlesztése volt. E munka 

kapcsán teljes körű betekintést nyertem egy közszolgáltató vállalat sajátos működésébe, 

gazdálkodási folyamatába. Egészen más megvilágításba került számomra az a 

távhőszolgáltató vállalat, mellyel addig csak felhasználóként, a fűtésszámlám formájában 

találkoztam. 

A téma illeszkedik a Gazdálkodástani Intézet oktatási profiljába is. Az évek során be-

kapcsolódtam a Közszolgáltató vállalatok gazdaságtana és a Közüzemi gazdaságtan című 
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tantárgy oktatásába. Ez vezetett abba az irányba, hogy a megszerzett gyakorlati tapasztala-

taimat, szakmai ismereteimet tudományos szinten is továbbfejlesszem.  

A távfűtéssel kapcsolatban számos publikáció látott napvilágot. Ezek többsége jellem-

zően műszaki, illetve szabályozási kérdésekkel foglalkozik. Hiányzik a kutatásnak az az 

irányvonala, amely a távhőszolgáltató vállalatok gazdálkodási jellemzőit vizsgálja, illetve 

a műszaki, jogi és szabályozási vonatkozásokat gazdasági szempontból szintetizálja. Dol-

gozatommal ezt az új kutatási irányt szeretném képviselni, kísérletet téve az összefüggések 

átfogó feltérképezésére. 

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Illés Mária professzor asszonynak irány-

mutatásáért, támogató észrevételeiért. Kutatásom során értékes szakmai segítséget kaptam 

Dr. Garbai László professzor úrtól, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

egyetemi tanárától, aki mintegy másfél évtizeden keresztül a Magyar Távhőszolgáltatók 

Szakmai Szövetségének főtitkára volt. 

Egy, a Magyar Energia Hivatallal történő együttműködés keretében 2009 nyarán hoz-

záférést kaptam a Hivatal akkor rendelkezésre álló adatbázisához. Sok értékes szakmai 

konzultációt köszönhetek Lángfy Pálnak, a Magyar Energia Hivatal Távhő Engedélyezési 

és Felügyeleti Osztály osztályvezetőjének. Végül, de nem utolsósorban szeretném megkö-

szönni azon távhőszolgáltató vállalatok vezetőinek, munkatársainak a segítőkészségét, akik 

vállalták, hogy kérdőív kitöltésével segítik munkámat, s akik tapasztalataik révén szemé-

lyesen, illetve telefonon történt konzultációk alkalmával segítették szakmai fejlődésemet.  

A kutatás folyamata és az értekezés felépítése 

A téma kutatása a szakirodalmi háttér feldolgozásával és rendszerezésével kezdődött. 

A távhőszolgáltatás helyi közszolgáltatás, s hálózatos rendszeréből fakadóan a természetes 

monopólium állapotában van. Ezen jellemzőkből kiindulva az elméleti háttér tanulmányo-

zását három fő témakör alapján végeztem: elsőként a közszolgáltatások szakirodalmi hát-

terét rendszereztem különböző megközelítésekben, majd a természetes monopolhelyzet és 

az ebből fakadó elméleti dilemmák áttekintésére törekedtem. Ezzel kapcsolatban a piaci 

kudarcok, azon belül a természetes monopóliumok és az információs aszimmetriák elméle-

téből indultam ki, majd áttekintettem a szabályozásgazdaságtan, a modern piacelméletek, 

valamint a liberalizáció-demonopolizáció-privatizáció elméleti hátterét. (1. fejezet)  

Külön foglalkoztam a távhőszolgáltatás gyakorlati szakirodalmával. Áttekintettem a 

távfűtés nemzetközi és hazai kialakulását és jelenlegi helyzetét, majd a távhőszolgáltatás 

erős energiapiaci és politikai-jogszabályi meghatározottságát vizsgáltam. (2. fejezet)  

Mindeközben a távhőszolgáltatás folyamatosan a média figyelmének középpontjában 

állt a magas díjtételei és az árakban mutatkozó jelentős különbségek miatt. A kritikák (és 

ezáltal a kutatás) létjogosultságának igazolására vizsgáltam a lakossági díjak alakulásának 

trendjeit. Elemeztem a távhőszolgáltató vállalatok díjainak időbeli alakulását a 2001-2008 

közötti időszakra vonatkozóan, valamint 2007. évre vizsgáltam a díjak 

távhőszolgáltatónkénti alakulását (terjedelmi korlátok miatt ezt a részt az 5. számú mellék-

let tartalmazza). A vizsgálat alátámasztotta a távfűtés díjainak évről évre történő növeke-

dését, illetve a távhőszolgáltatónkénti jelentős eltéréseket.  

A kutatás folyamatát az 1. ábrán foglaltam össze. 
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Forrás: saját szerkesztés 

1. ábra. A kutatás folyamata 

 

A téma elméleti megközelítése, valamint a lakossági díjtételek vizsgálata után a követ-

kező lépés a kutatás célkitűzéseinek pontosítása és a kutatási koncepció meghatározása 

volt. Megalkottam a kutatás koncepcionális modelljét, meghatároztam a fogalmi kereteket, 

definiáltam a modellben szereplő tényezők tartalmát. A modell logikáját követve az elmé-

leti és szakirodalmi ismeretekre támaszkodva megfogalmaztam a kutatás hipotéziseit. Ez-

után következett kutatási módszer megválasztása. (3. fejezet)  

A dolgozat 4. fejezete tartalmazza az empirikus felmérés adataira épülő elemzéseket. 

Az elemzés kiterjed a távfűtés egységárát, valamint egy átlaglakás éves távfűtési költségét 

meghatározó tényezők vizsgálatára, illetőleg az árszabályozási szempontú csoportképzési 

lehetőségek feltárására a magyarországi távhőszolgáltató vállalatok körében. Az elemzés 

részletesebb a hipotézisek puszta tesztelésétől. A dolgozat új és újszerű megállapításainak 

összefoglalása – immár célirányosan a hipotézisek tesztelésére alkalmas legfontosabb 

eredmények összegzésével – az 5. fejezetben történik. Végül bemutattam a kutatás ered-

ményeinek gyakorlati hasznosíthatóságát (6. fejezet).  
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1. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSÁBÓL ÉS 

A TERMÉSZETES MONOPOLHELYZETBŐL FAKADÓ 

ELMÉLETI DILEMMÁK 

A távhőszolgáltatás jellegéből adódóan hálózatos rendszerű helyi közszolgáltatás, 

amelyet az esetek többségében vállalatszerű működés keretében látnak el. Közszolgáltatás 

lévén a távhőszolgáltatóknak ellátási kötelezettségük van, s a hálózati rendszerből fakadó-

an a természetes monopólium (és egyben jogi monopólium) állapotában vannak. Emiatt 

áraikat és a szolgáltatás minőségét nem alakíthatják szabadon, erős jogi szabályozás és 

hatósági kontroll alatt állnak. Mindezek alapján a szakirodalmi kitekintés keretében min-

denekelőtt a közszolgáltatások, helyi közszolgáltatások és közüzemek fogalmi kialakulását 

foglalom össze, majd érintem a hálózatos iparágak, s ebből adódóan a természetes mono-

póliumok körül kialakult dilemmákat, nevezetesen a szabályozásgazdaságtan, a deregulá-

ció, demonopolizáció, liberalizáció, és ehhez kapcsolódóan a privatizáció kérdését.  

1.1. A közszolgáltatások szakirodalmi hátterének áttekintése 

A közszolgáltatások átfogó jellegű, vállalatgazdaságtani szempontú feldolgozása az ez-

redfordulóig nem jellemző sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban. A témára az 

első nagyobb rálátást biztosító – magyar nyelvre is lefordított – könyv Osborne-Gaebler 

1994 „Új utak a közigazgatásban” című világhírű munkája. Ebben azonban a szerzők nem 

szisztematikus vállalatgazdaságtani megközelítésben tárgyalják a közszolgáltatásokat, ha-

nem elsősorban a közszolgáltatásokban megteremtett versenyhelyzet jótékony hatásairól, 

valamint ehhez kapcsolódóan a privatizációval kapcsolatban fejtik ki álláspontjukat. 

A közszolgáltatások szakirodalmi hátterének tanulmányozása során számos külföldi 

szerző munkáját is áttekintettem, azonban a szakirodalom szerteágazó megközelítései kö-

zül a hazai szerzők munkáit tekintettem elsődlegesnek. Ennek magyarázataként a közszol-

gáltatások erős kulturális beágyazottságát említeném. A közszolgáltatásokat nehéz az adott 

országból kiragadva vizsgálni, az adott ország gazdasági, társadalmi, politikai, jogszabályi 

környezetébe ágyazva speciális képet mutatnak
1
.  

A témát kutató releváns szakirodalmak rendszerezése alapján alapvetően négyféle 

megközelítés köré csoportosítottam a vonatkozó publikációkat: 

A közgazdaságtani megközelítés szerint a közszolgáltatások meghatározásánál több 

szerző a javak és szolgáltatások olyan rendszerezéséből indul ki, amelyik a fogyasztás ma-

gán, illetve közösségi sajátosságain alapul. Eszerint a javakat csoportokba lehet sorolni a 

rivalizálás és a kizárhatóság mentén. A közgazdaságtani forrásmunkák e szempontok alap-

ján a javakat négy fő csoportba sorolják, a tiszta magánjavak, a tiszta közjavak, a díjfizető 

javak és a közös készletű javak csoportjába. A javaknak ez a fajta rendszerezése megtalál-

ható többek között Samuelson 1954, Horváth M. 2002, Cullis-Jones 2003, Vigvári 2005, 

Stiglitz 2005, Scheiring-Boda 2008 munkájában
2
. A közgazdaságtan a tiszta magánjavak 

és tiszta közjavak közötti átmeneti eseteket többféle fogalommal írja le. A közjavak defini-

álása a szakirodalomban nem egységes, nem teljesen letisztult. A különféle definíciók kö-

zös tartalmi elemeinek illetve különbségeinek érzékeltetésére, az esetleges átfedések, és 

hiányosságok bemutatására kiváló áttekintést nyújt Mozsár 2004. Ezen osztályozás létjo-

gosultsága erősen vitatott, mivel a javak és szolgáltatások besorolása az egyes kategóriákba 

                                                 
1
 „A közszolgálati menedzsment tankönyvek (…) az ország közigazgatási-politikai struktúrájának (…) felvá-

zolásával (…) szinte kivétel nélkül olyan speciális értelmet nyernek, amely igazából csak a szerző(k) hazájá-

ra érvényes.” (Antal-Mokos-Balaton-Drótos-Tari 1997, p. 262.) 
2
 E megközelítés részletes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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nem egyértelmű. Egyes jószágoknak több változata is lehetséges, s ugyanaz a jószág a kö-

rülmények változásával egyszer az egyik, másszor a másik típusba sorolható. Nem lehet a 

határokat pontosan meghúzni az egyes kategóriák között, a jószágvilág igen sokrétű, az 

egyes kategóriák finomodtak, elmosódtak a rivalizálás és a kizárhatóság mentén.  

Az első, közszolgáltató vállalatok működésének és szabályozásának gyakorlati kérdé-

seit átfogó jelleggel bemutató hazai irodalomként Illés 2000 „A közszolgáltató vállalatok 

gazdasági szabályozása” című könyve tekinthető, melyben a szerző kísérletet tesz az e te-

rületen folyó gazdálkodási gyakorlat közös problémáinak átfogó, egységes szemléletben 

történő feldolgozására. A hazai szakirodalomban a későbbiekben megjelenő forrásmunkák 

is rendre visszahivatkozzák az említett művet. A közszolgáltató vállalatok gazdálkodási 

sajátosságait vállalatgazdaságtani megközelítésben tárgyaló publikációt e munkán kívül 

nem találtam. 

Több hazai szerző szervezési és menedzsment megközelítésben vizsgálja a témát. E 

szerzők publikációi a közszolgáltatások szervezésének fő kérdéseit (többek között lásd 

Horváth M. 1997/a,b, 2002, Horváth-Kökényesi-Pitti 2002, László-Pap 2007, Hoffmann 

2009), valamint a közszolgáltatások marketing és menedzsment kérdéseit (Hetesi et al. 

2002) mutatják be. A közszolgáltatások szervezési kérdéseinek elemzése nem képezi dol-

gozatom tárgyát. 

Végül, de nem utolsó sorban a közszolgáltatások fogalmi meghatározásának jogi 

szempontú megközelítését tekintettem át. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos publikációk 

egy csoportja a közszolgáltatások szabályozásának kérdéskörével foglalkozik (többek kö-

zött lásd Valentiny 1999, 2004, Major 2004, Kovácsy 2005, Kiss-Major 2007, Valentiny-

Kiss (szerk.) 2008, 2009).
3
 A szabályozásgazdaságtan legfontosabb kérdéseit egy későbbi 

fejezetben ismertetem. A közfeladatok ellátásáról az államnak gondoskodnia kell. Az ellá-

tás módja a szolgáltató típusa (intézményi, vállalatszerű) és tulajdonosi háttere (állami, 

önkormányzati, vegyes, magán) szerint különböző lehet. Az, hogy mely szolgáltatásokat 

tekintjük közszolgáltatásnak társadalmanként, országonként, de akár régiónként, települé-

senként is eltérhet, sőt a közfeladatok ellátásának köre időben is változik. Emiatt nem lehet 

egy univerzális, mindenki által elfogadott, konkretizált, ugyanakkor támadhatatlan definí-

ciót meghatározni a közszolgáltatásokra vonatkozóan. Az ellátás biztosítása érdekében 

azonban pontosan szabályozni kell, mely szolgáltatások tartoznak ide. 

Grabner 2005a,b és Koppányi et al. 2007 összefoglalják az EU joggyakorlatában hasz-

nált különböző szolgáltatásdefiníciókat. Eszerint az általános érdekű szolgáltatások fogal-

mának
4
 egy részhalmazát jelentik az általános gazdasági érdekű szolgáltatások

5
, és az álta-

lános gazdasági érdekű szolgáltatások egyik csoportját jelentik a közszolgáltatások. (Kop-

pányi et al. 2007, p. 20) Az EU joggyakorlatában a közszolgáltatás, mint fogalom, külön-

böző jelentéssel bírhat. A definíciók részletes ismertetésétől terjedelmi korlátok miatt el 

kell tekintenem, de fontos kiemelni azt a momentumot, miszerint itt sincs egy pontosan 

lehatárolt definíció, lényegében közszolgáltatás az a szolgáltatás, amelyet valamelyik tag-

állam vagy a Közösség közszolgáltatási kötelezettségnek vet alá. (Koppányi et al. 2007 

alapján). A hazai törvényi szabályozásban szintén megjelenik a közszolgáltatások megha-

                                                 
3
A témával foglalkozó számos szakirodalmi forrás közül érdemes megemlíteni a Magyar Közigazgatás című 

folyóiratot, melyben rendre megtalálhatók a témában jártas releváns szerzők írásai. 
4
 Az általános érdekű szolgáltatás fogalma „magában foglal minden olyan piaci és nem piaci szolgáltatást, 

amelyet egy tagállam általános érdekűnek minősít, és közszolgáltatási kötelezettségnek vet alá. Ilyen például 

az egészségügy vagy az oktatás, amelyek általános érdekűek, azonban a legtöbb tagállamban nem tekintik 

őket gazdasági jellegű szolgáltatásoknak.” (Koppányi et al. 2007, p. 15) 
5
 Az általános gazdasági érdekű szolgáltatás fogalma magában foglal „minden olyan szolgáltatást, amely 

gazdasági természetű, és amelyet valamelyik tagállam vagy a Közösség közszolgáltatási kötelezettségnek vet 

alá tekintettel arra, hogy az általános érdekű”. Jellemző példái a hálózatos iparágak, a szemétszállítás és -

elhelyezés, közszolgálati média. (Koppányi et al. 2007, p. 16) 
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tározása. Egy korábbi jogi szabályozás szerint: „Közszolgáltató tevékenység: az olyan te-

vékenység, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet közszolgálta-

tásnak, közcélú szolgáltatásnak, közüzemi tevékenységnek, közmű- vagy kommunális 

szolgáltatásnak minősít.” (1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről 10.§
6
). Az önkor-

mányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzat feladatai közé tartozik a közszolgálta-

tások feltételrendszerének megteremtése, a helyi lakosság közszolgáltatásokkal való ellátá-

sának a biztosítása. E feladatokat a törvény széles körben állapítja meg
7
. Áttekintve a fel-

sorolást megállapítható, hogy az nem öleli fel teljes körűen a közszolgáltatások terén lehet-

séges önkormányzati feladatokat. „A települési önkormányzatok ún. önként vállalt feladat-

ként a közszolgáltatási feladataikat bővíthetik a felsorolásban foglaltakon túlmenően is, ha 

annak a feladatnak az ellátását jogszabály nem utalja más szerv hatáskörébe.” (1990. évi 

LXV. törvény indoklása) Az önkormányzati törvényen kívül más törvény is megállapíthat 

helyi közszolgáltatási kötelezettséget az önkormányzatok számára. Így például a távhő-

szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. §-a kimondja, hogy „A területileg illeté-

kes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban 

együtt: önkormányzat) az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a távhő-

szolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.” A törvényi szabályozás szerint tehát a 

közszolgáltatásokra vonatkozóan nincs egy egzakt, pontosan lehatárolt definíció, a tör-

vényhozók besorolása alapján tekinthető egy tevékenység közszolgáltatásnak.  

A közszolgáltatások különböző csoportosítási lehetőségeinek részletes elemzését nem 

tekintem dolgozatom tárgyának. Ezzel kapcsolatban lásd többek között Horváth M. 2002, 

valamint Horváth-Kökényesi-Pitti 2002. A közszolgáltatások csoportosítási lehetőségei 

közül csupán a földrajzi, területi kiterjedtség alapján történő csoportosítást emelem ki. E 

szerint megkülönböztetünk helyi, regionális vagy országos szintű, sőt esetenként több or-

szágra kiterjedő közszolgáltatásokat. Valentiny megközelítésében „a közszolgáltatások 

rendszerint lokálisan alakultak ki, és ha szükséges volt, innen szerveződtek meg országos 

rendszerekké.” (Valentiny 1992, hivatkozza Horváth M. 2002, p. 46). A közszektor műkö-

désének vannak a gazdaság egészére tovagyűrűző pozitív, esetleg negatív hatásai. Ez a 

„spill over” hatás az önkormányzati szintű feladatellátás kapcsán is megjelenik. Az önkor-

mányzati döntések önmagukon túlmutató hatásokat eredményezhetnek, amelyek aztán to-

vagyűrűződhetnek az egész közszektor működésére
8
. 

Horváth M. 2002 (p. 15) szerint „helyi közszolgáltatási feladatok azok a tevékenysé-

gek, amelyek települések vagy más közigazgatási terület beosztási egységek keretei között, 

viszonylagos lehatároltsággal értelmezhetők. Nem szükséges azonban, hogy a tevékenység 

éppen adott helység vagy terület határáig terjedjen. Annál kisebb, vagy ellenkezőleg a ha-

tárokon túlnyúló feladatellátás természetesen gyakran előfordulhat. A hangsúly a lehatá-

rolhatóság potenciális érvényesülésén van. Helyinek tekintünk minden szubnacionális 

igazgatási szintet: településeket és térségeket egyaránt. Az utóbbiba beletartoznak a kistér-

ségek, a megyék, és a régiók. (…) Mindegyik területi egység olyan és csak olyan felada-

tokkal rendelkezik, amit abban a közigazgatási keretben, nagyságrendben célszerű ellátni. 

(…)” 

Horváth M. 2002 szerint a helyi közszolgáltatások köre a történeti folyamat eredmé-

nyeként, a központi és helyi szintek közötti munkamegosztás alapján, valamint a szolgálta-

tásszervezés sajátosságai szerint változhat, azonban megvonható egy jellemző kör, amelyik 

tipikusan helyi közszolgáltatásnak tekinthető. A helyi közszolgáltatásokat Horváth M. öt 

                                                 
6
 A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényt hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXIX. törvény a 

közbeszerzésekről, melyben már ez a meghatározás nem szerepel.  
7
 Lásd a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-át, mely szerint a települési önkor-

mányzat feladata többek között a közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban. (1990. évi LXV. törvény) 
8
 A közszektor működésében keletkező spill over hatásról részletesebben lásd Vigvári 2005. 
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csoportba sorolja, ezek: közüzemi szolgáltatások, kommunális szolgáltatások, humán szol-

gáltatások, helyi rendészeti szolgáltatások és a lakásgazdálkodás. Ennek összefoglalását 

lásd Horváth M. 2002, p. 47. A távhőszolgáltatás a közszolgáltatások tipologizálásában a 

helyi közszolgáltatások csoportjába, azon belül a közüzemi szolgáltatások körébe tartozik. 

A közszolgáltató vállalat 

A közszolgáltatások körébe tartozó tevékenységeket különböző típusú szervezetek lát-

ják el. Illés 2000 alapvetően megkülönbözteti az intézetek, intézmények által, valamint a 

vállalati típusú szerveződés keretében nyújtott közszolgáltatásokat. Az egyik legjelentő-

sebb különbség közöttük, hogy az intézetek, intézmények által nyújtott közszolgáltatások 

finanszírozása közösségi forrásokból történik, míg a vállalati formában működtetett köz-

szolgáltatások önfinanszírozók. A közszolgáltató vállalat önálló jogi személy, bevételeiből 

fedezi a kiadásait, gazdálkodási rendszere és szervezeti felépítése legalábbis jelentős rész-

ben megegyezik a versenyszféra vállalatáéval. (Illés 2000, p. 11)  

Dolgozatomban a továbbiakban a közszolgáltató vállalatok jellemzőivel foglalkozom, 

tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatás jellemzően vállalati keretek között nyújtott helyi 

közszolgáltatás. A közszolgáltató vállalat a tulajdonosi háttér szerint lehet köztulajdonú 

(állami vagy önkormányzati), vegyes tulajdonú vagy magántulajdonú. A közszolgáltatást 

végző vállalatokra sajátos szabályok vonatkoznak. Ezeket Illés 2000 alapján foglalom ösz-

sze. A közszolgáltató vállalatok egyrészt nem válogathatnak az ügyfelek között, azaz nem 

faraghatják le a kevésbé gazdaságos részeket, tehát szerződéskötési, ellátási kötelezettsé-

gük van. (Természetesen ekkor más gazdálkodó szervnek sem szabad engedélyezni a gaz-

daságosabban ellátható területek levadászását.) Másrészt viszont ez a tevékenység kizáró-

lagos jogának biztosításával párosul, kompenzálva az ellátási kötelezettségből fakadó hát-

rányokat.  

 „A közérdekűség elve alapján az egyes közszolgáltató vállalatok hagyományosan egy-

séges tarifát alkalmaznak a lakossági fogyasztók mindegyikére vonatkozóan még akkor is, 

ha a szolgáltatás költségei bizonyos fogyasztói kategóriák között jelentős eltéréseket mu-

tatnak” (Illés 2000, pp. 11-12) Ugyanezt a jelenséget Mozsár 2002 a hálózatos iparágakra 

jellemző jövedelemtranszferként, illetve keresztfinanszírozásként említi. A következőkép-

pen fogalmazza meg a probléma lényegét: „Ha a szolgáltató vállalatot (…) szerződéskötési 

kötelezettség terheli, s egységes – költségbázison kalkulált és ellenőrzött – ár vagy árszint 

alkalmazását írják elő számára, akkor a magas költségű területen élők (magas költségű 

szegmensek fogyasztói) jövedelemtranszferben részesülnek az alacsonyabb költséggel el-

látható fogyasztók terhére. Ezt - bizonyos értelemben lehet méltányosnak tekinteni, s poli-

tikai hozadéka is vitathatatlan. (…) Közgazdaságilag viszont a keresztfinanszírozás az erő-

források (egyebek között a lakóterület) helytelen értékeléséhez, s így nem hatékony alloká-

cióhoz vezet.” Mozsár 2002, p. 38) A szerző itt arra gondol, hogy a kertvárosi, ritkábban 

lakott területek felértékelődnek, míg a sűrűbben lakott (alacsonyabb költségű) belvárosi 

terület leértékelődik. Ezt az árdiszkrimináció egyik fajtájának is tekintik annak ellenére, 

hogy a díjak nem különböznek, viszont az egyes fogyasztói csoportok ellátási költségei 

igen. 

1.2. Állami beavatkozás kontra magánszektor – érvek és ellen-

érvek a közszolgáltatások biztosításának módjairól 

A standard neoklasszikus közgazdaságtan számos feltételezéssel élt, melyek teljesülése 

esetén a piaci mechanizmusok Pareto-hatékonyságot eredményeznek, s ezáltal nem szük-

séges az állami beavatkozás. Ezek a feltételezések - a tökéletes verseny, a teljes piacok 

létezése, a piaci kudarcok hiánya, illetve a tökéletes informáltság – azonban csak korláto-
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zottan teljesülnek a valóságban. Így a piaci mechanizmusok nem képesek minden körül-

mény között feladataikat teljesíteni, a versenypiac nem minden esetben teremt optimális 

helyzetet a nemzetgazdaságban. A szakirodalom hat olyan körülményt említ, amelyeknél a 

piac valamilyen okból kifolyólag nem optimális (azaz nem Pareto-hatékony). Ilyen a ter-

mészetes monopóliumok kérdése, a tiszta közjavak, az externáliák (külső gazdasági hatá-

sok), és a nem teljes piacok esete (ahol a javak magánpiaci kínálata elmarad a szükséges 

mértéktől), a fogyasztók elégtelen információhoz jutásából eredő információs kudarcok 

teremtette feladatok kérdése, és végül a munkanélküliség periódusainak kezelése. Ezeket a 

körülményeket összefoglaló néven piaci kudarcoknak nevezzük (Stiglitz 2000).
9
 A piaci 

kudarcok léte indokolttá teheti az állami beavatkozást bizonyos területeken, ez azonban 

nem jelenti feltétlenül a termelés központilag történő megvalósítását. A termelés közvetlen 

ellenőrzése helyett a kormányzat alkalmazhat szabályozási megoldásokat, adókat, támoga-

tásokat annak érdekében, hogy az üzleti vállalkozásokat a közérdek felé irányítsa. A köz-

gazdasági szakirodalomban (lásd többek között Stiglitz 2000, Cullis-Jones 2003, Barr 

2009) általában az állami beavatkozás négy módját említik. „A szabályozás, a finanszíro-

zási eszközök alkalmazása, illetve az egyes jószágok közcélú előállítása (vagyis a közter-

melés) közvetlen módon befolyásolja a piaci mechanizmus működését; a jövedelmi transz-

ferek indirekt hatást gyakorolhatnak.” (Barr 2009, p. 134) Minden esetben meg kell vizs-

gálni, hogy az állami beavatkozás mely formái lennének elfogadhatók. Cullis-Jones 2003 

megvizsgálja az állami termelés mellett és ellen szóló érveket, és összehasonlítja az állami 

beavatkozás lehetséges módjait, kiemelve az egyes módok előnyeit, illetőleg hátrányait.  

A szakirodalomban nincs egységes állásfoglalás az erős állami beavatkozás szükséges-

ségére vonatkozóan. Egyes nézőpontok nem csak az állami termelést utasítják el, hanem a 

beavatkozás többi módját is kritikával illetik. E nézőpontok szerint a szabályozás sem 

minden esetben indokolható. A szabályozás szükségességét tagadó elméletek két elmélet 

köré csoportosulnak. Az első elmélet a „megtámadható piacok elmélete”. Eszerint a termé-

szetes monopóliumok esetén is létezik a verseny fenyegetése, s ezáltal a monopólium 

kénytelen lesz az árait csökkenteni
10

. A másik meghatározó elmélet a „közösségi választá-

sok elmélete”, mely arra utal, hogy bizonyos esetekben a szabályozás társadalmi hasznos-

sága alacsonyabb, mint a társadalmi kára. Ez az elmélet a szabályozást a társadalom szem-

pontjából károsnak tartja. Ennek egyik okát a zsákmányelmélet magyarázza, mely Stigler 

nevéhez fűződik. E szerint egy iparág vállalatai azért akarnak szabályozást maguk fölé, 

mert ekkor a szabályozók „zsákmányul ejtésével” (a meggyőzés, megvesztegetés vagy 

megfenyegetés eszközével) saját érdekeik szerint befolyásolhatják a szabályozási folyama-

tokat, s a saját javukra torzíthatják a versenyt (Stigler 1989). Ebben a megközelítésben a 

szabályozás elsősorban a vállalatokat védi a versennyel szemben, így nem érvényesül a 

szabályozás alapvető célja, azaz a piaci tökéletlenségek kijavítása
11

. Egy iparág vállalatai-

nak lobbytevékenysége arra irányul, hogy a szabályozó hatóságok az iparág számára ked-

vező szabályozásokat alakítsanak ki. Egy másik magyarázat a politika befolyása, miszerint 

a politika a hatalmába keríti a szabályozási folyamatokat.
12

  

                                                 
9
 A piaci kudarcok részletesebb ismertetésétől dolgozatomban eltekintek. 

10
 Ehhez az elmélethez köthető a fenntartható monopolpiacok fogalma. 

11
 Ennek az elméletnek egy tágabb értelmezése az érdekcsoportok elmélete (interest-group theory), melynek 

lényege, hogy a különböző érdekcsoportok (akiket különböző mértékben érint a szabályozás) versenyeznek 

egymással annak érdekében, hogy az ő érdekük érvényesüljön nagyobb mértékben a szabályozás során. 
12

 Cullis és Jones 2003 a kormányzati szektor bírálói közül szintén két iskolát emelnek ki. Az egyik a fentebb 

említett „közösségi döntések iskolája”, amely elsősorban a politika negatív befolyását emeli ki, azt, hogy a 

politikusok a hatékonyságot kevésbé tartják szem előtt, ha választási érdekeik más célokat követelnek. A 

kormányzati szektor bírálatának másik képviselője a „tulajdonjogi iskola”, ami a magántulajdon hatékony-

ságnövelésben betöltött szerepét hangsúlyozza. 
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Az állami beavatkozás ellenzőinek további érve, hogy a piaci kudarcok mellett léteznek 

kormányzati kudarcok is. Barr 2009 a kormányzati kudarcokat az alábbiak szerint foglalja 

össze: a kormányzat nem képes feladatát hatékonyan ellátni, ha a szabályozás azok foglya 

lesz, akikre a szabályozás eredetileg vonatkozott, vagy ha a közhivatalokat az azokat mű-

ködtető bürokraták érdekében tartják fenn, és a politikusok nem képesek a hivatalok tevé-

kenységét teljeskörűen ellenőrizni. Gyakran képezi kritika tárgyát a közszektor túlságosan 

nagy mérete, s hogy esetenként a jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező érdekcsopor-

tok, speciális választó körök igényeit elégíti ki. (Barr 2009, p. 159)
13

  

A fenti kritikák miatt minden esetben vizsgálni kell, vajon az állami beavatkozás vá-

lasztott formája képes-e a tökéletlenül működő piac hatásait korrigálni, növeli-e a haté-

konyságot, és társadalmi hasznossága nagyobb-e, mint a társadalmi kára, azaz például költ-

séghatékony-e a beavatkozás. Mind a piac, mind a kormányzat képes hatékonyan, és nem 

hatékonyan is működni. A kormányzat és a piac közti határvonal meghúzása nem egysze-

rű. Egyik megoldás sem tekinthető „a társadalmi javak allokációjára szolgáló megkérdője-

lezhetetlenül preferált módszernek. Valamennyi intézménynek megvan a maga erőssége és 

gyengesége. (…) A piac és az állam közötti határvonalra vonatkozó döntésekhez ítélőké-

pességre van szükség, s így különböző megközelítések és értelmezések is lehetségesek.” 

(Barr 2009, p. 165) 

A jóléti állammal kapcsolatos hazai közgazdasági vitákról informatív összefoglalást ad 

Vigvári 2009. „Az átalakuló országok uralkodó közgazdaságtani gondolkodása a tervgaz-

dálkodási múlt miatt természetes módon kevésbé nyitott a piaci kudarcokat és piaci töké-

letlenségeket hangsúlyozó irányzatokra. A hazai közgazdaságtanban az 1960-as évek óta 

egyfajta piaci elfogultság (…) határozza meg a szakmai diskurzusok alaptónusát. E meg-

közelítések kevéssé hangsúlyozzák a piaci hatékonysággal kapcsolatos standard előfeltéte-

lezések teljesülésének fontosságát, és így kritika nélkül javasolják egy sor közpolitikai kér-

dés megoldására az objektívnek kikiáltott piaci mechanizmust (…). A „láthatatlan kéz” 

persze alkalmas arra is, hogy a konkrét közpolitikai döntések kapcsán egészen konkrét 

érdekcsoportok elbújjanak mögötte, mintegy társadalmi érdekként bemutatva saját törek-

véseiket.” (Vigvári Barr 2009 könyvének magyarországi kiadásához írt függelékében, 

p.610) 

Mint láthattuk, az állami szerepvállalás indokoltsága és mértéke megosztja a szakmai 

közösséget. Az állam súlya eltérő az egyes országokban, és nincs recept arra vonatkozóan, 

milyen az állami szerepvállalás optimális mértéke. A vegyes gazdaságokban a jóléti rend-

szer az állami és magánszektor együttes működésén alapul
14

. De valójában azt a kérdést is 

feltehetnénk, mit tekintünk állami beavatkozásnak? Hills 2004 és Barr 2009 munkáiban új 

kontextusban találkozhatunk a kérdéssel azáltal, hogy három dimenzióban, a finanszírozás, 

az ellátás és a döntés dimenzióiban tárgyalják az állami szerepvállalást. Egy jószág előál-

lításának finanszírozása megvalósulhat kormányzati vagy magángazdasági forrásokból, a 

termelésének helyszíne is lehet állami vagy magánszektor. A fogyasztói döntés is lehet 

közösségi vagy egyéni döntés. (Ehhez hasonló megközelítés megjelenik Cullis-Jones 2003 

munkájában is.) Ezek alapján 8 eset lehetséges
15

. (1. táblázat) 
 

 

 

                                                 
13

 A kormányzati kudarcokról lásd még Vigvári 2005. 
14

 Az állami feladatellátás megosztásának két dimenziója: 1. Költségvetési szektoron belüli feladatmegosztás 

(központi vs. helyi kormányzat); 2. Költségvetési szektoron kívüli szereplőkkel történő feladatmegosztás 

(saját tulajdonú társaság, kiszervezés, kiszerződés, illetve PPP (public-private partnership) keretében.) 
15

 Ez a modell még így is nagyon leegyszerűsített, így gyakorlati alkalmazhatósága korlátozott. A valóságban 

a piacok sem tisztán magánjellegűek: még az élelmiszerekre is vannak állami szabályozások érvényben, s az 

ingyenesen nyújtott közellátásokra sem találunk túl sok példát. 
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Az állami és magánszektor kombinációi három dimenzió mentén 1. táblázat 

 
Finan-

szírozás 
Ellátás Döntés 

Megnevezés 

Hills 2004 

Megnevezés 

Barr 2009 
Példa 

1. Magán Magán Egyéni 

A szabadpiaci szolgálta-

tások – a tiszta magán-

szektor 

A magántermelés tiszta 

esete 
Élelmiszer 

2. Állami Magán Egyéni 

Utalványokkal, adómen-

tességgel v. támogatással 

megvásárolt magánszol-

gáltatások 

Magánpiac és állami 

finanszírozás 

Élelmiszerjegy, transz-

ferjövedelmekből 

vásárolt élelmiszer 

3. Magán Magán Állami 
Fogyasztók által fizetett 

kiszervezett szolgáltatások 

Magánpiac és szabályo-

zás - az egyéni fogyasz-

tás szabályozása 

Kötelező GFB, 

kötelező magánnyug-

díjpénztári járulék-

fizetés 

4. Állami  Magán Állami 
Állam által megvásárolt 

kiszervezett szolgáltatások 

Magántermelés állami 

finanszírozás és szabá-

lyozás mellett 

Kórházi étkeztetés 

5. Magán Állami Egyéni 

Magánszektor által meg-

vásárolt állami szolgálta-

tások 

Közösségi termelés, 

allokáció és finanszíro-

zás a magánszektorban 

Tömegközlekedés, 

fizetőágyak az állami 

kórházakban, 

autópályamatrica 

6. Magán Állami Állami 

Állam által ellátott, hasz-

nálati díjakból finanszíro-

zott szolgáltatások 

Közösségi termelés és 

allokáció, magánfinan-

szírozással 

Egészségbiztosítás 

Használati díjakért 

igénybe vehető szol-

gáltatások 

7. Állami Állami Egyéni 
Utalványokkal megvásá-

rolt állami szolgáltatások 

Közösségi termelés és 

finanszírozás, magán-

jellegű fogyasztói dönté-

sek 

Állami bölcsőde 

8. Állami Állami Állami 
Tiszta állami szolgáltatá-

sok 

Közösségi termelés 

tiszta esete 

Honvédelem, állami 

egészségügyi ellátás 

Forrás: Cullis-Jones 2003, Hills 2004 és Barr 2009 alapján saját szerkesztés 

1.2.1. A hálózatos rendszerű közszolgáltatások privatizációjának megítélése 

A privatizáció hívei az állam szerepének csökkentését szorgalmazzák. A privatizáció-

nak létezik egy tágabb és egy szűkebb értelmezése. Tágabb értelemben privatizációnak 

tekinthetők mindazok a politikák, „amelyeknek közös jellemzője, hogy a piac erősítését és 

a közszektor szerepének mérséklését célozzák” (Cullis-Jones 2003, p. 176). Hills 2004 és 

Barr 2009 szintén tágabban értelmezik a privatizáció fogalmát. Privatizációnak tekintenek 

minden olyan formát, amikor a közösségi termeléstől a magántermelés irányába mozdul-

nak el, függetlenül a finanszírozás és a fogyasztói döntés dimenziójától.
16

 A jóléti szolgál-

tatások elmozdítása az államitól a magán felé több irányba, különböző formákban történ-

het. A privatizáció főbb módjaiként az államosított iparágak eladását, a kiszerződést 

(contracting out)
17

, valamint az adókedvezményt, illetve támogatást tekintik. Illés 2000 a 

következőképpen definiálja a privatizációt: „Azt a tevékenységet, amikor az álla-

                                                 
16

 Hills 2004 a három dimenzió mentén külön-külön is elemezte az egyes jóléti szolgáltatásokat, és azok 

alakulását, majd az összes jóléti tevékenységet együtt vizsgálva elkészítette a „jóléti mix” ábráját különböző 

időszakokra. A „jóléti mixben” az egyes szolgáltatásokban külön-külön tapasztalható trendek kiegyenlíthetik 

egymást. A „jóléti mix” alapján láthatóvá válik az állami szerepvállalás mértéke az egyes nemzetgazdaság-

okban és időszakokban. Utal arra, hogy a privatizáció hatása elsősorban abban nyilvánult meg, hogy nőtt a 

magánszolgáltatások aránya, és csak kevésbé abban, hogy nőtt a magánfinanszírozás aránya. Jól látható, 

hogy elkülöníti egymástól az előállítás és finanszírozás kérdését. 
17

 Ebben az esetben nem a szervezetet, hanem a tevékenységet privatizálják, ezek az ún. szerződéses változa-

tok („kiszerződési rendszer”, „contracting out”, mint például a koncessziós szerződés). Ekkor a tevékenység 

ellátását adják vállalkozásba, ilyenkor a szerződési idő és az egyéb szerződési feltételek alapos átgondolása a 

siker kulcsa. 
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mi/önkormányzati vállalatba magán érdeket vonnak be, privatizációnak nevezik” (Illés 

2000, p. 43).  

Szűkebb értelemben a privatizáció a tulajdonjog átruházását jelenti. (A hazai szakmai 

közbeszédben ez az értelmezés a gyakoribb.) A magánkézbe adás megvalósulhat teljes 

vagy részleges eladás révén, ekkor a szervezet privatizációjáról beszélünk. A vállalkozásba 

adás módszereivel részletesen nem kívánok foglalkozni dolgozatomban (erről lásd Bolvári 

1997 vagy Illés 2000 összefoglalását). Magyarországon – a közművek korlátozott forga-

lomképessége miatt – a természetes monopóliumon alapuló közszolgáltatások többségére a 

koncessziós szerződés, illetőleg a részleges értékesítés terjedt el.  

A privatizáció kérdésében általában is, de a közszolgáltatásokkal kapcsolatban külö-

nösen megoszlik a szakmai közösség véleménye. 

A privatizáció pártolói elfogadhatatlannak tartják a monopolhelyzetből fakadó mono-

polprofit lehetőséget, illetve a rájuk jellemző elkényelmesedést. Azzal érvelnek, hogy a 

verseny kikényszerítené a hatékonyságnövekedést az adott közszolgáltatás terén, ezáltal 

lehetővé válna a költségek, s így a szolgáltatás árának csökkentése is. További érveik, hogy 

növekszik a szolgáltatások színvonala, a szolgáltatás vállalkozásba adásával mentesülnek a 

közösségi források, a befolyó privatizációs bevételek finanszírozási forrást teremtenek más 

közfeladatok ellátására, a működőtőke-bevonás révén megteremtődik a fejlesztések, bőví-

tések finanszírozási forrása, a szervezet megújul, a közigazgatás bürokratikus, elkényelme-

sedett szervezete helyébe új, rugalmasabb szemlélet lép.
18

 A különböző óriáscégek és 

nemzetközi intézmények a közszolgáltatások magánosításában érdekeltek, s egyre nagyobb 

nyomást gyakorolnak a nemzeti kormányokra, hogy piacosítsák közszolgáltatásaikat
19

.  

A vállalkozásba adásnak széleskörű támogatási bázisa van, azonban számos szakértő, 

aki egyébként egyetért a verseny szükségességével, a privatizációval kapcsolatban óvatos-

ságra int. Több szerző érvel a magánosítás ellen azzal, hogy a verseny megteremtésének 

nem a tulajdonjog átruházása a feltétele. Pusztán a privatizáció révén nem teremtődik meg 

a versenyhelyzet, csupán egy állami monopólium adja át a tevékenységet egy magánmo-

nopóliumnak. Rávilágítanak arra, hogy a magántőke bevonása esetén megjelenik a profit-

érdekeltség, s ez tovább drágíthatja a szolgáltatást. Osborne és Gaebler 1994 igen szemlé-

letes példákkal
20

 támasztják alá érvelésüket, miszerint „…nem igaz, hogy a magánvállal-

kozás mindig hatékonyabb az állami munkánál. A fontos különbség nem a közösségi és a 

magántulajdon között húzódik, hanem a monopólium és a versenyforma között” (Osborne-

Gaebler 1994. p. 92). „…a közintézmények versenyfeltételek között gyakran ugyanolyan 

jól végzik a feladatukat, mint a magánvállalkozások” (Osborne-Gaebler 1994. p. 103). 

Osborne és Hutchinson 2006 könyvükben szintén arra hívják fel a figyelmet, hogy olyan 

államapparátust kell fenntartani, mely képes optimális hatékonysággal biztosítani a köz-

szolgáltatások ellátását. Művük középpontjában az eredményorientált kormányzás áll, 

                                                 
18

 Erdős 2000 disszertációjában bemutatja egy kérdőíves felmérés eredményét 117 ország válasza alapján, 

miszerint a privatizáció céljaként elsődlegesen a piacgazdaság és az üzleti hatékonyság fejlesztését, másod-

sorban az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentését majd az államadósság csökkentését jelölték meg. 

(Kovács in Erdős 2000) 
19

 „ A vállalkozásba adást aktívan támogatják a nemzetközi pénzügyi szervezetek, beleértve a világbankot, az 

OECD-t is, valamint az IMF és a nemzeti kormányok, különösen Nagy-Britanniában, azon az alapon, hogy 

ez csökkenti a költségeket, javítja a közszolgáltatások hatékonyságát, és segíti a magánszektor fejlődését. 

Másrészről viszont a téma bizonyos elméleti kutatói vegyes következtetésre jutottak, vagyis azt a következte-

tést vonták le, hogy nem hatékonyabb, mint a közszolgáltatások házon belüli biztosítása.” (Kenneth K. Baar 

1999, p. 274) 
20

 A példák olyan eseteket mutatnak be, amikor egy közfeladat ellátása kapcsán versenyhelyzetet teremtettek 

az önkormányzatok számára. Nem volt szó tulajdonjog átadásról, pusztán arról, hogy az önkormányzat maga 

is pályázhatott a feladat elnyerésére, de „meg kellett küzdenie” a versenytársaival. Az esetek azt bizonyítot-

ták, hogy ha verseny van, akkor a kormányzati szervek is képesek hatékonyan működni. Tehát a hatékony-

ságnövekedést a verseny révén, és nem a privatizáció révén lehet elérni. 
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amelynek lényege, hogy a költségvetés kiadási és bevételi oldalait figyelembe véve úgy 

kell kialakítani a biztosított közszolgáltatások tartalmát és ellátásának módját, hogy az 

mind a kormányzati kiadások, mind a befolyó adóbevételek szempontjából optimális le-

gyen. Kitérnek a versenyeztetés jótékony hatására, azonban felhívják a figyelmet arra, 

hogy a versenyeztetésnek nem feltétele a tulajdonjogok átruházása.  

Az ENSZ egyik jelentése szerint „Az állami monopólium magánkézbe adása nem 

ideális megoldás, mivel a hatékonyságból származó hasznokat nem lehet a fogyasztóknak 

átadni, hanem az az üzemeltetőnél marad monopolprofit formájában.” United Nations 

Conference on Trade and Development – hivatkozza Baar 1999 (p. 274) és Illés 2000 (p. 

41). A magántulajdon működése tehát nem jelent automatikusan alacsonyabb árakat. A 

magántőke tulajdonosa nem osztja meg az elért hozamtöbbletet a fogyasztóval. Az ő célja 

a maximális nyereségtömeget biztosító ár elérése. „A szabályozás akkor hatékony, ha egy-

részt nem enged a közgazdaságilag indokolt szint felett igényelt és különböző trükkökkel 

elővezetett árnövelési igényeknek, másrészt oda hat, hogy a mikroökonómiai hatékonysági 

többleten is rendszeresen megosztozzék a fogyasztó és a tulajdonos.” (Illés 2000, p. 40) 

Illés 2000 (p. 43) így fogalmaz: „Egy harcosabb szárny azt hangoztatja, hogy a piacgazda-

ságokban verseny van, és a közszolgáltató vállalatokat is sürgősen privatizálni kell, hogy a 

verseny létre jöhessen. Holott teljesen egyértelmű, hogy a tulajdonosváltás önmagában sem 

a közszolgáltatási minősítést, sem a természetes monopolhelyzetet nem változtatja meg, 

csupán az állami, illetve önkormányzati monopóliumot változtatja magánmonopóliummá.” 

Illés tehát szintén a közszolgáltatások alapos körültekintés nélküli privatizációja ellen fog-

lal állást. Cullis és Jones 2003 több olyan kutatás eredményét ismertetik, melyben a ma-

gánszektor és közszektor összehasonlítására került sor a hatékonyság és a termelési költsé-

gek szempontjából. A különböző tanulmányok különböző módszerekkel végezték az ösz-

szehasonlítást, így például: keresztmetszet-vizsgálattal (egymás mellett működő magán- és 

állami termelés összehasonlítása), idősorelemzéssel (a privatizáció előtti és utáni helyzet 

elemzése) és ex ante módszer segítségével (tőzsdei adatok felhasználása). Az általuk hivat-

kozott tanulmányok szerint sem lehet egyértelműen leszűrni, hogy az állami vállalatok 

kevésbé hatékonyak, vagy drágábban termelnek, mint a magántársaságok. Az összehason-

lításkor a tulajdonjog kérdésén kívül számos más tényező szerepet játszott. A hatékony-

ságnövekedés tehát jellemzően nem a tulajdonjog, hanem a versenyhelyzet kérdése. 

(Cullis-Jones 2003, p.180) 

Természetesen bizonyos esetekben megfelelő döntés lehet a privatizáció, tehát nem he-

lyeselhető a magánosítással szembeni teljes elzárkózás sem. Csupán alaposan, körültekin-

tően kell eljárni a privatizációról szóló döntés meghozatalakor. Osborne-Gaebler 1994 sze-

rint az is téved, aki minden esetben előnyben részesíti a privatizációt, de az is téved, aki 

teljesen elutasítja, hiszen a jó szolgáltatás kritériuma a piac és az ellátó szervezet lendüle-

tessége, dinamikája, nem pedig a tulajdoni formája. A szerzőpáros felhívja a figyelmet 

arra, hogy csak akkor van értelme a szolgáltatást magánkézbe adni, ha nő a hatékonyság. 

A privatizáció gondolata gyakran a liberalizációval összefüggésben merül fel, konkré-

tan, a liberalizáció és a verseny megvalósulásának előfeltételeként tekintik a privatizációt. 

Nem véletlen tehát, hogy a liberalizációs folyamatok térhódításával együtt jár a privatizá-

ciós törekvések erősödése. Gál-Moldicz-Novák 2005 a privatizációs trendeket vizsgálták 

Európában. Tanulmányukban kiemelték, hogy a privatizációs hullámok a világgazdasági 

liberalizáció szakaszaihoz kapcsolódóan jelentek meg. A liberalizáció a termelőszektoro-

kat, főként az ipart érintette először, s a privatizáció is itt jelent meg először. A tőkepiaci 

liberalizációt a bankszektor privatizációja követte. Napjainkban pedig a szolgáltatások és a 

közszolgáltatások liberalizációja zajlik, melynek révén ezen (korábban gyakran stratégiai-

nak tekintett) ágazatokban is általánossá vált a privatizáció (például energia, távközlés, 

posta, vasút esetében). A stratégiai ágazatok köre fokozatosan szűkül. A szerzők szerint „a 
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privatizáció közgazdaságilag determinált, s előre látható, hogy mely területeket fog érinteni 

az egyes országokban. A különbségek abból származnak, hogy a privatizációs motivációk 

egyes országokban nem egy időben, hanem fáziseltolódással jelentkeznek, de a szektorok 

államtalanításának sorrendje nagyon hasonló.” „…bár különböző időszakokban, de nagy-

jából azonos fázisokban és szerkezetben történik a privatizáció az egyes, akár nagyon elté-

rő gazdasági- és szociálpolitikai rendszert fenntartó országokban” (Gál-Moldicz-Novák 

2005, pp. 2-3)
 21

  

1.2.2. A hálózatos rendszerű közszolgáltatások liberalizációja 

A liberalizáció kérdésköreiből a hálózatos rendszerű közszolgáltatások és a korábban 

stratégiainak tekintett ágazatok liberalizációjával kapcsolatos álláspontokat emelem ki dol-

gozatomban. A hálózatos rendszerek jellegüknél fogva magukban hordozzák a természetes 

monopolhelyzet fennállását. A természetes monopóliumok közgazdaságtani elméleti szak-

irodalma jelentősnek mondható, az alapkérdésekben azonban alapvetően nincsenek nagy 

különbségek. A közgazdaságtani elméleti megközelítések a természetes monopóliumok 

kritériumaként jellemzően az átütő volumen- és tevékenységikör-gazdaságosságot (például 

Samuelson-Nordhaus 1987) emelik ki, valamint azt, hogy az egyedüli kibocsátó a teljes 

keresleti tartományban kisebb átlagköltséggel működik, mint amit két vagy több cég bár-

miféle output-kombinációjával el lehetne érni (például Kopányi 1996). 

Annak következtében, hogy a természetes monopolhelyzet korlátozza vagy lehetetlen-

né teszi a verseny kiépítését, a fogyasztó kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hiszen nincs vá-

lasztási lehetősége, a szolgáltatást az adott árakon, az adott feltételekkel kénytelen igénybe 

venni. Amiatt, hogy a monopolhelyzetben lévő szolgáltatók ne élhessenek vissza gazdasági 

erőfölényükkel, szigorú jogi szabályozás és erős hatósági kontroll szükséges
22

. 

A közszolgáltatások ellátásával kapcsolatban megoszlik a szakérők véleménye. A ki-

lencvenes évek végétől kezdve egyre több különböző álláspont látott napvilágot. Egyes 

szakértői körökben egyre erősödött a közszolgáltatások liberalizálásának, s ennek kapcsán 

privatizálásának követelése a kialakuló versenyhelyzet jótékony hatását hangsúlyozva
23

. 

Másik oldalról pedig továbbra is tartja magát az a nézet, hogy a közszolgáltatások ellátása, 

jellegénél fogva állami feladat, piacosításuk visszafordíthatatlan folyamat, mely veszélyez-

                                                 
21

A privatizációval részletesebben terjedelmi korlátok miatt nem áll módomban foglalkozni. A nyugat-

európai és a kelet-közép-európai privatizáció összehasonlításáról kiváló összefoglalást olvashatunk Erdős 

2000 munkájában. A privatizáció összehasonlító elemzését végezte el a csatlakozó és egyes átalakuló gazda-

ságokban Tóth et al. 2003. A magyarországi privatizáció történetéről, folyamatáról, szakaszairól lásd Kovács 

1997, Erdős 2000, Mocsáry 2001. A közszolgáltatások privatizációjáról lásd többek között Bayliss 2002, a 

hálózatos iparágak privatizációjáról lásd Saba 1998, Newbery 2004. 
22

 Ha a természetes monopólium árát nem szabályoznák, akkor a maximális nyereségtömeg elérése érdeké-

ben a kibocsátott volumen a határköltség = határbevétel összefüggéshez tartozó volumen lenne, s az ehhez 

tartozó ár nagyobb lenne, mint az egységköltség. A határköltség = határbevétel egyenlőség teljesülése maxi-

mális nyereséget biztosítana a monopólium számára. Ha a szabályozott árat az egységköltség szintjén hatá-

rozzák meg, akkor az előzőnél magasabb kibocsátási szinten, azonban nulla profittal történik a termelés. Ezt 

a kibocsátási szintet sem tekintjük hatékonynak. Elvileg a hatékony szint ott lenne, ahol a szabályozott ár a 

határköltséggel lenne egyenlő, ekkor azonban a monopólium veszteséget realizálna, s inkább leállítaná a 

termelését. Így a második legjobb megoldás (second-best) szabályozással találkozunk (ár egyenlő az egység-

költséggel). (Carlton-Perloff 2006 alapján.) 
23

 Lásd Bolkestein direktíva, GATS-egyezmény, az EU ide vonatkozó direktívái, a WTO állásfoglalása. A 

GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) egy olyan, a Kereskedelmi Világszervezet 

(WTO) kereteiben működő egyezmény, mely a szolgáltatások, velük együtt az alapvető közszolgáltatások 

piacosításához (liberalizációjához, privatizációjához és deregulációjához) nyújt nemzetközi keretet (Védegy-

let meghatározása szerint. Erről bővebben írt többek között Fritz-Scherrer 2002, Dickhaus-Dietz 2004, 

Scheiring-Boda 2008. 
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teti a közszolgáltatások fenntarthatóságát
24

. Különösen erős a liberalizációs törekvés a ter-

mészetes monopólium állapotában lévő hálózatos rendszerek esetében.  

Mielőtt ezt részletesebben kifejtenénk, tisztázni kell az alábbi fogalmakat: dereguláció, 

demonopolizálás, liberalizáció.  

Dereguláció: A kifejezés eredeti jelentése szerint egy bizonyos dologgal kapcsolatban 

érvényben lévő szabályok számának csökkenésére gondolhatnánk. Ez a kifejezés nem fedi 

le pontosan annak a folyamatnak a lényegét, amivel kapcsolatban használjuk. A deregulá-

ciós folyamatokban ugyanis általában véve nem a szabályok száma csökken, hanem inkább 

a monopóliumok számának, illetve az azok fenntartását célzó állami beavatkozások csök-

kenése figyelhető meg, miközben a szabályozás átalakítására van szükség. Ehhez a foga-

lomhoz szorosan kapcsolódik a demonopolizálás és a liberalizáció fogalma.  

A természetes monopóliumok esetében a modern piacgazdaságok abban látják a meg-

oldást, hogy a természetes monopólium magját adó hálózatról leválasztják a hozzá kapcso-

lódó tevékenységeket. A leválasztott tevékenységek szabadon versenyzővé válnak, csupán 

maga a hálózat marad a természetes monopólium állapotában. Lényegében ez a folyamat a 

demonopolizálás.  

Ezzel szorosan összefügg a liberalizáció fogalma. Mozsár 2002 nagyon frappánsan fo-

galmazza meg a liberalizáció lényegét. Ez nem más, mint az egyes szektorok megnyitása a 

regulált verseny számára. Ez a megfogalmazás egyszerre fejezi ki a versenyeztethető tevé-

kenységek felszabadítását a verseny számára, s ezzel egyidejűleg utal a továbbra is termé-

szetes monopólium állapotában maradó „magtevékenységek” szabályozásának szükséges-

ségére. Ennek illusztrálásaként: annak érdekében, hogy a gazdasági verseny kialakulhas-

son, a hálózatot működtető vállalatnak (természetes monopólium) biztosítania kell a háló-

zathoz való hozzáférést a versenytársak számára. Tekintettel arra, hogy a hálózat üzemelte-

tője ebben ellenérdekelt, biztosítani kell(ett) a megfelelő szabályozási környezetet. A tevé-

kenységek szétválasztásánál a hálózathoz való hozzáférés biztosításának kötelezettsége 

jelentette a liberalizáció megvalósulásának első szintjét. Egy következő, a verseny kialaku-

lása szempontjából kedvezőbb szint az üzletágak számviteli szétválasztása volt. Az új sza-

bályozások gyakran előírják a hálózatok teljes szervezeti leválasztását, azaz a teljes jogi 

szétválasztás követelményét. 

A liberalizáció hatásairól megoszlanak a vélemények. Dickhaus-Dietz 2004 a „Köz-

szolgáltatások privatizációs nyomás alatt” című tanulmányukban értékelték az angol villa-

mos energiaszektor liberalizációjának tapasztalatait. A piac megnyitásának pozitív hatásai 

voltak: a villamos energiaárak egyértelműen csökkentek, az ellátásbiztonság és a szolgálta-

tás minősége javult. A környezetvédelmi politikai célokat, azaz a károsanyag-kibocsátás 

csökkentését elérték. A szerzők kifogásolják azonban, hogy a liberalizáció egyéb hatásairól 

kevés szó esik. A hatékonyság vagy a szociális igazságosság kérdése nem kerül előtérbe. 

Elemzésükben felszínre kerül a liberalizáció néhány (jelentéktelennek nem mondható) hát-

rányos vonása: a hazai monopóliumok helyett nemzetközi oligopóliumok uralják a piacot, 

olyan transznacionális vállalatok dominanciája érvényesül, amelyek több szolgáltatási ág-

ban is tevékenykednek. Így a verseny igazi megvalósulásáról nem beszélhetünk. A fogla-

koztatás terén jelentős elbocsátások történtek, az alkalmazottak kihasználása, a túlóráztatás 

nőtt, a bérek csökkentek. Az árak csökkenését sokszor ilyen intézkedésekkel érték el. A 

foglalkoztatás csökkent, a kiszolgáltatottság nőtt.  

Más szerzőknél is olvashatunk a közszolgáltatások liberalizációjának negatív hatásai-

ról: Az ellátásbiztonság sérülhet (olykor ez tragédiákhoz vezetett például a vízpiac liberali-

                                                 
24

 Hazánkban néhány szakértő megalakította a Védegyletet, amely felszólal a közszolgáltatások piacosítása 

ellen. 2008-ban megjelent könyvük Scheiring Gábor – Boda Zsolt (szerk.): Gazdálkodj okosan! A privatizá-

ció és a közszolgáltatások politikája. Védegylet és az Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008. ISBN 978-963-

9609-82-2. 



12 

 

zációja esetén). Gyakran az alacsonyabb jövedelmű csoportok hozzáférése a közszolgálta-

tásokhoz nem biztosított. A profitmaximálás és a költségcsökkentés érdekében a magán-

szolgáltatók gyakran kirekesztik a szolgáltatásból az alacsonyabb jövedelmű rétegeket, 

illetve területi polarizáció figyelhető meg, a gyenge ügyfelekért senki sem versenyez. 

Amennyiben ennek teret engednének, kialakulhatna egy olyan helyzet, amiben a hátrányo-

sabb helyzetű lakossági rétegekre még elviselhetetlenebb teher hárulna. Egyrészt azért, 

mert a versenyző magántőkés befektető elsősorban a fizetőképesebb rétegeket célozná 

meg, s így egyes rétegek szolgáltatás nélkül maradnának, másrészt a fizetőképes rétegek 

„elszívása” révén azon szolgáltató magas állandó költségeit, aki számára továbbra is ellátá-

si kötelezettség van előírva, kevesebb fogyasztónak (jellemzően az alacsonyabb jövedelmű 

rétegeknek) kellene viselni. Ezekkel a problémákkal a privatizáció és liberalizáció lehető-

ségének felvetődésekor számolni kell, és a szabályozást úgy kell kialakítani, hogy az a 

közszolgáltatás fenntarthatóságát biztosítsa. A megvalósult liberalizációs folyamatok ta-

pasztalatai szerint számos gond adódott a különböző szolgáltató cégek tevékenységének 

összehangolásából is, esetenként szervezési kudarcokról számolnak be (például vasúti bal-

esetek a menetrendek rossz összehangolása miatt). Stiglitz 2005 a túlzott liberalizációt 

egyértelműen károsnak látja. Az amerikai liberalizációs folyamatok vizsgálatával szintén 

arra mutat rá, hogy a liberalizáció sokszor nem a verseny érvényre juttatásához, hanem 

monopolisztikus praktikákhoz és a felső vezetőknek juttatott méltánytalan előnyökhöz ve-

zet. Ahogyan fogalmaz: „miközben a piacok hibásan működhetnek, ez az állammal is meg-

történhet…” (Stiglitz 2005, p. 130). Mivel a piac és az állam éppúgy gyakran hibázik, fon-

tos, hogy képesek legyenek együttműködni, mert az egyik erőssége kompenzálhatja a má-

sik gyengeségét. A fenti vélemények elsősorban a túlzott liberalizációs törekvések kritikái 

voltak.  

Az elmúlt években a liberalizációs törekvések bizonyultak erősebbnek, s számos szek-

torban, így az energiaszektorban is megvalósult a piacnyitás. A demonopolizálási törekvé-

sek gondolata a hálózatos rendszerű helyi közszolgáltatások, így a távhőszolgáltatás eseté-

ben csak elméleti szinten vetődhet fel, ennek feltételei még nem teremtődtek meg. (A lehe-

tőség elemzésével több szerző is foglalkozik.) A távhőszolgáltatás esetében a verseny meg-

teremtődése egyelőre csak a hőtermelés terén, és ott is csak korlátozottan képzelhető el, a 

távhőszolgáltatás esetében nem merülhet fel. 

1.3. A szabályozásgazdaságtan, mint a közszolgáltatási piacok 

szabályozásának alkalmazott közgazdaságtani elmélete 

Az állami szerepvállalás a szabályozás révén szinte minden területet érint, így a tiszta 

magánszektort is. Ilyenek például azok a szabályozások, amelyek a termelési folyamatra 

(például műszaki, munkavédelmi előírások) vagy a kereskedelemre (például fogyasztóvé-

delmi szabályok) vonatkoznak. Ezek nem tartoznak a szabályozásgazdaságtan tárgyába. A 

szabályozásgazdaságtan alkalmazott közgazdaságtan, mely kifejezés megalkotása Posner 

(1974) nevéhez fűződik, azonban gyökerei már sokkal korábbra nyúlnak vissza
25

. Az 

Egyesült Államokban és Kanadában a közszolgáltatók magánmonopóliumok voltak, így 

kívánatossá vált állami szabályozásuk. Európában a szabályozásra nem volt igény egészen 

az 1980-as évekig, hiszen itt a közszolgáltatók jellemzően állami monopóliumként működ-

                                                 
25

 A szabályozásgazdaságtan előzményeiként ágazati oldalról az önkormányzati koncessziók, a közgazdaság-

tan bírósági gyakorlatban történő alkalmazása, és az általános versenyszabályozás létrejötte (pl. Sherman 

törvény), a közgazdasági elmélet oldaláról pedig a „közérdek elméletének” a kialakulása (Pigou) és „tökélet-

len verseny elmélete” (Chamberlin és Robinson) tekinthetők. Erre az időszakra tehetők az árak és a piaci 

belépés szabályozásának első gyakorlati kezdeményezései. Részletesen lásd Kiss in Verseny és szabályozás 

2007. 
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tek. (Magyarországon a szabályozás iránti igény megjelenése a MATÁV privatizációja 

kapcsán merült fel az 1990-es évek elején.) 

A szabályozásgazdaságtan tárgya a piacszabályozás. Célja a piaci kudarcok megelőzé-

se, illetve kijavítása. „…azokkal a szabályokkal és szabályozási tevékenységekkel foglal-

kozik, amelyek a piacok gazdaságilag hatékony működését hivatottak segíteni olyankor, 

amikor a szabályozatlan piac valamilyen módon hibásan – azaz társadalmi szempontból az 

optimálisnál rosszabbul – működik, vagy működne.”  (Kiss in Valentiny-Kiss (szerk.) 

2008, p. 15.) Tehát a piaci kudarcok alapeseteire koncentrál. Ezek közül is a természetes 

monopóliumok szabályozása jelenti az egyik központi tárgyát, ami ugyan a verseny megje-

lenésével némiképp átalakult, de továbbra is fontos részét képezi a 

szabályozásgazdaságtannak. A szabályozók zömében állami szabályozók körébe tartoznak.  

A szabályozásgazdaságtan történetét három fő szakaszra tagolhatjuk. Kezdetben ez el-

sősorban a természetes monopóliumok szabályozását jelentette, később a versenyhelyzet 

megteremtődésével és a liberalizáció terjedésével a szabályozás folyamatosan átalakult, 

egyes szabályozások indokoltsága megszűnt, míg mások szükségessé váltak. Dolgozatom-

ban csupán az egyes szakaszok leglényegesebb szabályozási eszközeinek tömör összefog-

lalására törekszem.  

Kiss 2008 részletes áttekintést nyújt a szabályozásgazdaságtan kialakulásáról, előzmé-

nyeiről, szükségességéről, és az alkalmazott módszertanról. Az egyes szakaszok fő jellem-

zőit Kiss 2008 tanulmányát alapul véve mutatom be, kiegészítve a vonatkozó részeket to-

vábbi szakirodalmak felhasználásával
26

. 

1.3.1. A természetes monopóliumok szabályozásának időszaka – első szakasz 

Az első időszakban (1930-as évektől az 1980-1990-es évekig) a 

szabályozásgazdaságtan tárgya elsősorban a természetes monopóliumok szabályozása volt. 

A szabályozás ez időszakra jellemző eszközei közül a megtérülési ráta szabályozást eme-

lem ki, amihez szorosan kapcsolódik az Averch-Johnson hatás. A megtérülési ráta szabá-

lyozást 1960-as években vezették be. Ez „a termelésben lekötött teljes tőkeállomány meg-

térülésének felső korlátjaként szolgált” (Kiss 2008, p. 40.). Célja az volt, hogy korlátozza a 

monopolprofit-szerzési lehetőségeket, és lehetőleg az adott országban és pénzügyi helyzet-

ben normálisnak tekinthető várakozásoknak megfelelő jövedelmezőséget biztosítson. E 

szabályozással kapcsolatban számos kritika fogalmazódott meg. A rátának mind a számlá-

lója, mind a nevezője manipulálható volt. A ráta kétféleképpen ad kisebb eredményt, ha a 

számlálója, azaz a profit csökken, vagy ha a nevezője, azaz a lekötött tőkeállomány nő. A 

számláló torzítása jellemzően azáltal történt, hogy indokolatlan költségeket számoltak el 

(költségek közé rejtve a profit egy részét), s ezáltal kisebb nyereséget tudtak kimutatni. Ez 

nem ösztönzött költségcsökkentésre. A nevező torzításában rejlő lehetőségeket Averch-

Johnson-hatás néven tartja számon az elméleti szakirodalom. Ők írták le először (1962), 

hogy a megtérülési ráta szabályozás túltőkésítésre ösztönzi a szolgáltatót, hiszen ezáltal a 

nagyobb tőke után nagyobb nyeresége keletkezhet. A túltőkésítés lehetőségei a tőke volu-

menben vett növelése (rate base padding), a tőke minőségének növelése, azaz feleslegesen 

jobb minőségű és drágább tőkejavak beszerzése (goldplating), valamint a tőkeintenzív 

technológiák irányába való elmozdulás (technology bias).  

Sok szabályozó a megtérülési ráta nagyságát egy méltányos nyereség szintjén határoz-

za meg (fair rate of return). Erről a későbbiekben még lesz szó. (Train 1997 a tőkearányos 

megtérülési ráta szabályozáson kívül a volumenre, értékesítésre, valamint a költségekre 

                                                 
26

 A szabályozás eszközeit részletesen bemutatják az alábbi szakirodalmi források: Kenneth E. Train 1997: 

Optimal Regulation: The Economic Theory of Natural Monopoly; Raghbendra Jha 2004: Modern Public 

Economics (az egyes módszerek részletes matematikai levezetésével); Carlton-Perloff 2006: Modern piacel-

mélet; Kiss Ferenc László 2007: Bevezetés a szabályozás gazdaságtanába. 
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vetített megtérülési szabályozást is megemlíti könyvében. A szabályozás további eszköze-

ként tekinthetők az árdiszkrimináció alkalmazási lehetőségei
27

. 

Az árak szabályozásának másik lehetősége az ún. árindex formulák alkalmazása. Egy-

szerű formái az árkorrekció érdekében csak egy árindexet tartalmaznak, a bonyolultabbak 

pedig súlyozott árindexeket alkalmaznak, amelyek tükrözik a felmerült kiadások típusait. 

Baar a hozamráta koncepciók bonyolultsága és hiányosságai miatt az árindexek alkalmazá-

sát tartja célravezetőbbnek, ám az árindex formulákkal kapcsolatban is óvatosságra int, az 

átfogó árindex alkalmazása helyett a súlyozott index megközelítést tartja a megfelelőbb-

nek. (Baar 1999, p. 283) Illés 2000 munkájában szintén megjelenik az indexálás kérdése, ő 

a globális és strukturált inflációs index elnevezéseket használja, azonban a fogyasztói árin-

dexek erre a célra való használatát hibás megoldásnak tekinti. 

1.3.2. A verseny közszolgáltatási piacokra történő bevezetésének időszaka – második 

szakasz 

A szabályozásgazdaságtan második szakasza a versenynek a közszolgáltatási piacokra 

való bevezetésével kezdődött. Ebben az időszakban a természetes monopólium szabályo-

zása mellett megjelent a tökéletlen versenypiacok szabályozásának szükségessége. A sza-

bályozással szembeni követelmény az volt, hogy kezelni tudja a versenyhelyzet megterem-

téséből fakadó problémákat. Így a szabályozás kiterjedt a piaci belépési és kilépési korlá-

tokra, valamint a verseny feltételeinek megteremtésére. Ebben az időszakban terjedt el 

többek között az ársapka szabályozás. Emellett annak megakadályozására, hogy a ver-

senypiacokra és monopolpiacokra egyidejűleg termelő vállalatok ne élhessenek a kereszt-

finanszírozás eszközével (a versenypiaci termékeik javára) meg kellett teremteni a számvi-

teli és intézményi szétválasztás követelményét, amely új típusú szabályozást tett szüksé-

gessé. Az ekkori fejlemények közül részletesen az ársapka szabályozást emelem ki. A gya-

korlatban gyakran alkalmazzák a „hozamráta-elemzés és az árindexelés kombinációját” a 

díjak meghatározásához. (Baar 1999 az Egyesült Királyságbeli vízdíjak terén említi ezt a 

módszert.) Ez a kombinált módszer az alábbi elnevezéssel szerepel cikkében: „Indexre 

alapozott éves árkorrekciók az alapár periodikus kiigazításával”. Ennek lényege, hogy egy 

költség felülvizsgálat alapján megállapítanak egy kezdő árat, majd ezt követően az éves 

korrekciókat a mindent átfogó árindexre alapozzák. Az éves korrekció egyenlő a lakossági 

árindex (Retail Price Index; RPI) csökkentve egy hatékonyságnövekedési-igény miatt 

szerkesztett tényezővel (X). Az alapár kiigazítása érdekében periodikus felülvizsgálatokat 

végeznek. Más irodalmakban ez a módszer ársapka (price cap) elnevezéssel szerepel. 

Beesley és Littlechild 1989 a privatizált szabályozott monopóliumok tapasztalatait vizsgál-

ták Nagy-Britanniában, s cikkükben szintén foglalkoztak a különböző árkorrekciós formu-

lákkal
28

. 

                                                 
27

 Az árdiszkrimináció alkalmazásának van első-, másod-, és harmadfokú változata (személyre szabott árkép-

zés, mennyiségi kedvezmény és fogyasztói csoportonként történő árdifferenciálás), továbbá ide sorolható az 

is, amikor ugyan az árak megegyeznek, de a szolgáltatás költségei az egyes fogyasztói csoportokban külön-

böznek. Meg kell említeni a kéttényezős díjak, a napszak-függő (Time-of-day pricing), a csúcsidőszaki 

(peak-load pricing) és a szezonális árképzés módszerét, valamint a Ramsey árazást. Ramsey árazás: „Azokat 

a szabályozott árakat, amelyek maximalizálják a fogyasztói többletet, feltéve, hogy a bevételek fedezik a 

költségeket.” (Carlton-Perloff 2006, p.718.) 
28

 Beesley és Littlechild 1989 következtetései az alábbiak voltak: szignifikáns különbségek vannak az ársap-

ka (RPI-X) és az USA-ban elterjedt „megtérülési ráta” típusú szabályozás között; azokban az iparágakban, 

ahol a technológia lassan változik, és/vagy több cég van egy iparágban, az árszabályozás hatékonyabb, míg 

ahol a technológia gyorsan változik, a verseny ösztönzése az indokolt; az ársapka módszer alkalmazása a 

megtérülési rátával szemben a legerősebben a telekommunikáció, a gáz- és villamos energia ellátási ágaza-

tokban terjedt el. 
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Más megfogalmazásban az ársapkás szabályozás „azt jelenti, hogy az érdekelt felek (a 

szabályozó hatóság és a vállalkozás) (…) a szükséges költség és szükséges tőkeösszeg 

meghatározásából kiindulva megállapodnak egy bázisdíjban, majd ennek a növelési lehető-

ségét egy ársapkával korlátozzák, amelyet dominánsan az inflációs hatások, a termelékeny-

ségnövelési elvárások és a volumenváltozás hatása alapján szerkesztenek meg” (Illés 2000, 

p. 148). Ezeken kívül számos egyéb korrekciós tényezővel találkozhatunk a különböző 

díjképleteknél. Az ársapka-szabályozásnak sokféle formája jött létre a szabályozó céljaitól 

és a szabályozott szolgáltató körülményeitől függően. Az így meghatározott árképletet 

több évre rögzítik. Egyik előnye, hogy abban az időszakban, amíg a képlet rögzítve van, és 

így csak a képletbe beépítettek szerint emelhetőek az árak, a monopólium ösztönözve van a 

költségek csökkentésére, hiszen az így keletkező profitot megtarthatja. Az árszabályozás a 

számvitel „költségvalódiság elvével” szemben a költségindokoltságot tartja elsődlegesnek. 

(Illés 2000)
29

 

Ez az időszak átmenet volt a természetes monopóliumok szabályozása és a verseny 

bevezetésével egyre hangsúlyosabbá váló tökéletlen versenypiacok szabályozási környeze-

tének megteremtése között, s ez az átmeneti időszak vezetett át a szabályozás új gazdaság-

tanának kialakulásához.  
 

1.3.3. Piacelmélet kialakulásának időszaka – harmadik szakasz 

A szabályozásgazdaságtan harmadik (eddigi utolsó) szakasza a szabályozás új gazda-

ságtanának tekinthető. Ebben az időszakban a szabályozás jelentős átalakuláson ment ke-

resztül. A 20. század végén kibontakozó új folyamatok (liberalizációs hullám) magyaráza-

tában a (neoklasszikus megközelítésű) szabályozásgazdaságtan hagyományos módszerei 

nem jártak eredménnyel. Rá kellett jönni, hogy az elmélet feltételrendszere a valóságban 

nem érvényesül, s ezáltal nem, vagy nehezen magyarázhatók az események. Paradigmavál-

tásra volt szükség, mely a neoklasszikus megközelítés helyett a játékelméleti megközelí-

téshez vezetett. Kialakult a piacelmélet (industrial organization), mely a nem tökéletes 

verseny közgazdaságtanát jelenti. A piacelmélet tehát „a közgazdaságtannak az az ága, 

amely a nem tökéletes verseny (imperfect competition) tanulmányozásával foglalkozik.” 

(Pepall-Richards-Normann, 2008 p. 28.) A modern közgazdaságtan egyik legdinamikusab-

ban fejlődő területe, mely Pepall-Richards-Normann 2008 szerint felfogható a 

mikroökonómia termeléselméletének egyik modellcsaládjaként, amely a tökéletes verseny-

hez és a tiszta monopóliumhoz képest eltérő piaci helyzeteket elemzi. Rávilágítanak arra, 

hogy emellett magába foglalja azt az analitikus eszköztárat és gondolkodásmódot is, amely 

a valóságos üzleti élet jelenségeit kívánja kezelni, megteremtve ezzel az összeköttetést az 

elméleti mikroökonómia és az üzleti tudományok között. „Tekinthetünk rá úgy is, mint az 

üzleti tudományok mikroökonómiai modellekkel való megalapozására.” (Pepall-Richards-

Normann, 2008 p. 17.) A piacelmélet fontossága a vállalati alkalmazásokon kívül a ver-

senyjogi bírósági döntések, jogszabályok megalapozásában is bizonyított.  

A tökéletes verseny és a tiszta monopólium ellentétes működési modellje a 

mikroökonómiából jól ismert
30

. De a valóságban valahol a két véglet között működnek a 

piaci folyamatok. Sok területen általában nem valósul meg a tökéletes piaci verseny, de 

nem is csak egy vállalat uralja az egész piacot. Jellemzően a vállalatok korlátozott számú 

versenytárssal néznek szembe. A piacelmélet teremti meg a közös elméleti alapot a fenti 

körülmények között működő piaci modellekkel kapcsolatos fő kérdések megválaszolásá-

                                                 
29

 Az árszabályozás időbeli felülvizsgálata szerint a szakirodalomban és a gyakorlatban az ársapkás szabá-

lyozás mellett az évenkénti díjkalkuláció módszerével találkozhatunk. Az évenkénti díjkalkuláció esetén 

évente felülvizsgálják a költségeket és a méltányos nyereséget (ha van), és az így meghatározott megtérülési 

követelmény alapján meghatározzák a következő évi aktuális díjakat (Illés 2000 alapján). 
30

 Ezen modellek ismertetésétől dolgozatomban eltekintek. 
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hoz. A kérdések megválaszolásában nehézséget jelent azonban, hogy a nem tökéletes ver-

senyzői piacok nagyon sokfélék lehetnek a piaci szereplők, és a domináns piaci szereplők 

számát és szerkezetét, a termékek homogenitását vagy differenciáltságát, valamint a piacra 

való belépési korlátokat tekintve. A nem tökéletes versenyző piacok elemzésekor szükség 

van olyan eszközökre, mérőszámokra, amelyekkel azonosítani, illetve mérni lehet a mono-

polerőt, azaz meg lehet állapítani, hogy egy adott piac mennyire esik távol a tökéletes ver-

senytől
31

. 

A piacelmélet kialakulásával párhuzamosan a szabályozásgazdaságtan eszköztára is 

átalakult. A szabályozás új gazdaságtana időszakának legfontosabb jellemzőit Kiss 2008 

alapján foglalom össze: 

 A játékelmélethez kapcsolódóan megjelent a megbízó-ügynök elmélet, valamint a me-

chanizmustervezés. Ennek rendkívüli jelentősége abban áll, hogy figyelembe veszik a 

szereplők tökéletlen informáltságából és információs aszimmetriájából fakadó korláto-

kat és követelményeket. 

 Vigvári 2005 és Kiss 2008 kiemeli a technológiai fejlődés szerepét az ágazati szerke-

zet, a piaci formák és a piaci szabályozás drámai átalakulásában. A természetes mono-

polhelyzeteket a technikai fejlődés oldhatja, például lehetővé vált, hogy ugyanazon há-

lózatos infrastruktúra több vállalat rendelkezésére álljon. Ezzel függ össze, hogy a sza-

bályozás tárgya és eszköztára jelentősen átalakult (Kiss 2008 alapján). Súlyponti kér-

déssé vált a „nélkülözhetetlen eszközök használatának” szabályozása. Hálózatos szol-

gáltatások esetében maga a hálózat az, ami a természetes monopólium állapotában van. 

A verseny megteremtése újfajta szabályozást tett szükségessé. A hálózat tulajdonosá-

nak a verseny megteremtése érdekében előírták a hálózathoz való hozzáférés biztosítá-

sának kötelezettségét a versenytársak számára, cserébe azok rendszerhasználati díjat 

kötelesek fizetni a hálózat tulajdonosának. Nehéz szabályozói feladatot jelentett a 

használat feltételrendszerének a kialakítása, valamint a hozzáférési ár megállapítása
32

. 

 Az elméleti ismeretek fejlődése olyan területekre is kiterjedt, mint a tulajdonviszonyok 

és azok gazdasági hatásai, az árképzés és az árképzési célú költségszámítás, a termelési 

folyamatok belső gazdaságosságai, a külső gazdaságosságok és fogyasztói externáliák 

különféle formái és esetei. (A közszolgáltatások esetében különösen fontos az 

externáliák szabályozása, mert ezek pozitív esetben ugyan növelhetik a társadalmi jólé-

tet, negatív externáliák esetén azonban a piac kudarcát okozhatják). 

 Erre az időszakra jellemző, hogy a hagyományos intervenciós szabályozást felváltotta 

az ösztönző szabályozás.  

                                                 
31

 A piaci szerkezet szemléltetésére kiválóan alkalmas az ún. koncentrációs görbe, emellett a piaci szerkezet 

jellemzőit egyetlen mutatóba is sűríthetjük. Az iparági koncentráció jellemzésére alkalmas mutató pl. a kon-

centrációs arány (CR mutató), és a Herfindahl-Hirschmann-index (HHI). E piacszerkezeti mutatók mellett a 

piaci erő mérésére meghatározhatjuk az ún. Lerner-indexet, mely azt méri, hogy a piaci kimenet mennyiben 

különbözik az ideális versenytől (minél nagyobb a mutató, annál távolabb esik az iparág a tökéletes verseny-

től). A mutatók részletes ismertetését és a mérés nehézségeinek leírását lásd Pepall-Richards-Normann, 2008 

p. 85-101. Az SCP-paradigma bemutatása, valamint az iparági szerkezet és teljesítmény mérésére alkalmas 

mutatók és módszerek összefoglalása megtalálható részletesen Carlton-Perloff 2006 munkájában is.  
32

 A hozzáférési ár (access price) a nélkülözhetetlen eszközökhöz való hozzáférésnek és azok használatának 

az ára. Kiss 2008 a hozzáférési árak meghatározása kapcsán a megtámadható piacok elméletét, valamint a 

Baumol és Willig nevéhez fűződő, úgynevezett hatékony tényezőárazási szabály (ECPR, Efficient 

Component Pricing Rule) fontosságát emeli ki. „A szabályozó célja az, hogy a maga eszközeivel létrehozza a 

monopolistának a belépés általi megtámadhatóságát. Eszköze pedig az árszabályozás, pontosabban a hozzá-

férési árak szabályozása, amely akkor hatékony, ha maximális megtámadhatósághoz vezet. A hatékony hoz-

záférési ár egyenlő a hozzáférés alternatív költségével (opportunity cost), vagyis azzal a költséggel, ami ak-

kor keletkezne, ha a monopolista maga nyújtaná a fogyasztók számára azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

nyújtása a hozzáférő szolgáltató számára a hozzáférés szabályozása révén válik lehetővé”. (Kiss 2008) 
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A szabályozás-gazdaságtan területén jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi, azonban még 

számos kérdés megoldatlan maradt. Kiss 2008 az alábbiakban foglalja össze a jövő felada-

tait: Problémás területet képez a szolgáltatások termelési folyamataiban megvalósuló belső 

gazdaságosságok ökonometriai elemzése, sok szabályozói nehézség és kudarc forrása az 

árképzési és árszabályozási kérdések egész sorának megoldatlansága. Előrelépést jelentene 

a szabályozás általános elméletének kidolgozása ágazatonként és/vagy piacfajtánként.  

1.4. Az információs aszimmetria piactorzító hatásai 

Új fejezet kezdődött a közgazdaságtanban az információs aszimmetriák felismerésével 

és modellezésével, hiszen sok olyan jelenség, amelyet a neoklasszikus közgazdaságtan 

tökéletes informáltságra vonatkozó feltételezésével nem lehetett megmagyarázni, az új 

elmélet (az információ közgazdaságtana, vagy az információs aszimmetria közgazdaságta-

na) fényében érthetővé vált. A valóságban ugyanis a gazdasági szereplők sohasem tekint-

hetők tökéletesen informáltnak. Az aszimmetrikus információk azonban piaci kudarcokhoz 

vezethetnek. Az információs aszimmetriából fakadó hátrányok számos területen jelentkez-

nek. Így például gyakran fennáll a vevők-eladók, a tulajdonosok-menedzserek, szabályo-

zók-szabályozottak viszonyában. 

A továbbiakban elsőként az információs aszimmetriával kapcsolatos legfontosabb fo-

galmakat foglalom össze, majd a kiemelem a dolgozatom témájához szorosabban kapcso-

lódó momentumokat.  

1.4.1. Az információs aszimmetria általános bemutatása 

Információs aszimmetriáról akkor beszélünk, ha egy tevékenység kapcsán az egyik (el-

lenérdekelt) fél több információval rendelkezik a másiknál. Az információs aszimmetria két 

alapesete a kontraszelekció és a morális kockázat. Mindkét esetben jellemző, hogy az 

egyik fél jól informált egy adott változót illetően, míg a másik fél információi nem teljesek, 

azaz rosszul informált. Az alapvető különbséget a két alapeset között Gömöri 2001 a kö-

vetkezőképpen magyarázza. Amennyiben az a változó, amiről a rosszul informált fél hiá-

nyos információval rendelkezik a jól informált fél valamely külső tulajdonságát, jellemző-

jét írja le, azaz számára is adottság, s általa nem befolyásolható, akkor kontraszelekciós 

problémáról beszélünk
33

. Ha viszont ez a változó a másik fél döntési változója, akkor mo-

rális kockázati problémáról van szó, azaz a rosszul informált fél által nem ismert változó 

lényegében a másik fél cselekedete
34

.  

                                                 
33

 A kontraszelekció lényege általánosítva a következő. A rosszul informált fél hiányos információkkal ren-

delkezik a másik fél egy fontos jellemzőjéről, amit a másik fél pontosan ismer, de ez a jellemző számára is 

adottság. Az ilyen típusú információs aszimmetriával jellemezhető piacokon a rosszul informált fél értékíté-

lete egy átlagos „minőséghez” igazodik. Ebben az esetben azonban a jobb „minőség” képviselői számára 

nem éri meg a piacon maradni, kilépnek a piacról, ami az átlagos szint csökkenését, s újabb kilépéseket 

eredményez. Az eredmény, hogy csak a rossz minőség marad a piacon, s ez végső esetben a piac összeomlá-

sához is vezethet. A kontraszelekció jelenségét eredetileg Akerlof (1970) írta le. Eredeti példája a használt 

autók piacának modellezésével mutatta be a probléma lényegét. A tragacsmodellben bemutatott probléma 

forradalmasította a közgazdaságtant. 
34

 A morális kockázati probléma akkor alakul ki, ha a rosszul informált félnek nincs lehetősége a másik fél 

egy adott cselekedetét teljes körűen megfigyelni és ellenőrizni. Ebben az esetben ugyanis a másik fél gyakran 

nem az elvárásoknak megfelelően jár el. Ezt a jelenséget a szakirodalomban általában a biztosítási piacok 

példáján mutatják be, ahol is megfigyelték, hogy a biztosítás megkötésével a biztosított fél magatartása meg-

változik. Egyrészt gyakran kisebb gondossággal jár el, másrészt a mégis bekövetkező káreseményekben 

eltúlozza a kár nagyságát. 
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Az információs aszimmetriából fakadó hátrányok csökkentésére alapvetően két lehető-

ség van. A jól informált fél lehetősége a jelzés (signaling)
35

. A jelzés elméletének kidolgo-

zása Spence nevéhez fűződik (ő a munkavállaló és a munkáltató közötti információs 

aszimmetrián keresztül mutatta be a jelzés lényegét, ahol a munkavállaló a jól informált fél 

a saját képességeiről). A rosszul informált fél lehetősége a szűrés (screening)
36

. A szűrés 

elméletét Stiglitz dolgozta ki elsőként, a biztosítási piacon előforduló információs aszim-

metria elemzése során. Stiglitz több példán keresztül is elemezte a tökéletlen információk 

következményeit, így például a munkapiacon, a termékpiacon, a földbirtokos és bérlő kö-

zött, valamint a biztosítási és pénzpiacon. A szűrés és a jelzés fogalmához szorosan kap-

csolódik a mechanizmus tervezés fogalma. Ez egy olyan döntési szituáció megkonstruálá-

sát jelenti, amelyben ha a különböző jellemzővel bíró felek mindnyájan a maguk számára 

legjobb döntési alternatívát választják, akkor a különböző típusok különbözőképpen fog-

nak dönteni, s a döntésükkel fény derül a típusukra. Tulajdonképpen ez egy játékelméleti 

feladat fordítottja. Míg a játékelméletben megmondjuk a játékosok stratégiai lépéseit, és 

ezeknek keressük valamiféle egyensúlyi stratégiai együttesét, addig a mechanizmusterve-

zés során adott stratégia együttesekhez keressük azt a játékot, amelyben ezek egyensúlyiak. 

(Gömöri 2001) Annak érdekében, hogy a jól informált fél ne tudjon az információs aszim-

metriával visszaélni, a szerződési feltételek megfelelő kialakítására van szükség. Vigvári 

2002 a visszaélések elkerülésének három elvi módját említi. Ide tartozik az érdekütközések 

kezelése, azaz megfelelő érdekeltségi rendszer kialakítása, az olyan szankciók kilátásba 

helyezése, amelyek túlságosan költségessé teszik a visszaélést, végül pedig a megfigyelés. 

Az információs aszimmetriával rendelkező piacok elemzésének kifejlesztéséért 2001-

ben Akerlof, Stiglitz és Spence megkapták a közgazdasági Nobel-díjat. Munkájuk legna-

gyobb jelentősége abban áll, hogy rámutattak, hogy amennyiben a gazdasági szereplők 

között információs aszimmetria áll fenn, a piaci mechanizmusok nem feltétlenül vezetnek 

Pareto-hatékony elosztáshoz. Egyszerűbb esetekben maga a piac is rendelkezésre bocsát-

hatja a szükséges ismereteket (pl. szakértő, reklám), ilyenkor az állami beavatkozás szük-

ségtelen. Az információs kudarcok súlyosabb formái azonban igazolhatják az állami szabá-

lyozás szükségességét. Ennek megítéléséhez támpontokat találunk Barr 2009 munkájában. 

Az információs aszimmetriával jellemezhető szituációkban általában szokás a rosszul 

informált felet megbízónak, a jól informált felet pedig ügynöknek nevezni. A megbízó-

ügynök kapcsolatok jellemzően a morális kockázat sajátos esetét alkotják. A megbízott 

alapvetően a megbízó érdekében cselekszik, azonban közöttük is felmerül az aszimmetri-

kus információkból eredő probléma. E probléma lényegét Szántó 2009 az alábbiakban fog-

lalta össze: „A megbízott általában több információval rendelkezik saját képességeiről, 

szándékairól és tetteiről, mivel a megbízó ezeket sohasem tudja tökéletesen megismerni és 

ellenőrizni. Így a megbízottnak lehetősége kínálkozik olyan viselkedést tanúsítani, amely 

ellentétben áll a megbízó érdekeivel.” (Szántó 2009, p. 566)  

Az információs aszimmetria közgazdasági elméleti hátterének részletesebb bemutatá-

sától dolgozatomban eltekintek
37

. 

                                                 
35

 A jó „minőség” képviselőinek érdekükben áll jelzést adni a másik fél felé. A jelzésnek olyannak kell len-

nie, hogy az a rossz minőség kínálójának ne érje meg. A szignál alkalmazása költséges, de a jó minőség ese-

tén ez a költség lényegesen kisebb, mint rossz minőség esetén. Ilyen jelzés például a garancia vállalása. 
36

 Ennek lényege, hogy a rosszul informált fél olyan ajánlatot tegyen, amellyel „kiugrasztja a nyulat a bokor-

ból”. 
37

 Az információs aszimmetria közgazdaságtana elméleti hátterének részletes áttekintéséhez lásd Vincze 

1991 háromrészes cikksorozatát vagy Gömöri 2001 könyvét. Ezeken kívül Akerlof, Spence és Stiglitz elmé-

leteinek tömör összefoglalása megtalálható Bekker 2005 közgazdasági Nobel-díjasokról szóló könyvében, 

vagy a mikroökonómia könyvekben, így például Varian 2005. Szent-Iványi 2006 Stiglitz előadását foglalja 

össze cikkében. Számos cikk is foglalkozik a témával különböző nézőpontokból. Mehlhoffer 2003 a morális 

kockázat kezelésének lehetőségeit vizsgálja a banki hitelezés során, Szántó 2009 a kontraszelekció és az 
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1.4.2. Az információs aszimmetria felmerülése a szabályozásgazdaságtanban 

Az előzőekben láthattuk, hogy az információs aszimmetria egyik következménye a 

morális kockázat. A morális kockázat sajátos esetének tekintik a megbízó-ügynök problé-

mát.  

A megbízó-ügynök probléma a szabályozó és szabályozott viszonyában is gyakran fel-

merül. Ebben az esetben a szabályozó tekinthető megbízónak, a szabályozott szolgáltató 

pedig a megbízottnak, vagyis az ügynöknek. A megbízó azt várja el a szolgáltatótól, hogy 

az a közszolgáltatási feladatát a társadalmi érdekek maximális figyelembe vételével lássa 

el, s ennek érdekében szabályokat alakít ki, ellenőrzi ezek betartását, valamint ösztönöz, 

esetleg szankcionál azok nem teljesítése esetén. A megbízó-ügynök elmélet megjelenését a 

szabályozásgazdaságtanban Kiss 2008 az alábbiakban fogalmazza meg. „Számos körül-

mény akadályozza az ösztönző szabályozás hatékonyságát. Közülük kiemelkedik a megbí-

zó–ügynök-elmélet központi problémája, az információs aszimmetria, amely annak a kö-

vetkezménye, hogy a szabályozó kevésbé ismeri a piacot és a szabályozottat, mint maga a 

szabályozott. Versenyhelyzetben ez különösen fontos, mert azok a legfontosabb gazdasági 

adatok, amelyek nyilvánosságra hozását a monopóliumtól a szabályozó korábban megkö-

vetelte, a verseny miatt üzleti titokká váltak. Egy részüket csak a szabályozó ismerheti, 

más részüket pedig még a szabályozó sem. Döntő fontosságúvá váltak az aszimmetrikus 

informáltságra és annak következményeire vonatkozó elméleti kutatások eredményei, mert 

a szabályozónak a szabályozás olyan elveit, módszereit és eszközeit kellett megtalálnia, 

amelyek segítségével viszonylagos rosszul informáltsága ellenére is hatékonyan tud szabá-

lyozni.” (Kiss 2008, p. 64) Vigvári 2002 az információs aszimmetria, valamint a bizonyta-

lanságok kezelésének egyik eszközeként az ellenőrzési funkciót említi. Az ellenőrzés mér-

sékli ugyan az információs aszimmetriából származó torzításokat, teljesen kiküszöbölni 

azonban nem képes azokat. 

Kiss 2008 a megbízó–ügynök elmélet alkalmazhatóságát inkább a 

szabályozásgazdaságtan második-harmadik szakaszában, azaz a verseny közszolgáltatási 

piacokra történő bevezetésének időszakától látja jelentősebbnek, utal rá, hogy a monopóli-

umok szabályozásának időszakában kevésbé meríthettek az elméletből.  

1.5. A közszolgáltatások meghatározásából és a természetes mo-

nopolhelyzetből fakadó elméleti dilemmák értelmezése a távhő-

szolgáltatásban 

Az elméleti háttér áttekintése során különböző álláspontokat ismertettem az állami be-

avatkozás, főként az állami szabályozás szükségességére vonatkozóan, melyek érveket és 

ellenérveket sorakoztattak fel a meggyőződésük igazolására
38

. A szabályozás indokoltsá-

gával kapcsolatban egyetérthetünk azzal, hogy a távhőszolgáltatás állami szabályozása 

elengedhetetlen a természetes monopolhelyzetből és a közszolgáltatási kötelezettségből 

adódóan. A szabályozás hatékonyságával kapcsolatos dilemmák azonban a távhőszolgálta-

tás gyakorlatában is értelmezhetők.  

A szabályozás szükségességét tagadó elméletek legfontosabb ellenérvei a távhőszolgál-

tatásban az alábbiak szerint értelmezhetők. A „közösségi választások elmélete”a politika 

negatív befolyását emeli ki, miszerint a politika a hatalmába keríti a szabályozási folyama-

tokat, a politikusok a hatékonyságot kevésbé tartják szem előtt, ha választási érdekeik más 

                                                                                                                                                    
erkölcsi kockázat politikában való megjelenését tárgyalja cikkében, Vigvári 2002 cikke pedig bemutatja az 

ellenőrzési funkció és az információs aszimmetria kezelésének összefüggéseit. 
38

 Az ide vonatkozó legfontosabb megállapításokat többek között Stiglitz 2000, Cullis-Jones 2003, Carlton-

Perloff 2006, Kiss 2007, Barr 2009 alapján foglaltam össze. 
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célokat követelnek. Ez gyakran megfigyelhető a tulajdonos önkormányzat és a 

távhőszolgáltató viszonyában. Az önkormányzat „multifunkcionalitása” révén ugyanis 

olykor a választópolgárai érdekeit tartja szem előtt szemben a távhőszolgáltató érdekeivel. 

A zsákmányelmélet fő ellenérvére szintén találhatunk példákat. E szerint egy iparág válla-

latai „zsákmányul ejthetik” a szabályozókat, s ekkor a szabályozás elsősorban a vállalato-

kat védi a versennyel szemben. Erre jó példa lehet egy iparág vállalatainak a lobbytevé-

kenysége, mely arra irányul, hogy a szabályozó hatóságok az iparág számára kedvező sza-

bályozásokat alakítsanak ki. Ilyen volt például az a szabályozás, amikor bizonyos önkor-

mányzatoknál rendeletben tiltották meg a távhőszolgáltatásról való leválást. A távhő-lobby 

sikerességét bizonyítja a kedvezményes ÁFA-kulcs bevezetése is, mely torzítja a versenyt 

a távhőszolgáltatás javára a földgáz-fűtéssel, valamint az egyéb energiahordozókkal szem-

ben. A túlzottan erős lobby tevékenység és a politika kedvező befolyása azonban túlzott 

elkényelmesedéshez, a gazdálkodási fegyelem lazulásához vezethet, és tovább tágíthatja a 

távhőszolgáltató vállalatok amúgy is „puha költségvetési korlátait”. 

A szabályozás hatékonyságát korlátozza a szabályozó és szabályozott viszonyában 

fennálló megbízó-ügynök probléma, mely a közöttük fennálló információs aszimmetria 

következménye. A szabályozó és/vagy ellenőrző szervek (megbízó) szabályokat alakítanak 

ki, ellenőrzik ezek betartását, azonban kevesebb információval rendelkeznek a szektorról. 

Az egyes távhőszolgáltatók gazdasági adatairól rendelkezésükre álló információbázisok 

messze állnak a tökéletes informáltság biztosításától. Kutatásom során magam is szembe 

kerültem azzal a problémával, hogy sem a MaTáSzSz (mint érdekképviseleti szerv), sem a 

Magyar Energia Hivatal (mint ellenőrző szerv), sem az illetékes minisztérium nem rendel-

kezett a távhőszolgáltatók gazdálkodási adatait tartalmazó korrekt adatbázissal. A 

távhőszolgáltató vállalatok nyilvántartási rendszerének sajátosságai sem teszik lehetővé a 

teljes tisztánlátást, s a hatékony ellenőrzést. Az információs rendszer hiányosságai alkal-

masak bizonyos problémák elfedésére, s sok esetben jól szolgálják a szolgáltatók érdekeit. 

Itt merül fel az a lehetőség, miszerint esetenként a megbízottnak (távhőszolgáltatók) érde-

kében állhat az információs aszimmetria előidézése, illetőleg fenntartása. 

Ilyen körülmények között a szabályozásnak és az ellenőrzésnek nehéz olyan eszközö-

ket találni, amelyek segítségével a rosszul informáltsága ellenére is hatékonyan tud mű-

ködni. A különböző törvények például többször kimondták, hogy a távhőszolgáltatás árá-

nak fedezetet kell biztosítania a távhőszolgáltatás hatékony működéséhez szükséges és 

indokolt költségekre, valamint egy méltányos nyereségre. Nem volt azonban definiálva, mi 

tartozik bele ezen megtérülési követelményekbe. A későbbiekben kísérletet tettek ennek 

konkretizálására, azonban a távhőszolgáltatás árait ellenőrző szerv (MEH) nem rendelkezik 

megfelelő mennyiségű és minőségű információval ennek hatékony ellenőrzéséhez. 

Összefoglalva: A természetes monopolhelyzetből és a közszolgáltatási kötelezettségből 

adódóan a távhőszolgáltatás erős állami szabályozás hatálya alatt áll, melynek indokolt-

sága nem vitatható. A távfűtés árának alakulásában meghatározó szerepe van a szabályo-

zási és jogszabályi környezetnek. A szabályozás és ellenőrzés hatékonyságát azonban je-

lentősen rontja a szabályozó és szabályozott viszonyában fennálló megbízó-ügynök prob-

léma fennállása. Az információs aszimmetria feloldásában a távhőszolgáltatók alapjában 

véve ellenérdekeltek. 
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2. A TÁVFŰTÉS ÉS ERŐS KÖRNYEZETI MEGHATÁRO-

ZOTTSÁGA – SZAKIRODALMI KITEKINTÉS 

Ebben a fejezetben a távfűtés nemzetközi és hazai kialakulásának, legfontosabb jel-

lemzőinek bemutatására kerül sor. Ezt követően abból kiindulva, hogy a távfűtésnek igen 

erős az energiapiactól való függése, valamint természetes monopolhelyzeténél, illetve poli-

tikai meghatározottságánál fogva jelentős jogszabályi kontroll alá esik, e két kérdéskör 

részletes kifejtése következik. 

2.1. A távfűtés kialakulása, nemzetközi és hazai jellemzői 

Ebben az alfejezetben a távfűtés kialakulásáról, valamint jelenlegi helyzetéről lesz szó 

nemzetközi és hazai vonatkozásban. Látható, hogy a különböző országokban különböző 

megfontolásokból, eltérő technológiai megvalósítással alakították ki a távfűtési rendszere-

ket, vannak, ahol nagy hagyományai vannak, igen hatékony és kedvelt fűtési módként tart-

ják számon, máshol pedig számos öröklött problémával küzd a távhőszolgáltatás. Ezeket a 

fő jellemzőket és különbségeket mutatja be az alfejezet. 

2.1.1. Nemzetközi kitekintés 

A központi fűtés kialakulása meglehetősen régmúltra nyúlik vissza
39

. Történelmi for-

rások szerint már az ókori civilizációkban is alkalmazták a központi hőforrásból való fűtést 

és melegvíz-ellátást. A történelmi kutatások azt igazolják, hogy a központi fűtés ősét már 

ismerték az ókori Mezopotámiában, Babilonban, majd később a Római Birodalomban, és 

az ókori Kínában is (a központi fűtési rendszerek vélhetően egymástól függetlenül is kiala-

kulhattak, de a kialakult római-kínai kereskedelmi kapcsolatok folytán létrejöhetett egyfaj-

ta technológiai transzfer is)
40

. A Birodalom bukása után azonban sok felfedezés veszett a 

múltba. Legközelebb csak Kr. után a XV. században találtak feljegyzést a távfűtés történe-

tében (például Mátyás király fürdői távfűtéssel rendelkeztek). Később az ipari forradalom 

korszakának hatalmas technikai felfedezései áttörést jelentettek szinte minden területen. 

James Watt a gőzgép „tökéletesítésén” túl például saját lakásában gőzös központi fűtést 

létesített, és felfedezte a radiátor ősét (1784). Elsőként New Yorkban valósult meg a köz-

ponti forrásból való közcélú áram- és távhőszolgáltatás. A távhőszolgáltatás közszolgálta-

tássá válása (a víz-, gáz-, áramszolgáltatás után) Birdsill Holly nevéhez fűződik, aki egy 

prototípus fűtőmű létrehozásával, és annak a szomszéd ingatlannal való összekapcsolásával 

bizonyította a távfűtés megvalósíthatóságát. Holly kísérletei nyomán 1878/79-ben egy üz-

letember (Andrews) és egy mérnök (Emery) közreműködésével megkezdődött az iparszerű 

távfűtés előkészítése és megvalósítása. A távfűtés mint közszolgáltatás szempontjából szin-

tén lényeges volt, hogy 1882-ben elindult New Yorkban az elektromos közvilágítás (Edi-

son munkájának köszönhetően) és az USA első kapcsolt termelésű erőműve. Ennek az 

erőműnek a hulladékhőjét a távhőszolgáltató megvásárolta és hasznosította. A felhőkarcoló 

építések fellendülése kedvezett a távfűtésnek, a világ akkori legnagyobb épülete az 1930-

ban épült Empire State Building fűtése távfűtéssel valósult meg. 

                                                 
39

 A távfűtés történelmi kialakulását Karner 2003 „A központi fűtés története az ókortól napjainkig” címmel 

írt tanulmánya alapján foglalom össze. (in Fábián-Garbai (szerk.) 2003, pp. 19-32) 
40

 A Római Birodalomban például (Kr.e. III-IV. sz.) a fürdőkhöz kapcsolódik a központi fűtés, valamint a 

távhőellátási rendszerek kialakítása azok nagy melegvíz-szükséglete miatt, de a sportcsarnokok, kastélyok 

fűtése is ily módon történt. A történelmi bizonyítékok szakértői vizsgálatai azt bizonyítják, hogy az egykori 

Római Birodalomban már igen magas szintű mérnöki és termodinamikai tudással rendelkeztek. 
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A távfűtés a világ különböző részein különböző indíttatásból és műszaki megvalósítás-

sal jött létre, s elterjedése, hatékonysága sem ugyanakkora mértékű az egyes országokban. 

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) szerint az európai orszá-

gok a távfűtés szempontjából négy csoportot alkotnak. Elfogadva ezt a kategorizálást, a 

távhőszolgáltatás nemzetközi vonatkozásainak összefoglalását e csoportosítás mentén mu-

tatom be. 

Az első csoport Észak-Európa: Svédország, Finnország, Dánia és Izland. Az északi 

országokban a távhőt fontos energiapolitikai eszköznek tekintik, szerepét egyre növeli a 

környezet- és klímavédelmi célok felértékelődése. A rendszer megteremti a lehetőségét 

annak, hogy bármilyen forrásból származó hőt eljuttasson a fogyasztókhoz. Ezzel lehető-

séget nyit a környezeti terhelés és a primer energia felhasználás csökkentésére, megújuló 

energiák felhasználására, ezáltal a fosszilis energiafüggőség mérséklésére. Az energiapoli-

tikai elvek következetes érvényesítése eredményeként a távhőszolgáltatás ezekben az or-

szágokban érte el a legnagyobb részesedést a hőpiacból. „Dániában például országosan 

eléri a hatvan százalékot. Nagyvárosonként ez a szám még magasabb: Koppenhágában a 

távfűtött épületek aránya meghaladja a 98 százalékot”
41

. A városi hulladék elégetéséből, 

megújuló energia felhasználásával relatíve olcsón állítják elő a szükséges hőmennyiséget. 

A hetvenes évek olajválságainak idején a dán energiapolitika prioritásává vált, hogy a kő-

olaj- és földgázfüggőséget mérsékeljék. Ennek érdekében nagyfokú energiatakarékosságba 

kezdtek. Mára egy átlagos dán távfűtéses lakás közelítőleg annyi hőt használ fel, mint egy 

magyar, pedig az átlagos alapterület mintegy négyszerese a magyarnak, az éghajlat hide-

gebb, a fűtési szezon hosszabb
42

. Dániában nagyfokú energiahordozó diverzifikációt haj-

tottak végre, az olaj és gáztüzelés mellett kiépítették a fahulladék-, szalma- és széntüzelésű 

fűtőműveiket, a világon a legmagasabb arányt érték el az egy főre jutó kapcsolt energia-

termelésben. Ahol lehet, felhasználják az iparban keletkező hulladék hőt, jelentős napkol-

lektor kapacitásokat építettek ki. A sűrű távhő ellátottság jótékony hatással van a dán iparra 

is, Dániában állítják elő a legtöbb előszigetelt távhő vezeték csövet, és hőmennyiségmérőt. 

A távhő szakmában Dániát gyakran tekintik minta országnak. Izland energiapolitikájának 

központjában a sajátos hidrogeológiai viszonyok kihasználása áll. A geotermális és vízi 

energia rendkívüli bőségben áll rendelkezésre. Távhő szempontból ez annyit jelent, hogy 

az olcsón elérhető hőt kell továbbítani a fogyasztók felé. Az ország teljes hőkeresletének 

88 százalékát elégítik ki geotermális energiaforrásból. Svédországban és Finnországban a 

távhő részaránya meghaladja a 20 százalékot az összes hőkeresleten belül. Svédországban 

a hő több mint felét faipari hulladék és szemét elégetésével, illetve hulladék hő felhaszná-

lásával állítják elő 
43

. 

A második csoportban, Ausztriában és Németországban a városi önkormányzatok tu-

lajdonát képező holdingokba szervezték a gáz- és távhőszolgáltatókat. A városvezetés dönt 

arról, hogy melyik városrészben melyik fűtési módot fejlesszék. A két rendszer párhuza-

mos kiépítését nem preferálják. Nyugat-Európában a német távhő-piac a legnagyobb, bár 

az ország fűtési igényét kisebb arányban (8 százalék) fedi le, mint az északi országokban. 

Ausztriában Bécs környezetvédelemben elért eredményei váltak híressé. A bécsi környe-

zetvédelmi stratégia fontos eleme a távhőszolgáltatás. Nagyon fontos, hogy a hőtermelést 

elsősorban szemétégetésből és kapcsolt energiatermelésből valósítják meg. A szolgáltatás 

vonzó a fogyasztók számára. A város hőpiacából a távfűtés igen magas részesedést ért el, 

mely tovább növekedett az utóbbi évtizedben újonnan rákötött fogyasztók tízezrei révén. 

                                                 
41

 (forrás: http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=155954 Letöltve: 2009. május 30. 2008-11-26) 
42

 Ez a nagyon jó épületszigetelésnek, illetve a 18-20 C szobahőmérsékletnek is köszönhető, ami tehát nem 

feltétlenül a távfűtés érdeme, ezek a körülmények bármelyik fűtési mód szempontjából kedvező feltételeket 

teremtenek. 
43

 A százalékos adatok forrása a Euroheat & Power District Heating and Cooling 2007 kiadványa. 

http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=155954
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1987-ben leégett Bécs híres spittelaui szemétégetője, melynek kiváltására korszerűbb tech-

nológiával újat építettek. A teljes osztrák hőkereslet 11 százalékát elégítik ki távhővel
44

. 

A harmadik csoport Franciaország, Olaszország, Hollandia egyes területei és az 

Egyesült Királyság. A csoport közös jellemzője, hogy a távhő csekély részesedést (5 száza-

lék alatt) szerzett a teljes hőpiacból. A déli államokban az éghajlat melegebb, így kevesebb 

a fűtési igény. Itt a távfűtés kevésbé terjedt el, hagyományai alig vannak. Ahol van távhő-

szolgáltatás, azt jellemzően az ipari, illetve geotermális hulladékhők továbbítására használ-

ják. Párizsban ritka technikai megoldást alkalmaznak, gőzt áramoltatnak a csöveken. Ez a 

megoldás jelentősen drágább, mint a forró vizes technika. A távfűtés eddigi csekély térhó-

dítása ellenére Olaszországban jelentős fejlődés figyelhető meg. Az ország jelentős 

geotermális energiával rendelkezik, részben a vulkáni hőnek köszönhetően. Olaszország a 

legjelentősebb geotermális elektromos energiatermelő Európában, de felhasználják az ala-

csonyabb hőmérsékletű vizeket távfűtésre is
45

. 

A negyedik csoportba az EU újonnan csatlakozott közép és kelet európai tagállamai 

tartoznak. Ezen országok mindegyike gyors, erőltetett iparosítási időszakot élt át. A város-

ba áramló népesség fogadására tömeges lakásépítés volt jellemző. A gyorsan felépített pa-

nel lakótelepek fűtését távhőszolgáltatással oldották meg. Akkor az olcsón elérhető ener-

giaforrások miatt hatékonysági szempontokat kevésbé vettek figyelembe. Jellemzően egy-

csöves rendszereket alakítottak ki, az épületek hőszigetelését gyenge minőségben végezték 

el. A távfűtés részesedése a teljes hőpiacból meghaladja a régi tagállamok átlagos értékeit. 

A fennálló műszaki problémák ellenére a kiterjedt rendszer óriási energetikai és klímavé-

delmi lehetőségeket rejt magában, ugyanakkor a versenyhátrány miatt esetenként a rend-

szer puszta életben tartása is komoly erőfeszítéseket igényel. Litvániában, Lettországban, 

és Csehországban, a távhő részesedése az ország teljes hőfelhasználásából meghaladja a 30 

százalékot. Magyarországon ez az arány 16 százalék. Ennél az aránynál alacsonyabb szin-

tet csak Szlovákia és Szlovénia képvisel a csoporton belül, EU-s szinten azonban hazánk a 

középmezőnyben helyezkedik el
46

. Az átalakuló országok távfűtési rendszerei modernizá-

ciójának szükségességéről több helyen is olvashatunk
47

. A távfűtési rendszerek modernizá-

ciója mellett szóló legfontosabb érvek az energiahatékonyság javítása, az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése, a fűtési költségek csökkentése és a technikai teljesít-

mény, elérhetőség javítása. 

Nuorkivi 2005 összefoglalja a kelet- és közép-európai, valamint az észak- és nyugat-

európai távhőrendszerek fő különbségeit. Míg az átalakuló gazdaságokban a 

távhőrendszereket általában a termelés orientált kialakítás, a fogyasztás mérési lehetősége-

inek hiányosságai, a sugárirányú hálózatok (mindössze egy hőforrással), valamint a nagy 

átmérőjű csövek jellemzik, addig a piacgazdaságokban ennek éppen ellenkezője teljesül 

(keresletorientáltság, precíz hőfogyasztás mérési lehetőségek, összehurkolt „csomós” rend-

szerek, több hőforrás, kis átmérőjű csövek). A távhőrendszerek modernizációját az átalaku-

ló gazdaságokban az önkormányzatok, távhőszolgáltatók elégtelen forrásai miatt a magán-

tőke bevonásával képzelik el. Ez azonban többféle akadályba ütközik, így például beszél-

                                                 
44

 A százalékos adatok forrása a Euroheat & Power District Heating and Cooling 2007 kiadványa. 
45

 Carella 1999 
46

 A százalékos adatok forrása a Euroheat & Power District Heating and Cooling 2007 kiadványa. 
47

 Így például a DHCAN Project (lásd később) keretében erre vonatkozóan készült két tanulmány is, az egyik 

bemutatja a modernizáció gazdasági, technikai és pénzügyi aspektusait, a másik pedig a román távfűtés mo-

dernizációjára vonatkozóan készít egy megvalósíthatósági tanulmányt, kiemelten kezelve a kapcsolt energia-

termelés kérdéskörét. E két tanulmányon kívül Artur Nuorkivi 2005 disszertációját írta az átalakuló gazdasá-

gok távfűtési rendszerének rehabilitációs stratégiájáról. Az átalakuló gazdaságok távhőrendszereivel szemben 

a finn és svéd távhőrendszert vette benchmarknak. 
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hetünk intézményi, fűtési piaci, társadalmi, technológiai és pénzügyi akadályokról
48

, me-

lyek elhárítása elengedhetetlen a sikeres modernizáció érdekében. 

Nemzetközi távhőszervezetek 

1954-ben Párizsban létrejött az európai távhőszolgáltatók szövetsége, az Union Inter-

national Des Distributeurs De Chaleur (UNICHAL). Alapítói: Párizs, Basel, Brüsszel, 

Koppenhága, Hamburg, Malmö, Göteborg, Utrecht, Rotterdam és Zürich energiaszolgálta-

tási szervezetei. (Csak kettő volt tisztaprofilú távhőszolgáltató társaság, a párizsi és az ut-

rechti). Az idő folyamán a szervezet egyre inkább bővült, tagjai lettek az USA-ból, Kana-

dából, Japánból és Dél-Koreából. Fontos megemlíteni, hogy hosszú évtizedek után kezdtek 

csatlakozni a szervezethez kelet-közép-európai szervezetek is (a budapesti távhőszolgáltató 

az elsők között volt, azóta a MaTáSzSz
49

 is tagja a szervezetnek). Ez a szervezet 1995 óta 

Euroheat&Power néven és brüsszeli székhellyel tevékenykedik, s 2001-re már 30 ország-

ból mintegy 200 taggal rendelkezett.
50

 Amerikában hasonló szervezet az International 

District Energy Assotiation. Az észak-európai országoknak közös szervezetük van 

(NORDVARME). Ezeken kívül különböző nemzeti szervezetek jöttek létre a távhőszolgál-

tatás érdekeinek képviseletére, Magyarországon ezt a szerepet a MaTáSzSz tölti be. 

A távfűtés nemzetközi vonatkozásait alapvetően az Euroheat&Power szakmai szerve-

zet időszakos kiadványai, valamint az Európai Bizottság SAVE (Special Actions for 

Vigorous Energy Efficiency) programja támogatásával készült DHCAN Project tanul-

mánysorozata alapján foglalom össze. Az Euroheat&Power távfűtésről szóló 2007. évi 

nemzetközi kitekintése országonként tartalmaz statisztikai adatokat a távhőszolgáltatásra 

vonatkozóan. A DHCAN Project
51

 keretében elkészült egy tanulmány sorozat, mely a táv-

fűtés legfontosabb kérdéseit vizsgálja
52

. A tanulmányok alapvetően a közép-kelet európai 

országokra fókuszálnak, de más országok tapasztalatait is tartalmazzák. 

A tanulmánysorozat
53

 abból indul ki, hogy a távfűtésben nagy lehetőségek rejlenek az 

energiafelhasználás, a környezet- és egészségvédelem szempontjából, viszont az egyedi 

fűtéssel, és más, hatékonyabb fűtési móddal való verseny révén problémákkal szembesül. 

Ezek a problémák főként az átalakuló országok gazdaságában szembeötlőek. A tanulmány 

készítői szerint annak érdekében, hogy ki lehessen használni a távfűtésben rejlő potenciális 

hasznokat, számos problémát kell megoldaniuk. A problémák két fő kérdés köré csoporto-

síthatók: a technikai és a management problémák körébe. Az egyik legfontosabb lépésnek 

a kínálat-orientált működésről a fogyasztó-orientált működés felé való elmozdulást látják, 

hiszen el kell érni, hogy a fogyasztó számára vonzó alternatíva legyen a távfűtési rendszer-

ben maradni, illetve arra rácsatlakozni. A szerzők szerint az átalakuló országokban a távfű-

tést támogatni kell annak érdekében, hogy a múltbeli örökölt konstrukcionális hiányossá-

gait ki tudja küszöbölni, s ezáltal versenyképessé válhasson a többi fűtési móddal. 

                                                 
48

 Ezeket az akadályokat és az elhárításukra vonatkozó lehetőségeket részletesen kifejti Nuorkivi 2005.  
49

 MaTáSzSz: Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 
50

 Nemzeti távhőszövetségek, távhőtermelők, távhőszolgáltatók, valamint a szakmához kapcsolódó gyártó és 

tanácsadó cégek. (Fábián-Garbai (szerk.) 2003 alapján) 
51

 „District Heating & Cooling and CHP: Promotional Materials for Candidate Countries and Pilot Actions in 

Hungary and Romania” 
52

 DHCAN project team: BRE (UK), Euroheat & Power, KAPE (Poland), SEVEn (Czech Republic), FVB 

(Sweden), Ekodoma (Latvia), Fotav Rt (Hungary), Debrecen Heat Supply Company (Hungary), Tata 

Municipality (Hungary), ASA (Romania), ARCE (Romania) 
53

 A tanulmánysorozat részei: The case for district heating: 1000 cities cannot be wrong; District heating 

system modernisation guide; District heating system management guide; District heating system ownership 

guide; District heating system institutional guide; Guide for modernization of district heating systems by 

implementation of small/medium CHP; The role of CHP in the development of district heating in Budapest; 

Towards a modern, customer-driven district heating system in Debrecen. 
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A távfűtés energiabázisa 

Az EU és EFTA országokban a távfűtésben legnagyobb arányban szenet (40 százalék), 

és földgázt (34 százalék) használnak. Megfigyelhető a szén részarányának csökkenése, és a 

földgáz részarány növekedése. Az olajfelhasználás 5 százalék, megújuló energiaforrás 10 

százalék, hulladékégetés 3 százalék, egyéb energiaforrás (többnyire ipari hulladékhő) 8 

százalék. A tüzelőanyag felhasználás országonkénti struktúráját a 2. számú melléklet (23. 

táblazat) tartalmazza. A szén felhasználása Lengyelország, Csehország, Szlovénia esetében 

a legnagyobb. A régi tagállamokból Németországban a legmagasabb a szén aránya. A 

földgáz felhasználásában Magyarországot egyedül Hollandia előzi meg, azonban Hollandi-

ában nagyon kevés a távfűtéses lakások száma, illetve nagyobb a saját földgázkitermelés 

aránya. Jelentős arányban használ földgázt Litvánia is. Megújuló energiákat legnagyobb 

arányban Izland, Svédország, Észtország és Lettország használ fel. A hulladékégetés 20 

százalékot meghaladó felhasználása figyelhető meg Norvégiában, Dániában és Finnor-

szágban. A kapcsolt energiatermelésben a legmagasabb arányt Hollandia érte el (92 száza-

lék), ezt követte Németország (82 százalék), Dánia (78 százalék). A 70 százalék körüli 

arányt ért el Magyarország, Ausztria, Finnország, Horvátország és Csehország
54

. 

Díjrendszer és árszabályozás 

A Distric Heating System Institutional Guide szerint a távfűtés árait nem kell szükség-

szerűen szabályozni a következő feltételek megléte esetén: ha van hatékony verseny az 

energia- és hőpiacon, ha az alternatív energiaforrások árai nem torzítottak és támogatottak, 

ha a fogyasztóknak meg van a lehetősége a választásra, illetve az igénybe vett rendszerből 

való kiválásra. A fenti feltételek hiánya esetén, illetve fontos stratégiai célok elérése érde-

kében sok ország alkalmaz valamilyen szabályozást. Dániában például kedvezményes adó-

kulcsot alkalmaznak, Finnországban a kormányzat a szén-dioxid kibocsátás csökkentésé-

nek fontos eszközét látja a távfűtésben és kapcsolt energiatermelésben, ezért erősen kont-

rollált üzleti környezetet teremtett a távfűtési szektorban. Néhány közép- kelet-európai 

országban a távhő árát szociálpolitikai megfontolásokból szabályozták és a hőt a piaci ár-

nál olcsóbban értékesítették. Ez az ár nem fedezte a rendszer költségeit. Ez a támogatási 

forma nem szolgálja a modernizáló beruházások megvalósítását, mivel meggátolja a beru-

házások megtérülését. Néhány közép- kelet európai országban közvetlen állami támogatást 

nyújtottak a szolgáltatóknak, hogy fedezzék az alacsony ár és az aktuális költségek közötti 

különbséget. Ilyen támogatást alkalmazott Csehország, Szlovákia, Bulgária és 1991-ig 

Magyarország is. Az állami támogatásnak ez a típusa közvetve a fogyasztóknak is olcsób-

bá tette a szolgáltatást, azonban nem tett különbséget az alacsony és magas jövedelmű csa-

ládok között. 

A tarifastruktúrát illetően általában a kéttényezős díjrendszer terjedt el a nemzetközi 

gyakorlatban (az EU legtöbb régi és új tagállamában). A tarifastruktúrával kapcsolatban 

Mernier 2006 megemlíti többek között azt a követelményt, miszerint a tarifastruktúra tük-

rözze a valós költségstruktúrát. A kéttényezős díjrendszer előnye, hogy javítja a szolgáltató 

pénzügyi stabilitását, jobban összhangban van a költségstruktúrával, illetve segíti a 

távhőszolgáltatót az időjárási kockázat mérséklésében
55

.  
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 2005. évi adatok alapján in Euroheat&Power 2007 
55

 Ezeket az előnyöket az Euroheat&Power és a DHCAN tanulmányok is megemlítik a kéttényezős díjrend-

szerrel kapcsolatban. Az elemzések szerint az EU majdnem minden tagállamában a kéttényezős díjrendszert 

alkalmazzák, konkrét példaként említik Finnország, Csehország, Magyarország, Szlovénia, Lengyelország 

tarifastruktúráját. Litvániában azonban az egytényezős díjrendszer dominál. (A District Heating and Cooling 

Country by Country/2007 Survey. Euroheat&Power, 2007. és a District Heating System Institutional Guide. 

DHCAN Project, 2004. alapján) 
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Néhány közép- kelet-európai országban súlyos probléma, hogy a fogyasztók jelentős 

része nem fizeti a távfűtési számlákat. A távfűtéses lakásokban nagyon sok alacsony jöve-

delmű család él, akik jövedelmük jelentős hányadát kénytelenek fűtésre költeni. Ugyanak-

kor fennáll a veszélye, hogy a szolgáltató teljes működését ellehetetleníti a féktelenül duz-

zadó kintlévőség.  

Az EU régi 15 tagállamában magasabbak az árak. 2005-ös adatok szerint 1 

megawattóra fűtés ára többnyire 40 és 80 euró között volt a régi tagállamokban. A kelet és 

közép európai országokban ez 20 és 40 euró közötti áron volt elérhető. Magyarország 40 

euróval a sáv felső szélén helyezkedett el. 2005-ben a legmagasabb árszint Dániában (80 

euró, mely energiaadót is tartalmaz), a legalacsonyabb Romániában (21 euró) volt
56

. A 

távfűtés árának alakulását meghatározza az alkalmazott áfa-kulcs. Ez egyrészt önmagában 

a távfűtés ára esetében is meghatározó, másrészt az egyéb energiafajtákra kivetett áfa mér-

tékéhez képest is jelentőséggel bírhat. Bizonyos országokban a távfűtésre kedvezményes 

áfa-kulcsot alkalmaznak, ezt mutatja a 2. táblázat (2007-es adatok alapján).  

 

Kedvezményes áfa-kulcsot alkalmazó országok (2007. évi adatok) 2. táblázat 

 A távhő áfája Egyéb energia áfája 

Izland 14 24 

Olaszország 10 20 

Csehország 5 22 

Észtország 5 18 

Lettország 5 18 

Litvánia 5 18 

Magyarország 20
* 

20
*
 

* (Magyarországon a távfűtés áfáját először 18 százalékra (2009. augusztus), majd 2010. januártól 5 száza-

lékra csökkentették. Az általános áfa-kulcs 20 százalékról 25 százalékra emelkedett ezzel egyidejűleg) 

Forrás: Euroheat&Power 2007 

 

A többi országban az általános áfa kulcsot kell felszámítani a távhő árakra. Az általá-

nos Áfa kulcs az egyes országokban 16 és 25 százalék között változik. Több helyen ener-

giaadó terheli a távhőszolgáltatást. 

A távfűtést érintő nemzetközi egyezmények és a nemzeti távfűtési politikák 

A távfűtést érintő nemzetközi egyezményeket és a távfűtésre vonatkozó nemzeti poli-

tikákat a DHCAN Project „District heating system institutional guide” című kötete alapján 

mutatom be nagyon röviden. A tanulmány alapvetően a politikai és szabályozói háttérrel 

foglalkozik, a távfűtés intézményi hátterét foglalja össze, kitérve a távfűtés sajátosságaira 

és a meglévő támogatási rendszerekre. Eszerint nincs olyan nemzetközi megállapodás, 

mely közvetlenül szabályozza a távfűtést, van azonban több olyan EU-s megállapodás és 

egyezmény, mely közvetve befolyásolja azt.  

A távfűtést befolyásoló legfontosabb direktívák téma szerint: a villamos energia és a 

földgáz belső piacának közös szabályait tartalmazó és a piacnyitási folyamatokat szabályo-

zó direktívák, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó irányelvek 

a Kyotói Egyezmény szerint, a kibocsátási kvóták kereskedelmével foglalkozó direktívák, 

az energiatermékek és a villamos energia adózására vonatkozó irányelvek, ÁFA módosítás, 

a megújuló energia-forrásokkal való villamosenergia-termelés támogatásáról szóló direktí-

                                                 
56

 2005. évi adatok alapján in Euroheat&Power 2007 
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vák, a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő és villamosenergia-termelés támogatásáról 

szóló direktívák, az épületek energiateljesítményéről szóló direktívák
57

.  

A távfűtés helyzete az egyes országokban, mind Nyugat-, mind Kelet- Közép Európá-

ban nagymértékben különbözik. Alapjában véve 3 átfogó kategóriát különböztethetünk 

meg: Azok az országok, ahol nincs speciális törvényhozás a távhőszolgáltatásról, de van 

némi pénzügyi befolyás (pl. Svédország), azok az országok, ahol sem speciális törvényho-

zás, sem pénzügyi eszközök nem támogatják a távfűtést (pl. Finnország, Románia, Német-

ország), azok az országok, ahol speciális törvény van a távhőszolgáltatásról (pl. Dánia, 

Litvánia, Magyarország, Észtország.) Sok helyen az ország távfűtési vagy kapcsolt ener-

giatermelési politikája az energia politika részeként, illetve a távfűtésre vonatkozó szabá-

lyok más törvény (pl. energiatörvény, vagy hálózatos szolgáltatások szabályozása) része-

ként fogalmazódnak meg (pl. Csehország és Szlovákia). 

A távhőszolgáltató vállalatok tulajdonosi háttere 

A 20. század utolsó évtizedében jelentős változások történtek a távhőszolgáltatás tulaj-

donosi szerkezetében
58

. Korábban a távhőszolgáltatás kizárólag köztulajdonban volt: vagy 

az állam tulajdonában (pl. kelet-közép-európai országok), vagy az önkormányzatok, illetve 

regionális kormányzat tulajdonában (pl. a nyugat-európai országokban)
59

. A rendszervál-

tással, majd az energiapiacok liberalizálásával mind a kelet-közép, mind a nyugat európai 

országokban jelentősen megváltozott az ipar tulajdonosi szerkezete, megindult egy privati-

zációs hullám. Számos esetben a közszolgáltató vállalatok egészét, vagy egy részét eladták 

magánbefektetőknek. Ezek a trendek hatással voltak a távhőszektorra is. A távhőszolgálta-

tás esetében is növekedett a magántőke részaránya
60

. A tulajdonosi szerkezet és a vezetés 

szempontjából három fő csoportot különböztethetünk meg:  

Kizárólag köztulajdonban (állami vagy önkormányzati tulajdonban) lévő 

távhőszolgáltatók, közösségi kontrollal. Magyarországon a távhőszolgáltatók nagy része 

100 százalékban önkormányzati tulajdonban van. Németország harmadik legnagyobb 

távhőrendszere (München) szintén a város tulajdona. Dániában erős az önkormányzati tu-

lajdon mind a kis, mind a nagy rendszerek esetén. Az itt működő mintegy 430 

távhőszolgáltató vállalat 15 százaléka (de a hőértékesítés 66 százaléka) a tisztán önkor-

mányzati tulajdonú, 85 százaléka pedig helyi fogyasztói együttműködések tulajdonában 

van (a hőértékesítés 37 százaléka). Bécs és Helsinki távhőszolgáltatója is ide tartozik. 

Csehországban viszonylag ritkább az előfordulásuk, jellemzően a kisebb önkormányzatok 

esetében fordulnak elő. 

Kizárólag magántulajdonban lévő távhőszolgáltatók, a magánszféra vezetésével. 

Ebben az esetben az önkormányzat és a központi kormányzat elveszíti a befolyását a 

                                                 
57

 A direktívák pontos megnevezését és számozását, valamint fő pontjainak összefoglalását a District Heating 

System Institutional Guide című tanulmánykötet tartalmazza. 
58

 A District Heating System Ownership Guide című tanulmány áttekintést nyújt a tulajdonosi háttér történe-

téről, a jelenlegi helyzetről, valamint az OECD/EU államokban és az átalakuló gazdaságokban jellemző tren-

dekről. Nem próbál viszont választ adni arra a kérdésre, vajon kell-e a távhőszolgáltatókat privatizálni. A 

tulajdonosi szerkezet legfontosabb formációit csak felsorolásszerűen mutatom be, részletesen lásd a DHCAN 

Project erre vonatkozó tanulmányát, vagy az Andre Mernier által, Energy Charter nevében készített 

Cogeneration and District Heating című 2006. évi tanulmányának ide vonatkozó fejezetét. 
59

 A kelet-közép-európai országokban a központosított távhőrendszer általában beolvadt az állami tulajdonú 

nemzeti áramszolgáltató vállalatba. Nyugat-Európában vagy önálló vállalatként, vagy egy többprofilú köz-

szolgáltató vállalatba integráltan működtek (pl. a németországi „Stadtwerke”, amely ellátta az áram-, gáz-, 

víz-, távhőszolgáltatási feladatokat, valamint a tömegközlekedés, hulladékkezelés, közterület világítás is a 

hatáskörébe tartozott.) 
60

 A svéd távhőszolgáltató rendszerek esetében 1990-től kezdve 2002-ig 100 százalékról mintegy 62 száza-

lékra csökkent az önkormányzatok tulajdonosi részaránya, a magántőke előrenyomulása mellett. De ezek a 

tapasztalatok az európai változásokat is tükrözik. 
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távhőszolgáltató üzleti döntései terén, de az árszabályozás, környezetvédelmi szabályok, a 

speciális törvényhozás révén van némi ráhatása a működésükre. Csehországban több ön-

kormányzatnál helyi és külföldi vállalatok vették meg és működtetik a távhőszolgáltató 

vállalatokat. Németország két legnagyobb távhőszolgáltató rendszere (Berlin és Hamburg) 

teljesen magánkézben van. Több magánbefektető nem tudta megszerezni a teljes 100 szá-

zalékos tulajdonosi kontrollt.  

A privát- és közszféra együttműködése (Public Private Partnership). Itt a tulaj-

donosi és a menedzsment funkciók szétválnak. Ez 8 féle formációban is előfordulhat, 

így például lehet 100 százalék köztulajdon mellett magánszektor részvétele a menedzs-

mentben, lehet vegyes a tulajdonosi szerkezet, és kizárólagos magántulajdon a közszféra 

némi részvételével. Az egyes módozatoknál különböző a magánszféra részvételének a mér-

téke. A legfontosabb formák: működtetési és menedzsment szerződések, lízing, koncesz-

szió, csak a hőtermelés privatizációja, kisebbségi magántulajdonos kiválasztása, kisebbségi 

magántulajdon tőzsdei alapon, részvények kibocsátásával, többségi magántulajdon bevo-

nása, kizárólag magántulajdon önkormányzati támogatással
61

. Andre Mernier (Energy 

Charter) 2006 tanulmánya szerint a szervezeti keret az alábbi formációkban valósulhat 

meg: önkormányzati távhőszolgáltató vállalat, korlátolt felelősségű társaság, önkormány-

zati közszolgáltató holding vállalat, lízing, a távfűtés működtetésének eladása, önkormány-

zatok közötti együttműködés az energiaellátásban, együttműködés az önkormányzati válla-

latok között, együttműködés a helyi iparral, a befektetett eszközök tulajdonjogának kérdé-

se, intézményi kapacitásépítés. 

2.1.2. A távfűtés hazai kialakulása és fejlődése 

Magyarországon a távhőellátás, távfűtés az 50-es évek elején kezdett elterjedni. Kez-

detben a nagy ipari gyártelepek ipari fogyasztói és a környezetükben lévő lakó- és középü-

letek távhőellátása volt jellemző, ekkor a lakáscélú hőfelhasználás a teljes 

hőfelhasználásból alig több mint 12 százalékot tett ki, a többi ipari célú hőfelhasználás 

volt. Az első távfűtő berendezések elsősorban a villamosenergia-termelés, a vegyipar és a 

kohászat hulladékhőjének hasznosítására épültek.  

 

 . 

Forrás: Csuti in GKI-Energiapolitikai Füzetek, 2005. Kiegészítve: KSH 

2. ábra. A távfűtött lakások száma Magyarországon 1960-2006 
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 A DHCAN project tulajdonosi szerkezetről szóló tanulmánya alapján.  
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Mint ahogy a 2. ábra mutatja, az 1960-as években a nagy lakáshiány következtében 

rendkívüli lakásépítési boom kezdődött, s ezzel összefüggésben a távhőszolgáltatás térhó-

dítása, fejlődése is útnak indult, mivel a házgyári lakások fűtését és melegvíz-ellátását a 

távhőre alapozták
62

. 1965 és 1980 között minden évben nőtt az új lakásépítések száma, 

majd 1980-tól kezdve ez a lendület kezdett visszaesni, s a 1990-es évek közepén pedig 

gyakorlatilag megszűnt a házgyári lakások építése. A két 15 éves lakásépítési program
63

 

révén a 60-as évektől a 90-es évekig jelentős változás következett be a távhő-felhasználás 

szerkezetében.  

A hatvanas évektől a nyolcvanas évek közepéig mind a lakossági célú, mind az ipari 

célú távhőfelhasználás dinamikus növekedést mutatott (az ipari célú felhasználás dominan-

ciája mellett). A rendszerváltást követően a lakossági távfűtés viszonylagos stabilitása mel-

lett az ipar felhasználása drasztikusan csökkent (ennek révén az összes távhő felhasználás 

is csökkent). Nagy múltú iparágak kerültek nehéz helyzetbe, a kohászat tönkrement, sok 

gyárat bezártak. 2007-ben a távhőfelhasználás jelentős része (mintegy 58 százalék) a laká-

sok fűtésének és melegvíz-szolgáltatásának érdekében történt, az ipar felhasználása mind-

össze mintegy 32 százalékot tett ki. A közületi felhasználás jelenti a maradék 10 százalé-

kot. A távhőfelhasználás alakulását és annak szerkezetében bekövetkező változást mutatja 

a 3. ábra. A tendencia 2004-től napjainkig is hasonló képet mutatott, az ipari célú felhasz-

nálás tovább csökkent a lakossági és közületi felhasználás enyhe ingadozása – alapvetően 

stagnálása – mellett
64

.  

 
Forrás: Csuti in GKI-Energiapolitikai Füzetek 2005  

3. ábra. Távhőfelhasználás Magyarországon (1960-2004) 
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 (Fábián in Fábián-Garbai (szerk.) 2003, p.46). 
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 Az első 15 éves lakásépítési programban (1960-1975) egymillió lakás felépítését irányozták elő és tényle-

gesen 1.047.000 lakás épült (ebből mintegy 153.000 panelos technológiával). Az ekkoriban alkalmazott 

életmódmodell következtében kisebb alapterületű lakásokat építettek nagyobb arányban. Ez a tendencia nem 

csak az alapterületben, hanem a szobák számában is megmutatkozott, nagyobb számban építettek egy, vala-

mint másfélszobás lakásokat is. A lakásépítési programban meghatározott keretszámok teljesíthetősége érde-

kében a hagyományos technológiák mellett különböző szabványosított típustervek, épületszerkezet-típusok, 

építőipari technológiák kialakítására volt szükség. A lakásépítés technológiája szerint ebben az időszakban 

iparosított technológiával épült lakások, valamint a panelból épült lakások építése volt jellemező. A panelos 

technológia jellemzője az alkalmazott szerkezeti elemek ipari körülmények közötti előregyártása, s emiatt a 

nagy méretpontosság, a méretegységesítés szükségessége. 1976-1990-ig tartott a második 15 éves lakásépíté-

si program 1.200.000 db lakás megépítésének tervével, valamivel magasabb átlagos lakás-alapterülettel és 

átlagos szobaszámmal. Az egyszobás lakások aránya csökkent, a három- és többszobás lakásoké nőtt. A 

lakások egyre nagyobb hányada épült panelos technológiával (Bíró in Fábián-Garbai (szerk.) 2003). 
64

 Az összes felhasználás 2005-ben 50027; 2006-ban 46200 TJ/év, ebből az ipari célú felhasználás 2005-ben 

15758, 2006-ban 14656 TJ/év volt. 
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A dinamikus lakásépítések idején a távfűtési rendszereket nagy kapacitásúra tervezték, 

jellemzően túlméretezték, bízva a lakásépítés lendületének hosszú távú fennmaradásában. 

Abból indultak ki, hogy egy nagyobb rendszer kiépítése, és a kihasználtság fokozatos nö-

velése előnyösebb megoldást jelent, mintha egy kisebb kapacitású rendszert kellene bőví-

teni a további rácsatlakozások miatt. Annak érdekében, hogy a lakásépítési programok 

magas tervszámait tartani lehessen, a minimális beruházási igényű megoldásokat részesí-

tették előnyben mind a lakások építése, mind a távfűtési rendszerek kialakítása során. Ezt 

támasztotta alá az akkoriban elterjedt építészeti felfogás is, miszerint a panellakások 

egyenletes hőigénnyel rendelkeznek, a lakások különböző fűtöttségének lehetőségét nem 

tartották megengedhetőnek a hőtágulás különböző mértéke miatt. Emellett Magyarország 

rendkívül olcsón jutott az orosz földgázhoz, így nem volt szükség takarékoskodásra. Ennek 

következtében az 1970-es évektől kezdve bevezették a minden szabályozási lehetőséget 

mellőző egycsöves átfolyós rendszereket. Így a lakások nagy részében nem volt lehetőség 

a fűtés szabályozására
65

. Sok épületben még hőközpont sem volt, nem volt lehetőség au-

tomatikus hőközponti szabályozásra és hőmennyiség-mérésre (állandó tömegáramú, válto-

zó hőmérsékletű, kézi vezérlésű rendszerek épültek ki). Az olajválságok nyomán bekövet-

kező energiaár-robbanás után az egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerek kezdtek ter-

jedni, ahol már némiképpen megteremtődött a szabályozhatóság lehetősége. További hát-

rányos megoldást jelentett az a gyakori megoldás, hogy az egyes lakótelepek távfűtési szi-

getüzemekként jöttek létre és csak így voltak üzemeltethetők. Azóta sok helyen sikerült 

megszüntetni a szigetüzemeket, és az így kialakult rendszereket összekapcsolni, de például 

a fővárosban ez még mindig gondot jelent. 

A távfűtési rendszerek kialakításkori hiányosságaiból eredő hátrányokat a fogyasztói 

oldal ekkoriban kevésbé, vagy egyáltalán nem érzékelte, amiatt, hogy átalánydíjas elszá-

molás volt jellemző, nem volt igény a hőleadónkénti szabályozásra és lakásonkénti elszá-

molásra. Az energiahordozók ára ekkoriban még alacsony volt, sőt az 1973-as és 1979-es 

olajárrobbanás után (a világpiaci árak rohamos emelkedésének ellenére) hazánk még min-

dig rendkívül barátságos (igaz emelkedő tendenciájú) áron jutott az orosz energiahordo-

zókhoz. Ezen kívül a távhőszolgáltatásra jelentős mértékű állami dotáció volt érvényben 

(erről később lesz szó). Így a lakosság rendkívül kedvezményes áron kapta a szolgáltatást, 

vajmi keveset érzett a valódi terhekből.  

A távhőrendszerek és a lakások fűtési rendszereinek fő műszaki jellemzőit a 

MaTáSzSz kiadványkötete (szerkesztette Fábián-Garbai 2003) alapján tekintettem át
66

. A 

későbbiekben a fűtés szabályozhatóságában előrelépést jelentett a kétcsöves rendszerek 

terjedése. Emellett a kézi szabályozókkal ellátott rendszerek helyett elterjedt a termosztati-

kus radiátorszelepek alkalmazása, amellyel már lakásonként, sőt helyiségenként megoldha-

tó a hőszabályozás, és ez már a külső hőmérséklet változásának hatására automatikusan 
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 A dolog érdekessége, hogy a 70-es évekig a házgyári lakóépületek általánosan kétcsöves technológiával 

épültek, a radiátorok előtt kézi szabályozású szeleppel, ahol lehetőség van a fűtés szabályozására. 
66

 Ezzel kapcsolatban a távhőszolgáltatás 50 évét összefoglaló MaTáSzSz 2003 kiadvány (I. kötet) így fo-

galmaz: „A távfűtött lakások többsége házgyári technológiával épült. Az I. és II. 15 éves lakásépítési prog-

ramokban megfogalmazott számok csak panelos, házgyári technológia alkalmazásával, előre gyártott elemek 

összeszerelésével voltak teljesíthetők. Az épületek túlnyomó része magas épület, 9-10 szintes, az épületek 

hővédelme alacsony, lényegében igénytelen, elsősorban az akkori energiahordozó árakat tükrözi. A lakások 

válaszfalainál sem alkalmaztak hőszigetelést. Építészeti és statikusi szakvélemények szerint kívánatos volt az 

épületek számára egyenletes fűtöttséget biztosítani és az egyedi szabályozás lehetőségét mellőzni. Az építési 

technológiából és az említett egyéb körülményekből fakadóan hőellátási módként csak központi hőellátás, 

azon belül is távhőellátás jöhetett szóba. Az ország akkori és tervezett energiahordozó struktúrája és energia-

politikája a távhőellátást helyezte előtérbe. (…) Általános problémaként jelentkezett a „hidegen sugárzó fal”, 

a szellőzés hiányosságai, a túlfűtés vagy alulfűtés, az esetleges penészedés, stb. (…)”. (Szerkesztői megjegy-

zés, MaTáSzSz 2003, p. 87) 
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változtatja a fűtőtesten átfolyó fűtővíz térfogatáramát, a kívánt mértékűre állítva ezzel a 

fűtőtest hőleadását, s állandó értéken tartva a helyiség hőmérsékletét. A korábban kialakí-

tott, nagyarányú egycsöves átfolyós rendszereknél továbbra sincs lehetőség a fűtés szabá-

lyozhatóságára. A fűtési rendszerek átalakítása jelentős tőkét igényelne. Lipták (in Fábián-

Garbai (szerk.) 2003) sommás megfogalmazásánál frappánsabban nem igen lehet összefog-

lalni a rendszerváltásig kialakult helyzet jellemzőit, idézem: „Távhőszolgáltató rendszere-

inkre a kapcsolt energiatermelés alacsony részaránya, a többségében gáztüzelésű, forróvíz-

kazánokkal megépített fűtőművekre alapozott, szigetüzemben működő lakótelepek, a túl-

méretezett távfűtőhálózatok, távvezeték-rendszerek, az állandó tömegáramú keringtetés, az 

alacsony primer hőmérsékletlépcső, a kézi üzemeltetésű, mérő és szabályozó berendezések 

nélküli hőközpontok, az erősen túlméretezett, a lakásokban egyáltalán nem, vagy csak kéz-

zel szabályozható fűtési rendszerek, valamint az átalánydíjas, dotált elszámolás volt jel-

lemző.” (in MaTáSzSz 2003, p. 104)  

A rendszerváltással bekövetkező szemléletváltás, és a minden területre (politikára, 

gazdaságra, társadalomra) kiterjedő változások a távhőszolgáltatást sem hagyták érintetle-

nül. A tanácsok önkormányzatokká alakultak, a lakásépítések lendülete jelentősen vissza-

esett, a távhővagyon az önkormányzatok tulajdonába került, megjelent a koncessziós üze-

meltetés
67

 lehetősége, megváltozott az árszabályozás rendszere, megjelent az ártörvény, az 

állami árkiegészítés (dotáció) megszűnt. Mindehhez társult a fentebb leírt jellemzőkkel 

örökölt távfűtési rendszer. Mindez nagyban éreztette negatív hatását a távhőszektorban is. 

2.1.3. A távfűtés jelenlegi helyzete Magyarországon 

A távfűtött lakások aránya Magyarországon mintegy 16 százalék, 2006-os adatok sze-

rint a távfűtött lakások száma 653447 db volt
68

. 91 településen volt távfűtés. A legtöbb 

olyan település, ahol távfűtési rendszer üzemel Pest (10), Borsod-Abaúj-Zemplén (8) és 

Vas megyében (7) található, a legkevesebb Zala (1) és Békés, Nógrád és Heves megyében 

(2). A távfűtött lakások száma szerint Vas megyében a 7 távfűtési rendszert működtető 

településen, mintegy harmadannyi a távfűtött lakások száma, mint Fejér megye 4 települé-

sén. Zala megye pedig az egyetlen távfűtési rendszert működtető települése ellenére nem 

az utolsó helyet foglalja el a távfűtött lakások száma szerint. Ennek oka nyilván a 

távhőrendszerek nagyságában rejlő különbség. A távfűtött lakások száma szerinti rangsor 

mellett érdekes az is, hogy a megyében lévő összes lakáshoz képest mekkora a távfűtéses 

lakások részaránya. A 2003. évi adatok szerint a legnagyobb ez az arány Komárom-

Esztergom megyében (29,1 százalék), Budapesten ez 28,9 százalék. Borsod-Abaúj-Zemlén 

csak a hatodik a sorban (19 százalék). Békés és Zala megyében elenyésző a távfűtés ará-

nya. A területi statisztikai évkönyv 2004. évi adatai szerint a távfűtés regionális megoszlá-

sát tekintve Budapesten a legnagyobb a távfűtött lakások aránya (több mint 34 százalék), 

de a Közép-Dunántúli és a Közép-Magyarországi régióban is magasabb az országos átlag-

nál
69

.  

A távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységet a 4030 TEÁOR számú Gőz-

melegvízellátás szakágazatba sorolják. 1998-ban 119, 2000-ben 117, 2001-ben 130, 2006-

ban pedig már 163 hőtermeléssel és hőszolgáltatással foglalkozó vállalat, szervezet szere-

pelt a cégnyilvántartásokban (a GKI (szerk. Molnár) 2005 és a Cégkódtár 2006 adatai sze-

rint). A szakágazat ezzel mintegy 7,5 ezer munkahelyet biztosít. 
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 Az Alfa Nova és a Dalkia érdekeltségi körében több településen koncessziós formában történik a 

távhőellátás. 
68

 Magyar Statisztikai Évkönyv 2006 
69

 A megyei és regionális adatok, valamint a magyarországi távhőszolgáltatás összefoglaló adatait a 2. számú 

melléklet (24-25-26. táblázat) tartalmazza. 
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2.2. A távfűtés energiapiaci meghatározottsága - energiapiaci 

helyzetkép a távhőszolgáltatás szempontjából 

Az egyre növekvő primer energiafelhasználás, ugyanakkor a rendelkezésre álló forrá-

sok szűkössége miatt napjainkban a világ figyelme az energiagazdálkodás, valamint az 

energiapolitika felé fordult. Az energia-kérdés mind a politika, a gazdaság, mind a társada-

lom oldaláról jelentős megoldandó feladatokat generál. Egy ország hatalma, gazdasági 

ereje, de kiszolgáltatottsága is függ a rendelkezésre álló energiaforrásoktól. Világszinten, 

valamint Európai Uniós és nemzetgazdasági szinten is energiaügyekkel foglalkozó szerve-

zetek jöttek létre, magas szintű politikai – gazdasági – társadalmi fórumok foglalkoznak a 

témával. Napjainkra elmondható, hogy a nemzetközi és nemzeti jogszabályi háttér is meg-

teremtődött, számos irányelv, törvény, rendelet született. 

2.2.1. Az energiaigények módosulása 

Az EU és Magyarország primerenergia felhasználása jelentősen eltér. 2007-es adatok 

szerint az EU-ban a primer energiahordozók felhasználásának 36 százalékát teszi ki a kő-

olaj, 24 százalékát a földgáz, a feketeszén és lignit felhasználása mintegy 18 százalékra 

tehető, s mintegy 22 százalékot képviselnek az alternatív energiaforrások (nukleáris ener-

gia 15 százalék, biomassza 4 százalék és egyéb energiaforrások)
70

. Magyarország esetében 

az energiafelhasználás 45 százalékát adja a földgáz energiahordozó felhasználása. Ez az 

arány igen magasnak mondható, ha figyelembe vesszük a rendelkezésre álló földgázkészle-

teket, valamint azt, hogy a hazai földgázkitermelés volumene folyamatosan csökken
71

. A 

kőolaj felhasználása 24 százalék, a szén 13, az atomenergia 12 százalékot, a megújuló- és 

egyéb energiaforrások mintegy 6 százalékot képviselnek hazánk energiafelhasználásában 

(Magyari, 2007). 

Az energetikáról készült legátfogóbb tanulmányok között tartják számon a Nemzetközi 

Energia Ügynökség (IEA) gondozásában World Energy Outlook címmel évente megjelenő 

kiadványt, melynek tartalmában megfigyelhető súlyponti eltolódásokból következtetni 

lehet az energetika legjelentősebb kérdéseire. Az IEA alap és alternatív forgatókönyvei, 

valamint az Amerikai Energia Hivatal (EIA) kitekintései becsléseket tartalmaznak az ener-

giaigények módosulására vonatkozóan, tanulmányaik középpontjában a klímaváltozás és 

annak hatásai állnak. A Kiotói Egyezmény, illetve az azt felváltó koppenhágai éghajlatvé-

delmi megállapodás számos előírást, célkitűzést fogalmaz meg a környezet- és éghajlatvé-

delem biztosítása érdekében (ilyenek például az üvegházhatású gázok, illetve a primer 

energiafelhasználás csökkentésére tett vállalások). Az EU-ban a Klíma és Energia Csomag 

elnevezésű új irányelvet tartalmazó program foglalkozik jelenleg az energiapolitika legfon-

tosabb kérdéseivel. Ezen forgatókönyvek és energiapolitikai megállapodások részletes 

elemzésétől dolgozatomban terjedelemi korlátok miatt eltekintek
72

. Ez utóbbi Energia 

Csomag két fontosabb elemét lényegesnek tartom azonban kiemelni. 2020-ra az 1990. évi 

szinthez képest 20 százalékkal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, illet-

ve 20 százalékra kell növelni a megújuló energiaforrások arányát. A csomag magyarorszá-

gi vonatkozásai megerősítik a megújuló energiahordozók aránya növelésének szükségessé-

gét, ami azt jelenti, hogy az erőműfejlesztések a megújuló alapú áram- és hőtermelő egy-

ségek létesítése irányába mozdulnak el a jövőben (becslések szerint inkább 2015-től). 
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 Forrás: Panorama of Energy. Energy statistics to support EU policies and solutions, 2007 edition Eurostat 

Statistical Books 
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 2005. évi adatok szerint Magyarország éves földgázkitermelése mintegy 2,9-3 Mrd m
3
, s emellett mintegy 

11,4 Mrd m
3
 import földgáz érkezik az országba. (Hegedűs (szerk.) GKI 2005) 

72
 Ezekről részletesebben olvashatunk többek között a GKI Energiakutató Kft. által megjelentetett Energiapo-

litikai füzetek XVII-XVIII. számaiban. 
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A primerenergia-felhasználásának és összetételének változásáról, annak különféle 

becslési változatairól részletesen olvashatunk (többek között) a GKI Energiakutató és Ta-

nácsadó Kft. gondozásában megjelent Energiapolitikai füzetek XVII-XVIII. számaiban
73

. 

A tanulmány a magyar energiaszerkezetet a magas földgázarány miatt leginkább a holland 

(illetve némileg az angol, román, olasz) energiaszerkezethez hasonlítja, viszont rámutat, 

hogy a jelentősebb földgázfelhasználás mellé ezekben az országokban magasabb hazai 

termelés társul, mint hazánkban. Az energiafelhasználás szerkezetének változása kapcsán 

valószínűsíti, hogy a világ klíma- és energiapolitikájának végrehajtása a megújuló energia-

források aránya növekedésének irányába hat. Hazánk primer energiafelhasználásának le-

hetséges összetételére vonatkozó becslésük alapján csak néhány összefüggést emelek ki (3. 

táblázat).  

 

Magyarország primerenergia-felhasználásának lehetséges összetétele 2010-2030 (%) 

(becslés) 3. táblázat 
Év Szén 

% 

Kőolaj 

% 

Földgáz 

% 

Atom 

% 

Egyéb megújuló 

% 

2010 12 26,9 39,9 14,5 5,8 

2015 7 25,9 44 14,1 8,1 

2020 7,8 23,9 44,1 13,6 9,8 

2025 7,4 23,1 43 13,2 12,8 

2030 6 21,8 38,7 19,7 15,5 

Forrás: Energiaközpont Kht., előrejelzés GKI Energiakutató Kft. (szerk. Szabó Z.) 2009 

 

Látható, hogy 2010-től kezdve a kőolaj és szén energiahordozók arányának csökkené-

sét vetítik előre a megújuló energiaforrások növekedése mellett. A földgáz arányának 

csökkenését csak 2020 után prognosztizálják. Ezt az előrejelzést többek között az alábbi 

feltételezésekre építették: megépülnek a jövőben tervezett új, földgázalapú erőművek 

(2015-ig), a szén alapú erőművek egy része bezár vagy biomassza, illetve vegyes tüzelésre 

áll át, megtörténik a Paksi atomerőmű felújítása és kapacitásbővítése (2020-ig), s elérjük a 

megújulók növelésének EU-s célkitűzését (2020-ig). Terjedelmi korlátok miatt nem tekin-

tem célomnak egy teljes energiapiaci helyzetkép felvázolását, pusztán a távhőszolgáltatás 

szempontjából releváns összefüggéseket emelem ki dolgozatomban. 

A világban zajló, közszolgáltatásokra is kiterjedő globalizációs, liberalizációs, vala-

mint az ehhez kapcsolódó privatizációs folyamatok megítélése éles vitát váltott ki szakmai 

körökben. Az elmúlt években tanúi lehettünk többek között az energiapiac (a 

villamosenergia-piac valamint a földgázpiac) fokozatos átalakításának, megnyitásának. A 

távhőszolgáltatás szempontjából elsősorban a földgázpiaci liberalizációs folyamatok te-

kinthetők meghatározónak, mivel ez jelentős hatással van az egyik legfőbb alapanyag, a 

földgáz árának alakulására
74

. Másrészt környezetvédelmi irányelvek célul tűzték ki a pri-

mer-energia felhasználás, valamint a károsanyag-kibocsátás szintjének csökkentését. Az 

energiatermelésben új utak keresése kezdődött, új, korszerűbb, kevesebb primerenergiát 

felhasználó vagy azokat kiváltó technológiai megoldásokat fejlesztettek ki. Ily módon a 

távhő- és villamosenergia-termelésben nagy szerepet kapott egyrészt az alternatív energia-

források felhasználása, másrészt a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, az általuk el-
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 Változó gazdasági környezeti feltételek, módosuló energiaigények. (Szerk. Hegedűs Miklós). Energiapoli-

tikai Füzetek XVII. Szám, GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., Budapest, 2009. július 

Az energiaigény és –szerkezet hosszú távú előrejelzésének klímapolitikai vonatkozásai. (Szerk. Szabó Zol-

tán). Energiapolitikai Füzetek XVIII. Szám, GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., Budapest, 2009. július 
74

 A villamosenergia-piaci liberalizáció hatása elsősorban a kapcsolt energiatermelés szempontjából bír jelen-

tőséggel, különösen a támogatási rendszer megváltozása révén. Ezt a problémát a kapcsolt energiatermelésről 

szóló alfejezetben fejtem ki részletesen, mellőzve azonban a villamos energiapiaci liberalizáció folyamatának 

bemutatását. 
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érhető primerenergia-megtakarítási lehetőségek révén. A távhőszolgáltatás szempontjából 

e három különösen fontos témát vizsgálom részletesen. Abból indulok ki, hogy az energia-

hordozók ára, rendelkezésre állása általában véve meghatározó a nagy energia felhasználó 

iparágak, így többek között a távhőszolgáltatás versenyképessége szempontjából is. A táv-

fűtés költségszerkezetében jelentős arányt képvisel az energiahordozók költsége.  

2.2.2. A földgáz és a távfűtés – földgázpiaci tendenciák, liberalizációs folyamatok a 

távfűtés szempontjából 

Tekintve hogy hazánkban a távfűtés energiafelhasználásában a földgáz dominál, ezen 

energiahordozó ára az egyik legjelentősebb áralakító tényező a távfűtés esetében. A 

távhőszolgáltató által beszerzett földgáz árát több tényező befolyásolja. Egyrészt nagy sze-

repe van a földgáz világpiaci ára alakulásának, a földgázpiacon lezajlott liberalizáció hatá-

sainak, másrészt fontos szerepe van a földgázpiac hazai működésének, szabályozásának, 

valamint a hazai gázárrendszer torzításainak. Ezek részletes bemutatása terjedelmi korlátok 

miatt átkerült a mellékletbe (3. számú melléklet), itt csak egy rövid összefoglalás szerepel 

a távhőszolgáltató vállalatok szempontjából fontosabb megállapítások kiemelésével. (A 

felhasznált szakirodalmi források többek között Hegedűs (szerk.) 2005, Horváth J. 2005a,b, 2006, 

2008, Magyari 2007, Major 2007, Szilágyi 2007, 2008/a,b, az Eurostat energiapiaci statisztikai 

kiadványai, a GKI Energiakutató Energiapolitikai Füzetek kiadványsorozatának kapcsolódó részei, 

Scheiring-Boda 2008, és a földgázpiacot érintő jogszabályi háttér). 

A földgázpiac működése 

Magyarországon a földgázpiaci liberalizáció teljes megvalósulásáig, (ami 2009 máso-

dik félévében meg is valósult) egy átmeneti helyzet alakult ki. Addig egy kettős modell 

volt érvényben a földgázpiacon, a közüzemi szolgáltatás és a versenypiac egymás mellett 

élése volt jellemző erre az átmeneti időszakra. A szabad piacra kilépő ún. feljogosított fo-

gyasztók számára lehetőség nyílt a földgázkereskedő szabad megválasztására. Ők a föld-

gáz (molekula) árában szabadon állapodnak meg, így akár 10-15 százalékos árcsökkenést 

is elérhetnek, azonban a rendszerhasználati díjak (szállítási és rendszerirányítási díjak, el-

osztási díjak, tárolási díjak) továbbra is hatóságilag vannak megállapítva
75

. A földgázke-

reskedő az általa fizetett rendszerhasználati díjakat továbbhárítja a végső fogyasztóra, s 

beépíti a szerződésbe ennek fizetési feltételeit. A feljogosított fogyasztóknak tehát lehető-

ségük volt kilépni a szabad piacra, ugyanakkor a közüzemi szolgáltatás keretében is ma-

radhattak. Azon fogyasztók földgázellátása, akik még nem voltak jogosultak, vagy jogosul-

tak voltak, de nem léptek ki a szabad piacra, a közüzemi szolgáltatás keretében történt. A 

közüzemi fogyasztók ellátása előnyt élvezett, illetve elsőbbséget jelentett az ellátásokhoz 

szükséges szállító és elosztó kapacitások lekötésénél a versenypiaci fogyasztókkal szem-

ben. Számukra hatósági gázárak
76

 voltak érvényben. A földgázpiac teljes megnyitásával a 

közüzemi szolgáltatási kör megszűnt. Azon fogyasztók ellátását, akik nem rendelkeznek 

lényeges alkuerővel a szabad piacon (például lakossági fogyasztók és egyéb kisfogyasz-

tók), az ún. egyetemes szolgáltatás biztosítja.  

A hazai gázár-rendszer sajátosságai 

A hatósági gázárak megállapítása Magyarországon az EU gyakorlatától eltérő módon 

történt. Az EU-ban a háztartási fogyasztók több mint másfélszer többet fizetnek egységnyi 
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 A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet 1. számú mel-

léklete tartalmazza a földgáz rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjait (áfa nélkül). 
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 A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza a földgáz legmagasabb közüzemi díjait (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelő egyéb adók 

nélkül). 
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földgázért, mint az ipari felhasználók, Magyarországon ez az eltérés elhanyagolható (Hor-

váth J. 2006 alapján, lásd 3. számú melléklet, 23. ábra). A 2003-as gázárrendelet hatályba-

lépését követően a háztartási közüzemi gázdíjak valamivel magasabbak ugyan, mint a 

nagyfogyasztók díjai, ám csupán mintegy 20 százalékkal, szemben az EU-ban tapasztalt 

eltérésekhez képest. A mai árak mellett inkább a rendelkezésre állási díjakban kialakult 

különbség tekinthető figyelemre méltónak77 (3. számú melléklet, 24. ábra). Emellett el-

mondható, hogy a magyarországi gázárak az EU áraihoz képest lényegesen alacsonyabbak 

voltak (Horváth J. 2006 alapján, lásd 3. számú melléklet, 23. ábra). Napjainkra a gázárak-

ban lévő különbségek lassan mérséklődnek, s a földgázárak kezdenek kiegyenlítődni. 

A magyarországi gáztarifa-rendszer hátrányosan érintette az ipari felhasználókat. A ki-

alakított tarifarendszer lényegesen nagyobb terhet ró ugyanis az ipari felhasználókra, köz-

tük a távhőszolgáltató vállalatokra is. A távhőszolgáltató szakma képviselői gyakran érvel-

nek a gáztarifa-rendszerben kialakult keresztfinanszírozás igazságtalan voltával, miszerint 

a rendszerhasználati díjak nem a valós összefüggéseket tükrözik. A lakosság ellátása 

ugyanis jóval több költséggel jár, mint a nagyfogyasztók ellátása. A szakértők véleménye 

megoszlik ebben a kérdésben, bizonyos szakértői körökben nem találják indokoltnak a 

távhőszolgáltatók ezen irányú érvelését. Az azonban tény, hogy a kormányzat igyekezett 

mérsékelni a földgáz világpiaci árának drasztikus emelkedéséből fakadó kedvezőtlen hatá-

sokat. A szociális és politikai megfontolásokból mesterségesen alacsonyan tartott földgáz-

árak alkalmazása (főként a lakossági szektorban) számos problémát idéz elő a szakembe-

rek szerint: az ár nincs összhangban a felmerülő költségekkel, a kialakult keresztfinanszí-

rozás a piaci szereplők között nem igazságos, hátrányosan érinti az ipari fogyasztókat (pl. 

távhőszolgáltatók) – versenyképességük csökken.  

A földgáz világpiaci árának alakulása 

A földgáz világpiaci ára drasztikusan emelkedett az utóbbi években. 1997-ben az eu-

rópai határparitásos földgázárak 100 USD/ezer m
3
 körül voltak, 2008-ban pedig a földgáz 

ezer köbméterenkénti ára már elérte az 534 dolláros szintet is. A gazdasági válság hatására 

némi csökkenés következett be a földgázárakban, azonban ezt jelentősen befolyásolja a 

forint-dollár árfolyam alakulása, a földgáz importelszámolások ugyanis jellemzően USD-

ban történnek. 

A földgáz világpiaci árával kapcsolatban felmerülhet a kérdés, hogy beszélhetünk-e 

valójában világpiaci árról, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországra dominánsan az 

orosz piacról, orosz relációból érkezik a földgáz, és a rendszer lényegében egy betáplálási 

ponttal rendelkezik. A földgáz negyedévenként változó árának meghatározása képlet alap-

ján történik. A képlet tartalmaz egy szerződéses alapárat, amelynek változását az 1 száza-

lékos kéntartalmú fűtőolaj és a 0,2 százalékos kéntartalmú gázolaj világpiaci árának válto-

zásához kötik. Ezt a képletet Gazprom formulának is szokták nevezni, mert a Gazprom 

európai vásárlói e képlet alapján meghatározott import áron kapják a földgázt. A földgáz 

árváltozása tehát valóban a kőolaj világpiaci árának változását követi, a képlet induló ára, a 

szerződéses alapár azonban az importőr és az exportőr megállapodása szerint országon-

ként, kereskedelmi partnerenként eltérő lehet. Ily módon a szerződéses alapár lényegében a 

Gazprom döntése. A képlet pontos leírását Szilágyi 2008/a alapján a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 
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 A 100 m
3
/óra teljesítménynél kisebb fogyasztók alapdíjat fizetnek. Ennek mértékegysége a 20 m

3
/óra alatti 

gázmérővel rendelkező fogyasztók esetén Ft/év, e felett, de még 100 m
3
/óra alatt Ft/m

3
/óra. A 100 m

3
/óra 

teljesítménynél nagyobb igényű gáztüzelő berendezést üzemeltető felhasználók esetében teljesítménydíjat 

számolnak fel, melynek mértékegysége Ft/MJ/h. 
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Földgázpiaci liberalizáció pro és kontra 

A földgázpiaci liberalizáció megvalósulásához és pozitív hatásaihoz a földgázpiac 

minden szereplője nagy reményeket fűzött. A liberalizáció támogatói a piacnyitástól töb-

bek között a versenyfeltételek megteremtődését, a monopolprofit megszűnését, a haté-

konyság növekedését és költségcsökkenést, a földgázárak csökkenését, s ezáltal a földgázt 

felhasználó iparágak versenyképességének növekedését, a foglalkoztatás növekedését, va-

lamint a keresztfinanszírozások megszüntetését várták. Magyarországon számos tényező 

volt, ami korlátozta a verseny kialakulását. A valódi versenyhelyzet megteremtődésének 

egyik akadálya az egész szektor értékláncát átfogó vertikális integrációk, vagyis a domi-

náns piaci szereplők létrejötte. (Ez korlátozza a verseny kialakulását, másrészt viszont a 

piaci szereplők nagysága a méretgazdaságosságban rejlő megtakarítás lehetőségét adja). 

Az árcsökkenéssel kapcsolatos várakozások sem teljesültek be maradéktalanul, az Egyesült 

Királyságban árcsökkenést, de például Hollandiában, Spanyolországban és Németország-

ban inkább áremelkedést vont maga után a földgázpiac megnyitása. 

Földgázpiaci liberalizáció a távhőszolgáltatók szemszögéből 

A földgázpiac megnyitásával több távhőszolgáltató vállalat lépett ki a szabad piacra. A 

kezdeti tapasztalatok kedvezőek voltak, a távhőszolgáltatók többnyire a közüzemi szerző-

déshez képest kedvezőbb feltételekkel jutottak földgázhoz. A kedvezőbb beszerzési árak 

hatására nem, vagy csak kisebb mértékben kényszerültek hődíjat emelni, ami a fogyasztók 

számára is kedvezően éreztette hatását
78

. Mára azonban világossá vált, hogy az így kiala-

kult kedvezményeket nem sikerült tartósan fenntartani. Az árcsökkenés és a feltételek javu-

lása bizonytalan, a szabadpiaci gázkereskedők az import alapú árazásban érdekeltek, így a 

beszerzett földgáz árát a földgáz világpiaci árának ingadozása, valamint a rendkívül magas 

árfolyamkockázat határozza meg. Ezt pedig nem lehet hosszú távon adottnak tekinteni. A 

földgáz világpiaci árának növekedése, vagy a dollár forinttal szembeni felértékelődése nö-

veli a beszerzett földgáz árát. A távhőszolgáltatási díjakat negyedévente módosítani kell a 

szabadpiaci mozgásokat követve. További hátrányként említhető a szigorú nominálási kö-

telezettség – túllépés esetén jelentős kötbérfizetési kötelezettség terheli a 

távhőszolgáltatókat. Noha az egyetemes szolgáltatási körbe való tartozás jelent némi biz-

tonságot a szabadpiac bizonytalanságaival ellentétben, a távhőtermelő és távhőszolgáltató 

vállalatok számára ez a lehetőség 2010. június 30-tól, illetve az ezt követő egyéves meg-

hosszabbítástól kezdve bizonytalanná válik. 

2.2.3. Alternatív energiák a távhőszolgáltatásban 

A világ energiafelhasználása a takarékossági törekvések ellenére egyre növekszik. A 

legnagyobb mértékben felhasznált fosszilis és nukleáris energiahordozókból a természet-

ben korlátozott készleteket találunk. A készletek kimerüléséig fajtánként különböző, de 

néhány évtizedtől pár száz évig terjedő becslések láttak napvilágot. Az egyre ritkábbá váló 

ásványok és a költségesebb technológiával kitermelhető bányák nyitása gyorsuló ütemben 

növeli ezen energiahordozók árát. A környezetvédelem problémáinak nagy része összefüg-

gésbe hozható az energiafelhasználással, illetve előállítással. A fosszilis tüzelőanyagok 

elégetése az üvegházhatást fokozó szén-dioxidot és egyéb egészségkárosító égésterméke-

ket bocsát ki. A bányászat jelentős környezet-átalakítással jár, melyet a költséges rekulti-
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 Major 2007 „Olcsóbb lett a távfűtés a piacnyitással” című cikkében az egri, a szegedi és a szolnoki 

távhőszolgáltatók példáját írja le. A cikk szerint Egerben a kedvezőbb szabadpiaci beszerzési árak révén 8 

százalékos hődíj csökkenést értek el, igaz ehhez nagyban hozzájárult az akkori kedvező Ft-USD árfolyam is. 

Szegeden az olcsóbb földgázbeszerzés kisebb emelést tett szükségessé. A szolnoki példa is átlagosan négy-öt 

százalékos hődíjcsökkentésről számolt be az elmúlt három évben. Miskolcon (személyes interjú alapján) 

szintén kedvező szerződési feltételekről értesültem. 
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váció is csak részlegesen képes helyreállítani. A kiégett nukleáris fűtőelemek biztonságos 

elhelyezése hosszú távú feladat. Az atomerőművekben esetleg bekövetkező balesetekben 

radioaktív szennyezés kerülhet a környezetbe, súlyos egészségi és ökológiai károkat okoz-

va. A kimerülő készletek és a környezeti problémák miatt egyre nagyobb figyelmet kap az 

alternatív energiatermelés. A távhőszolgáltatás rendkívül alkalmas a különféle alternatív 

energiák befogadására is. Ezzel nagymértékben csökkentheti az ország szén-dioxid kibo-

csátását, elősegítve az e téren vállalt uniós kötelezettségvállalások teljesítését. A távhő-

szolgáltatásban szóba jöhető releváns energiák az alábbiak. 

Nukleáris energia. A nukleáris erőművek által termelt hőenergia a távhőszolgáltatás-

ban is hasznosítható, üvegházhatástól mentes energia. A rendelkezésre álló urán készletek 

néhány száz évre elegendőek, ha a (most még gazdaságtalan) drágábban kitermelhető kész-

leteket is figyelembe vesszük. A környezeti és fenntarthatósági problémákról már esett szó. 

Úttörő lépést jelenthet a fejlesztés alatt álló magfúziós technológia, melytől nagy mennyi-

ségben előállítható, hosszútávon fenntartható, tiszta (nagyon kevés rövid felezési idejű 

hulladékkal járó) energiatermelés várható. A szükséges fűtőanyag gyakorlatilag korlátlan 

mennyiségben hozzáférhető. A technológia kifejlesztése várhatóan több évtizedet vesz 

igénybe. 

Geotermikus energia. A geotermikus energia a Föld mélyében zajló radioaktív folya-

matokból származik. A geotermikus energia gyakorlatilag korlátlanul áll rendelkezésre, 

viszont a megfelelő rétegben található vízmennyiség véges, megújulónak csak korlátozot-

tan tekinthető. Az elhasznált víz azonban visszasajtolható a talajba. A geotermális hő hasz-

nosításának legnagyobb alkalmazói az USA, Kína, Izland
79

 és Franciaország. Magyaror-

szág az ötödik a világon. Magyarország nagyon jó geotermikus természeti adottságokkal 

bír, de a jelenlegi kihasználtság csekély, mindössze néhány városban használnak geotermi-

kus energiát a távhőszolgáltatásban. Hazánk termálvízkészleteit zömében a megépült für-

dők hasznosították. A gyakorlatban kezd teret hódítani a hőszivattyú alkalmazása a geo-

termikus hőenergia kinyerésében, azonban ez még csekély mértékű energia mennyiséget 

jelent. A városok geotermikus ellátottságát mutatja a 4. táblázat. 
 

Városok geotermikus távhő ellátása 4. táblázat 

Város 

Összes energiahor-

dozó 

GJ/év 

Földgáz 

GJ/év 

Geotermikus ener-

gia GJ/év 

Geotermikus 

energia aránya 

Csongrád 25 299 3 794 21 505 85,0 

Hódmezővásárhely 145 606 76 972 68 634 47,1 

Nagyatád 9 435 7 110 2 265 24,0 

Szigetvár 77 889 72 518 5 371 6,9 

Szeged 1 457 194 1 436 492 20 702 1,4 

Szentes 104 358 15 063 89 295 85,6 

Lakásszám szerint súlyozott átlagos aránya = 10,56 

Forrás: Kontra 2008 

 

Napenergia. A napkollektorok elnyelik, hővé alakítják a napsugárzás energiáját, me-

lyet a bennük áramló folyadéknak adnak át. Hazánkban a négyzetméterenkénti évi összes 

energiamennyiség 830-875 kWh, mely jelentősnek mondható. Ennek időbeli alakulása (pl. 
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 Izland teljes primerenergia felhasználásának 66 százaléka származik geotermikus forrásból, melynek 59,5 

százalékát használják fűtésre. Az ország természeti adottságai megkönnyítik a geotermális energia felhaszná-

lását, mivel sok helyen fúrás nélkül, a felszínen is forró vizes forrásokat lehet találni. Magyarországon izlandi 

szakemberek segítségével tervezik megvalósítani a MOL zalai geotermális erőművét. 

http://www.epgeplap.hu/epgeplap.php?page=cikk&cikk=813&PHPSESSID=d16f37829f13171f6f60d1231e8

54087 alapján) 

http://www.epgeplap.hu/epgeplap.php?page=cikk&cikk=813&PHPSESSID=d16f37829f13171f6f60d1231e854087
http://www.epgeplap.hu/epgeplap.php?page=cikk&cikk=813&PHPSESSID=d16f37829f13171f6f60d1231e854087
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a napsütéses órák száma) azonban nem kedvező
80

. Ez a technológia a távhőszolgáltatás 

terén használati melegvíz előállítására alkalmas elsősorban. Felhasználása a távhőszolgál-

tatásban nem terjedt el, elsősorban a magas beruházási igény miatt, de azért van rá példa 

(például Miskolc). 

Biomassza. Biomassza alatt növényi és állati eredetű szerves anyagokat értünk. Tüzel-

hető: fa, faapríték, szalma, energiafű. Elgázosítható: cukortartalmú növények, zöld növényi 

hulladék, állati szennyvíziszap, trágya, kommunális hulladéklerakó szervesanyag tartalma. 

A Bizottság 2005-ös közleménye
81

 szerint a biomassza-felhasználás várható előnyei és 

esetleges hátrányai az alábbiak szerint foglalhatók össze: A megújuló erőforrások aránya 

nő, s ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátása csökken. A foglalkoztatás növekedhet a 

vidéki területeken (az EU 2005-ös becslése szerint, mintegy 250-300 ezer fő foglalkoztatá-

sát jelentheti EU-szerte)
82

. A villamos energia terén a biomassza jár a legnagyobb elő-

nyökkel az üvegházhatást okozó gázok vonatkozásában, a fűtésben pedig a biomassza a 

legolcsóbb. A közlekedésben is szerepet kaphat az alkalmazása. A biomassza-felhasználás 

terén nem lesz nagymértékű verseny a nyersanyagért: a bioüzemanyagok elsősorban me-

zőgazdasági termékeken alapulnak majd, míg a villamos energia és a fűtés főleg fán és 

hulladékon. Villamos energia minden típusú biomasszából, számos technológia felhaszná-

lásával előállítható. A kombinált hő- és áramszolgáltató erőművekben a biomassza egyide-

jűleg vehet részt a hő és a villamos energia előállításában. A biomassza-technológiának a 

háztartási és az ipari fűtésben való használata egyszerű és olcsó. A fának és a tiszta hulla-

dékoknak szabványosított pelletté történő átalakítására új technológiák állnak rendelkezés-

re, amelyek környezeti szempontból biztonságosak és könnyen kezelhetők. A biomassza 

növekedése a fűtés területén a leglassúbb. Könnyebb javítani a biomassza felhasználását a 

távfűtésben, mint az egyedi fűtésben, azonban a hőtermelő rendszereket át kell alakítani a 

biomassza tüzelőanyagként történő felhasználásához. A Bizottság ösztönzi a távfűtési 

rendszerek ilyen jellegű fejlesztését. Ha a biomasszát megfelelő ellenőrzés nélkül égetik el, 

jelentős szennyezési forrás lehet. A korszerű pelletes vízmelegítők és távfűtési berendezé-

sek jóval kevesebb szennyeződést okoznak. Számos országban nincs piacuk a kisméretű 

gyérítési termékeknek, melyek alkalmasak hő- és energiaelőállításra. Az EU erdeiből 

származó fa körülbelül 35 százaléka felhasználatlan marad. A felhasználatlan források leg-

többje kisméretű magángazdaságokban található, a volumenek kicsik, ami megnehezíti 

szállításukat. Néhány ország ezt a problémát a meglevő létesítményekhez csatlakozó ellá-

tási láncok létrehozásával, illetve a logisztikai rendszerek, az erdőtulajdonosi együttműkö-

dés és a szállítás megszervezésének támogatásával kezelte. A pelletekre és aprítékokra 

vonatkozóan például európai kereskedelmi központot kezdeményeztek az EU „Intelligens 

Energiát Európának” programja révén.  
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 Horn 2004 
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 (A Bizottság közleménye - A biomasszával kapcsolatos cselekvési terv {SEC(2005) 1573} Az Európai 

Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 07.12.2005, COM (2005) 628 végleges) 
82

 A foglalkoztatásban betöltött szerepet illetően megoszlottak a szakértői vélemények: „E számadat alapján 

azt lehet feltételezni, hogy a biomassza 70-90 %-át az EU-ban termelik. Ami a közvetlen foglalkoztatottságot 

illeti, a bioüzemanyagok jellegzetesen 50-100-szorosan munkaintenzívek az EU-ban a fosszilis tüzelőanyag 

alternatívákhoz képest; a biomassza-villamosenergia 10-20-szorosan munkaintenzív; a biomassza alapú fűtés 

kétszer olyan munkaintenzív. A magyarázók véleményei megoszlanak a közvetett hatások tekintetében. Né-

hányan a szorzókra vagy a kiviteli lehetőségekre mutatnak rá, amelyek megkétszerezhetik a közvetlen hatá-

sokat. Mások úgy érvelnek, hogy a bioenergiával kapcsolatos állások más állások helyébe fognak lépni, így 

zéró lesz a nettó munkaerőpiaci hatás.” (A Bizottság közleménye - A biomasszával kapcsolatos cselekvési 

terv {SEC(2005) 1573} Az Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 07.12.2005, COM (2005) 628 végle-

ges) 
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A tűzifa felhasználást korlátozza, hogy „az iparifa-szükséglet, a lakossági tűzifafo-

gyasztás az erőművekkel együtt le is fedi a hazai fatermelést, a fa további terjeszkedésére 

nem lehet számítani.” (Szilágyi 2008/b) 

Egy példa az elgázosítható biomassza felhasználására: „Miskolcon, a Bogáncs úton 

bezárt Magyarország legnagyobb kommunális hulladéktelepe. Ezt követően megtörtént a 

hulladéklerakó rekultiválása. A lezárt felszín alatt a szerves anyagok bomlásából biogáz 

keletkezett, melynek felhasználása, mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szem-

pontból előnyös. A beruházás, az Európai Unió társfinanszírozásával két ütemben valósul 

meg. Az első ütemben 2050 méter gázvezeték kiépítése után, a Hejőcsabai lakótelep fűtő-

művében telepítésre került a biogáz égetésére alkalmas, korszerű égővel felszerelt kazán. A 

projekt második ütemében a jelenlegi rendszer kiegészül egy villamos-energiatermelésre 

alkalmas gázmotorral, és a továbbiakban a gázmotorral termelt hőenergia hasznosul a táv-

hőszolgáltatásban.”
83

 

Hulladék elégetése. A hulladék elégetésében szintén nagy lehetőségek rejlenek, Bécs-

ben a hulladékégető által előállított hő jelentősen olcsóbbá teszi a távhőt, nem beszélve a 

további jótékony, környezetvédelmi hatásairól. Megfontolandó a korszerű szemétégető 

erőművek létesítésének gondolata, valamint a háztartási-kommunális hulladék eltüzelési 

lehetőségének vizsgálata a magyarországi távfűtésben. „A szemét átlagos fűtőértéke a leg-

jobb hazai lignithez hasonló, szétosztályozva pedig az elégethető rész körülbelül az energe-

tikai barnakőszénnel egyenértékű.” (Horn 2004, p. 25) A hulladékégetés előnye többek 

között, hogy az elégetett hulladék tömege és térfogata jelentősen csökken, ezzel a techno-

lógiával ártalmatlaníthatóak a le nem rakható hulladékok (pl. kórházi fertőzésveszélyes 

hulladék), szigorúan ellenőrzött körülmények között zajlik, és a keletkezett hő hasznosítha-

tó (így például a távhőszolgáltatásban is megfontolandó). A hulladékégetéssel kapcsolat-

ban azonban kritikák is megfogalmazódnak. A leggyakrabban említett hátrányos vonása, 

hogy egészségkárosító égéstermékeket bocsát ki. Az egészség- és környezetvédelmi köve-

telményeknek megfelelően működő modern hulladékégetők magas hőmérsékleten üzemel-

nek, ahol a káros anyagok jelentős része elég, így ártalmatlanná válik. A beépített katalizá-

torok és szűrők, tovább tisztítják a távozó füstgázt.
84

 Azonban a korszerű szűrőberendezé-

sek beruházásigénye igen magas. További hátrányként említhető, hogy az égetés után 

fennmaradó pernye, salak, valamint a füstgázból kiszűrt veszélyes anyagok (dioxin sósav, 

por, nehézfémek) kezelését meg kell oldani.
85

 

Az alternatív energiahordozók terjedésének nehézségei 

Napjaink energiapolitikájában kiemelt szerepet kap az alternatív, de főként a megújuló 

energiahordozók arányának növelése az energiafelhasználásban. Ebbe az irányba hatnak a 

Kiotói Egyezmény, illetve az azt felváltó koppenhágai éghajlatvédelmi megállapodás 

üvegházhatású gázok, illetve a primer energiafelhasználás csökkentésére irányuló előírásai, 

célkitűzései is. A célkitűzések és az eddigi pozitív tapasztalatok ellenére az alternatív ener-

giahordozók terjedésében nehézségek adódhatnak. Egy németországi tanácsadó cég tanul-

                                                 
83

 http://www.miho.hu/hirek/aktualis/biogaz-alkalmazasa-a-miskolci-tavfutesben/53/ Azóta 200 júliusában a 

gázmotor megkezdte működését. 
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 „A hulladéklerakón elégetett hulladékból kb. 1500 ng I-TEQ/t dioxin keletkezik. A korszerű hulladékége-

tőben elégetett hulladékból kb. 15 ng I-TEQ/t dioxin keletkezik.” Kovács 2008, Főfelügyelőség Szakmai 

Konferencia, 2008. november 27. (http://www.ippc.hu/pdf/vh_korhazi_bat_drkovascslaszlo.pdf) 
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 A megújuló energiaforrások energiapolitikai megítéléséről, a hazai alternatív energiaforrások készleteiről, 

alakulásának trendjeiről többek között a GKI-Energiapolitikai Füzetek IX. számában is olvashatunk. (Hege-

dűs (szerk.) 2006) 

http://www.miho.hu/hirek/aktualis/biogaz-alkalmazasa-a-miskolci-tavfutesben/53/
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mánya
86

 a 2008-as gazdasági világválság energiapolitikára gyakorolt negatív hatásait 

elemzi. Haslauer és Hörmann (2009) nagy hangsúlyt helyez az energetikai beruházások 

finanszírozhatóságának kérdésére a válság kapcsán. A válság időbeli lefolyása és annak az 

energiaigényekre, a beruházásokra való hatása bizonytalansági tényezőt jelent az előrejel-

zéseknél. A tanulmány fő megállapításait az alábbiakban foglalhatjuk össze: A válság hatá-

sára a villamosenergia-felhasználás növekedése lassul. A kereslet visszaesése miatt a gáz, 

olaj, szén árai csökkennek, ez a tendencia a villamos energiapiacon is felismerhető. (Az 

energiaárak csökkenése a kisebb energiatermelő vállalatokra van kedvezőtlenebb hatással. 

A nagy integrált energiatermelő vállalatok jobban elviselik az árcsökkentést, viszont a ki-

sebb vállalatok esetében a túlélés kerülhet veszélybe.) Az erőmű beruházások attraktivitása 

csökken, mivel az idegen tőke költsége növekszik. Ennek hatására a már teljesen leírt erő-

művek továbbüzemeltetése reális alternatíva marad. A beruházások visszaesése elsősorban 

a megújuló energiaforrásokra épülő beruházásokat érinti hátrányosan. Ez a trend a tanul-

mány szerint évekig fennmaradhat, melyet több tényező is alátámaszt. Ezek a beruházások 

igen magas tőkeigényűek, s finanszírozásukban nagy szerepet kap a hitel, melyek kamat-

terhei jelentősen megnövekedtek, s a hitelbírálat szempontjai, a hitelhez jutás feltételei is 

szigorodtak. Az elmaradó erőmű-beruházások konzerválják a régi, kevésbé hatékony tech-

nológiákat, s az erőműpark elöregedéséhez vezetnek, s ez a villamosenergia-árak növeke-

déséhez vezet. Az energiaellátó/termelő vállalatok elérhető nyeresége csökken, esetleg 

veszteségek keletkezhetnek, melynek hatására átalakul az energiaipar szerkezete: egyrészt 

nő az együttműködés a kockázatos területeken, másrészt az alacsonyabb kockázatú hálóza-

tos rendszerek területére összpontosíthatnak a beruházó vállalatok. Ez a struktúra-eltolódás 

szintén nem kedvez a megújuló energiára épülő beruházásoknak. A klímavédelmi célok 

elérése bizonytalanná válik, kevésbé lesz vonzó a megújuló energiára épülő 

villamosenergia-termelés (Haslauer-Hörmann 2009). Ehhez jön még a megújuló energia-

forrásra épülő beruházások sajátos költség (kiadás) szerkezete, az induló beruházási kiadá-

sok lényegesen magasabbak, a folyó költségek lényegesen alacsonyabbak, mint a hagyo-

mányos energiaformáknál. Ezt szemlélteti az 5. táblázat. 
 

 

Ugyanannyi villamos energia előállításának fajlagos költségstruktúrája különböző 

technológiák esetén 5. táblázat 

A villamos energia elő-

állítása során felhasz-

nált energiahordozó 

fajtája 

Az induló beruházási kiadások 

egy évre vonatkoztatott részé-

nek aránya (%) 

(évi átlagos tőkeköltség 8 %-os 

WACC-cal kalkulálva) 

A folyó költségek 

aránya (%) 

(üzemeltetési és 

karbantartási 

költségek) 

Egy kWh villamos 

energiára eső költ-

ségek összesen 

(cent/kWh) 

Földgáz 13 87 7,7 

Szén 21 79 6,8 

Biomassza 41 59 8,7 

Szélenergia 70 30 10,2 

Napenergia 76 24 16,9 

Napelemes cellák 94 6 39 

Forrás: Florian Haslauer-Ulrich Hörmann: Von der Finanzkrise zur Energiekrise? Die Auswirkungen von 

Finanzkrise auf die Energiewirtschaft. Berlin, 2009. február. A. T. KEARNEY GmbH. 

 

A különféle támogatások, kedvezmények hatására az elmúlt időben megnövekedett a 

beruházási kedv a megújuló energia előállítására vonatkozóan, azonban a válság hatására 

erős volt a visszaesés ezen a területen. Ezek a tendenciák ismét a földgáz-alapú erőművek-
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 Florian Haslauer-Ulrich Hörmann: Von der Finanzkrise zur Energiekrise? Die Auswirkungen von 

Finanzkrise auf die Energiewirtschaft. Berlin, 2009. február. A.T.KEARNEY GmbH. 

www.atkearney.de/.../file_atkearney_studie_energiekrise_hp_12356448260963.pdf Letöltve: 2010. február 1. 
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nek kedveznek. A hazai energiaszektorban a GKI előrejelzése szerint (Hegedűs (szerk.) 

2009 és Szabó (szerk.) 2009 alapján). a következő egy-két évtizedben a mostanra kialakult 

energia-szerkezet marad a meghatározó az energia-felhasználásban.  

A megújuló energiákkal kapcsolatban ugyanezen nehézségekre más források is ráirá-

nyítják a figyelmet. A megújuló energiák esetében általában elmondható, hogy igen magas 

beruházási igénnyel valósíthatók meg, működési költségük viszont viszonylag alacsony
87

. 

A magas beruházási költségek korlátként jelentkezhetnek a távhőszolgáltató vállalatok 

számára. Emiatt nem várható tömeges méretekben a meglévő, működő technológiák lecse-

rélése új, megújuló energiahordozók eltüzelésére is alkalmas technológiákra. Tekintettel 

azonban arra, hogy a hagyományos hőtermelési berendezések nagy része már leíródott, 

azok megtérülését már nem kell érvényesíteni az árakban, új technológiák megvalósításá-

nál célszerű figyelembe venni és előnyben részesíteni a korszerű, primerenergia-

megtakarítást eredményező technológiákat. Bencze 2005/b (p. 300) szerint „Nagyon jelen-

tős probléma a megújulók alkalmazásának energiaköltség-növelő hatása”
88

. Szilágyi 

(2008/b) cikkében foglalkozik a földgáz kiváltására szóba jöhető energiahordozók kérdé-

sével, és azok hazai lehetőségeivel. Gondolatainak zárásaként az alábbi következtetést von-

ta le: „Magyarországon a szénhidrogének helyettesítése más energiahordozóval csak na-

gyon szűk volumennel változhat a jelenlegi helyzethez képest. (…) a földgáz a jövő ener-

giahordozója, a belátható 10–15 évnyi jövőben. A földgáz sokoldalú, kényelmes, magas 

hatásfokú használatáról senkit sem kell meggyőzni. Az árát sajnos, meg kell fizetni.” (Szil-

ágyi 2008/b) 

A távhőszolgáltatás esetében is igaz az, hogy a földgázbázisú hőtermelő rendszerek át-

állítása egyéb energiahordozóra csak hosszútávon képzelhető el. A technológiák átállítása 

jelentős beruházásigényekkel járna, melynek megtérülési követelménye szintén beépülne 

az árakba. A földgázpiacon elérhető árak kedvezőbben alakulnak nagyobb mennyiség ese-

tén, valamint a korábban megkötött hosszú távú szerződésekben a lekötött földgázmennyi-

ség átvétele kötelezettséget támaszt a távhőszolgáltatóval szemben. Ezzel a gondolattal 

azonban nem szabad megelégedni, keresni kell az alternatív energiahordozók alkalmazásá-

nak lehetőségét. 

 

2.2.4. A kapcsolt energiatermelés jelentősége a távhőszolgáltatásban 

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a benne rejlő primerenergia-megtakarítási 

lehetőségek révén nagy szerepet kapott a távhő- és villamosenergia-termelésben. Megvaló-

sulási formája, valamint szabályozási környezete révén a távfűtés árának alakulásában is 

szerepet játszhat. A kapcsolt energiatermelés több vonatkozásban jelenik meg a távfűtés 

áralakító tényezőinek vizsgálata kapcsán. Egyrészt a saját tevékenységben megvalósított 

kogenerációs termelés esetén a villamos-energia értékesítéséből származó (nettó) többlet-

bevétel révén (különösen a kötelező átvétel alá eső mennyiség esetén) csökkenthető a hő 

ára. Másrészt külső hőtermelő igénybe vétele esetén megjelenik a kapcsolt energiatermelés 

haszna megosztásának kérdése a hő és villamos energia között, ami nagy jelentőségű a 

vásárolt hő ára kialakításának szempontjából
89

. 
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 Bencze 2005/a 
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 Németországi számítások szerint a szélenergiával előállított villamos energia ára 2,5-szerese a hagyomá-

nyos technológiával előállított energiának, a fotovillamos energia előállításánál ez a szám kb. hússzoros.” 

Bencze 2005/b, p. 300  
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 A kapcsolt energiatermelés műszaki megközelítését terjedelmi korlátok miatt a dolgozat nem tartalmazza. 

A kapcsolt energiatermelésről lásd többek között Büki 2002, 2003, Kamarás 2002, Stróbl 2002/a,b, Garbai 

2003, Dezső 2003/a,b; Dezső 2004, Kamarás B.-Kamarás Z. 2002, Bercsi 2007, Zsebik 2007/a,b). 
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A villamos energia termelése és a hő előállítása történhet külön technológiai folyamat-

ban. A hő termelése megvalósulhat közvetlen hőtermeléssel, amikor villamos energiát nem 

állítanak elő, a folyamat egyetlen kimenő terméke a hő. A hő előállításához szükséges tü-

zelőanyag mennyiséget (hőegyenértékben mérve) ekkor a hőtermelés hatásfoka határozza 

meg. Ugyanakkor a villamos energia kizárólagos termelése során a primer energiahordozó 

elégetésével hő keletkezik, s amennyiben ezt a hőt nem hasznosítják, ez a környezetbe tá-

vozik. Eleinte azt tekintették kapcsolt energiatermelésnek, ha a villamos energia termelése 

során keletkező hőt hasznosították, például fűtési vagy ipari céllal. Ma már továbbfejlődött 

a fogalom. „Kapcsoltan termelt energia: közös technológiai berendezésben, azonos tüzelő-

anyagokkal, legalább 65 százalékos hatásfokú energiaátalakítási folyamattal előállított vil-

lamos- és hőenergia.”
90

 „A kapcsolt energiatermelés a hasznos hő és ennek bázisán kap-

csoltan a villamos energia egy folyamatban történő előállítását jelenti.” (direktíva) Ameny-

nyiben a hőtermelés kapcsoltan történik, a tüzelőanyag elégetésével keletkező hőt elsődle-

gesen villamosenergia-termelésre használják fel, majd az itt fennmaradó, alacsonyabb hő-

mérsékletű közeget használják a fűtési és technológiai hőigények kielégítésére. A folya-

matban 2 termék keletkezik, a hő és villamos energia. A kapcsolt hő-és villamos energia 

termelése a termelés céljától függően történhet elsődlegesen hőtermelésre létesített, vagy 

elsődlegesen villamosenergia-termelésre létesített fűtőerőművekben. 

A kapcsolt energiatermelés előnyei 

A kapcsolt energiatermelés egyik célja és előnye, hogy általa jelentős primerenergia 

megtakarítást lehet elérni. Az egyazon technológiai folyamatban a kapcsoltan termelt hő- 

és villamos energia előállításához lényegesen kevesebb primerenergia felhasználása szük-

séges, mintha ugyanazt a mennyiségű hőt és villamos energiát külön-külön, kazánban, il-

letve kondenzációs erőműben állítanánk elő
91

. Ebből adódik a primerenergia-megtakarítás 

számszerűsítésének egyik megközelítése, miszerint a primerenergia-megtakarítás kiszá-

mítható, ha a hő és villamos energia külön-kölön történő termelése esetén felhasznált tüze-

lőanyag együttes összegéből levonjuk az ugyanennyi hő és villamos energia kapcsoltan 

történő előállításához szükséges tüzelőanyag mennyiségét. Ez egyben csökkenti a tüzelő-

anyag importszükségletet, s ezáltal az energiafüggőséget, hozzájárul a káros anyag kibo-

csátás csökkenéséhez. Magyarországon a kapcsolt energiatermelés révén évente mintegy 

40 PJ primerenergia-megtakarítás érhető el, ami mintegy 2-2,5 millió tonna szén-dioxid 

megtakarítást eredményez
92

. Ez a megtakarítás környezetvédelmi szempontból rendkívüli 

jelentőségű. 
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 Zsebik 2007/a 
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 A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége 

megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 10%-ban határozza meg a 

nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés energia-megtakarítási kritériumát, valamint az en-

nek meghatározására szolgáló képletet. 
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 A tüzelőanyag-megtakarítás megítélése azonban körültekintést igényel. Leginkább a fosszilis tüzelőanyag-

ok felhasználásában bekövetkező megtakarítás a cél, nem általában a primerenergia megtakarítás. A kapcsolt 

energiatermelésben zömében felhasznált energiahordozó a földgáz, ami szintén fosszilis energiahordozónak 

minősül. Nem tekinthető elfogadhatónak, ha például egy földgázbázisú kapcsolt energiatermeléssel atom-

energiát, vagy napenergiát takarítanak meg. A károsanyag-kibocsátás mérséklése szintén akkor jelentkezik 

előnyként, ha fosszilis tüzelőanyagot takarítanak meg a kapcsolt termeléssel. A károsanyag-kibocsátásban 

jelentkező megtakarítás számszerűsíthető, ha megnézzük az egyes tüzelőanyagfajták fajlagos károsanyag-

kibocsátási értékeit, majd ezt megszorozzuk a megtakarított tüzelőanyag mennyiségével. A kapcsolt energia-

termeléssel elérhető primer energia-megtakarításnak létezik egy másik értelmezése is, mely szerint a rendszer 

megtakarítása az adott mennyiségű hőfogyasztás biztosításhoz – nem kapcsolt energiatermeléskor – szüksé-

ges tüzelőanyag. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy az erőmű a hőt a gőzturbinából távozó közeggel 

biztosítja, amely már villamosenergia-termelésre kevésbé alkalmas, és ez a hő a távfűtési célú felhasználás 

nélkül a környezetbe távozna, veszteség lenne (Boros 2002 alapján). 
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A kapcsolt energiatermelés szabályozása és támogatása 

A kapcsolt energiatermelés nemzetközi és hazai jogszabályi háttere mára már megte-

remtődött. A hazai törvényeket, rendeleteket az EU irányelveivel összhangban fogalmazták 

meg, figyelembe véve azok ajánlásait. EU direktívák célja, hogy az egységes energetikai 

mutatók bevezetésével, a referencia értékek megadásával, ajánlások megfogalmazásával 

megteremtse a kapcsolt energiatermelés egységes értékelésének módját, elősegítse az ener-

getikai és gazdasági szempontból kedvező projektek megvalósítását és megakadályozza a 

nem hatékony változatok terjedését. A jogszabályok meghatározzák többek között a kap-

csolt energiatermelés fogalmát, az alkalmazott terminológia értelmezését, az energetikai 

mutatók körét, a közvetlen és a kapcsolt energiatermelés jellemzésére, összehasonlítására 

javasolt referenciaértékeket, számítási módszereket, valamint a támogatásra vonatkozó 

előírásokat, ajánlásokat.  

Környezetvédelmi, energiatakarékossági szempontból fontos a kapcsolt energiaterme-

lésben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználása, azonban természetesen csak a nagy 

hatékonyságú kapcsolt termelés terjedése, ösztönzése lehet cél. A támogatások indokoltsá-

gával kapcsolatban eltérő álláspontok láttak napvilágot a szakértői körökben. Vannak 

olyan vélemények, miszerint az igazán hatékony kapcsolt energia termelésnek nincs szük-

sége támogatásra. Vannak, akik szerint a megtérülés idejére (a megtérülési időt 8 évre be-

csülik) a támogatás indokolt lehet, de a működés további éveiben a támogatásnak nincs 

létjogosultsága. A kötelező átvételt továbbra is biztosítani kell, de az átvételi ár a piaci ár 

lehet
93

. Olyan érvek is vannak, miszerint a kapcsolt energiatermelést az elérhető externális 

hasznok miatt továbbra is támogatni kell, miután a kapcsolt energiatermelés környezetvé-

delmi haszna nem jelenik meg a gazdálkodónál, csak nemzetgazdasági szinten (ha a külső 

környezetvédelmi költségek nem jelennek meg az árban). Ekkor valamilyen támogatás 

keretében kell elismerni a környezetvédelmi hasznot. A támogatásnak több módja lehetsé-

ges, úgymint beruházási támogatás, kamatmentes vagy csökkentett kamatú hitelnyújtás, 

direkt ártámogatás az energiaárakban, elsősorban a villamos energia árába beépítve. Fontos 

azonban, hogy a támogatás ne járjon automatikusan. Nem mindegy ugyanis, hogy mit vált 

ki a kapcsoltan termelt hő- és villamos-energia. Amennyiben korábban már meglévő, szin-

tén kapcsolt energiatermelést vált ki, s esetleg annak hatásfokát rontja, akkor nem indokolt 

a támogatása, hiszen ebben az esetben helytelen ösztönzés valósulna meg. Csak akkor in-

dokolt a támogatás, ha környezetvédelmi szempontból hasznosnak tekinthető, azaz primer 

energiát takarít meg, vagy csökkenti a károsanyag-kibocsátást. Csak a hasznos hőigényen 

alapuló kapcsolt energiatermelés támogatható. A hasznos hőigényt a direktíva definiálja
94

. 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés kritériumát mind az EU irányelve, mind az erre 

vonatkozó kormányrendelet definiálja.  

A kutatási folyamat idején egészen napjainkig a hazai kapcsolt hő- és villamos ener-

giatermelés hatályban lévő támogatási rendszere a villamos energiára vonatkozóan kötele-

ző átvételt és egy viszonylag magas garantált hatósági árat biztosít, s ezáltal nagyban hoz-

zájárult a gázmotorok gyors terjedéséhez
95

. A kapcsolt energiatermelés jelenlegi támogatá-

si rendszere 2010 végéig lesz érvényben. Várható volt tehát, hogy változás lesz a támoga-

tás alakulásában. 2010. január 29-től hatályba lépett a 2010. évi VII. törvény az egyes 

energetikai tárgyú törvények módosításáról, mely érinti a villamos energiáról szóló törvény 
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 Zsebik 2007/a tanulmányában több változatot mutat be a támogatási rendszert illetően. 
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 Hasznos hőnek azt lehet tekinteni, amely gazdaságilag indokolható igényt elégít ki, mivel a hő nem szállít-

ható és nem tárolható könnyen, ezért a kapcsolt energiatermelést a hasznos hőigény helyén és idején lehet 

megvalósítani. Hasznos hőigény nélkül a kapcsolt energiatermelést nem érdemes megvalósítani, hiszen anél-

kül a haszna megkérdőjeleződik. A Direktíva szerint a hasznos hőigények lehetnek ipari-, fűtési- és mező-

gazdasági célúak. Alapvető különbség közöttük a termelt hő hőmérsékletében van. 
95

 Zsebik 2007/a alapján 
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bizonyos paragrafusainak változását is. A törvényváltozás lényege, hogy 2010. december 

31-től a kapcsoltan termelt villamos energia értékesítésére vonatkozóan megszűnik a köte-

lező átvétel és a garantált átvételi ár, de a távhőtermelésre vonatkozóan speciális esetekben 

a támogatás időtartama legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható. A hosszabbí-

tás azonban nem automatikus, számos feltételhez kötött, melyek teljesülését a Magyar 

Energia Hivatal ellenőrzi. (A feltételek közül csak kettőt emelek ki, így például: az egyik 

feltétel, hogy a megtermelt hasznos hő 70 százalékot meghaladó mértékben lakossági 

távhő és külön kezelt intézmény számára kerül értékesítésre. A másik fontos kritérium, 

hogy a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi rendszeréből származó előny a 

távhőfogyasztókhoz kimutathatóan eljusson. Előrelépés az eddigi szabályozásokhoz ké-

pest, hogy a törvény konkrétan definiálja, mely kritériumok szerint tekinthető úgy, hogy ez 

az előny kimutathatóan eljutott a fogyasztókhoz.) Amennyiben a termelő a hosszabbítás 

feltételeit nem teljesíti, a Hivatal kizárja a kötelező átvételből. A jogszabály változás 

távhőárakra gyakorolt vélt hatásait a későbbiekben fejtem ki. 

A költségmegosztás problematikája a kapcsolt energiatermelésben 

A kapcsolt hő- és villamos energiatermelés esetén a termékek önköltségének meghatá-

rozásakor sokat vitatott kérdés a felmerült költségek hő és a villamos energia között törté-

nő megosztásának problémája. Ennek áttekintéséhez röviden bemutatom a főtermék és 

melléktermékek közötti, illetve az ikertermékek közötti költségmegosztás szakirodalomban 

fellelhető módszereit. Át kell gondolni, hogy a kapcsolt hő és villamos-energia termelés 

esetében főtermék-melléktermék kapcsolatról, vagy ikertermékekről van-e szó. A 

kogenerációs termelési folyamat többféleképpen értelmezhető attól függően, hogy melyik 

termék termelése az elsődleges. Amennyiben az elsődleges cél a villamos energia termelé-

se, akkor a keletkező hő melléktermékként is értelmezhető, ekkor döntés kérdése a 

hulladékhő hasznosítása, illetve értékesítése. Ebben az esetben főtermék-melléktermék 

kapcsolat értelmezhető
96

. A folyamatban előállított villamos energia mintegy 4-5-ször ér-

tékesebb, mint a hő. E tekintetben teljesül a főtermék-melléktermék azon kritériuma, hogy 

a melléktermék kis értéket képvisel a főtermékhez képest, azonban mégis át kell gondol-

nunk ezt, hiszen igaz ugyan, hogy kevesebbet ér, de messze nem mondhatjuk, hogy a hő 

értéke jelentéktelen volna. Abban az esetben, ha a hő termelése az elsődleges cél, akkor a 

vezetés dönthet arról, hogy a felhasznált primer energiahordozó és a hő jobb kihasználása 

érdekében kapcsoltan villamos energiát is előállít. Ekkor a hő és a villamos energia inkább 

ikertermékként
97

 fogható fel. Mivel a távhőszolgáltatók szempontjából a hőtermelés tekint-

hető elsődlegesnek, a továbbiakban az előállított hőt és a vele kapcsoltan termelt villamos 

energiát ikerterméknek tekintem. 

Azokról a költségekről, amelyek a termékek különválásának pillanatáig (split-off 

point) merülnek fel, és mindegyik termék érdekében együttesen jelentkeztek, nem állapít-

ható meg, melyik terméket milyen mértékben terhelik. A különválástól kezdve azonban 

minden termék előállítási és egyéb költsége külön-külön meghatározható. A termékek tel-
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 Azokat a termékeket, amelyeknek relatíve alacsony az értékük a velük együtt előállított másik termék érté-

kéhez képest, mellékterméknek, a nagyobb értékű terméket pedig főterméknek nevezzük. A melléktermék 

keletkezhet a termelési folyamat végén, a termelési folyamat közben, de a folyamat elején is, a gyártási fo-

lyamat előkészítése során. (Usry-Hammer-Matz 1988 p. 124-148. alapján.) 
97

 Ikertermékek: azok a termékek, amelyek ugyanazon termelési folyamatban, vagy ugyanazon alapanyagból 

egyidejűleg keletkeznek. A termékek a termelési folyamatban egy ideig együtt haladnak, ekkor még nem 

lehet azonosítani őket. Egy pont után (split-off point) azonban különválnak, és ettől kezdve önálló termékek-

nek tekinthetők. Az önálló termékek egy része már a különválás pillanatában értékesíthető, más részük to-

vábbi átalakításokat igényel (Helmkamp, 1987 p. 231-232. alapján). Usry-Hammer-Matz, 1988 az ikertermé-

kek definiálásánál kiemelik, hogy a termelési folyamatban a termékeket meghatározott mennyiségi kapcso-

latban állítják elő.  
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jes termelési költsége tartalmazza a különválás pillanatáig felmerült „közös” költségeket és 

a termékek egyéni költségeit. Az egyes termékek önköltségének meghatározása érdekében 

a „közös” költségeket fel kell osztani a termékek között. A költségek felosztása azonban, 

akármilyen módszerrel is történik, bizonyos önkényességi elemeket hordoz magában, nem 

lehet minden egyes költségelem esetében hűen nyomon követni azok termékek közötti 

megoszlását. Így az analitikus költségosztás módszere nem alkalmazható korrekten. Ma-

gyarországon nincs jelentős irodalma az ikertermékek költségmegosztásának. A piacgaz-

daságok irodalmában ez természetesnek tűnik. Angol nyelvű szakirodalmakban a költség-

számításról szóló (Cost Accounting) könyvekben rendszeresen előfordul, esetenként az 

önköltségszámítási módszerek speciális eseteinél, de legtöbbször külön fejezetben. Az 

ikertermékek közötti költségmegosztás módszerei az ide vonatkozó angol nyelvű szakiro-

dalom szerint alapvetően két nagy csoportba sorolhatók
98

: 

1. Termelt mennyiség-alapú költségmegosztási módszerek 

a) Termelt mennyiség arányában történő költségmegosztás (Physical Units Alloca-

tion Method, Quantitative Units Method, Units of Output, Units of Production
99

, 

Average Unit Cost Method
100

) 

A módszerre több angol elnevezés használatos. Használói azzal érvelnek, hogy 

minden termék, amit ugyanazon folyamatban állítanak elő, az előállított mennyisé-

ge arányában kell, hogy részesedjen a felmerült „közös költségekből”. A módszer 

szerint a „közös” költségek felosztási alapja az egyes termékekből megtermelt 

mennyiség. A „közös” költségeket a termékekből előállított összes mennyiséggel 

elosztva megkapjuk az egy termékre jutó „közös” költséget. Ezt megszorozzuk az 

egyes termékekből előállított mennyiséggel, így megkapjuk, hogy az egyes termé-

kekre mennyi „közös költség” esik a termelési volumene alapján. Ez a módszer 

csak abban az esetben használható, ha a termékek azonos mértékegységben kifejez-

hetők, valamint ha az ikertermékek közelítőleg azonos értékűek. A termelt hő és 

villamos energia mértékegysége ugyan különbözik, de mindkettő kifejezhető hő-

egyenértékben, így a módszer alkalmazása e tekintetben lehetséges. 

b) Súlyozott átlag módszer: (Weighted Average Method):  

Olyan vállalatok esetén, ahol a termékek különböznek egymástól, de valamely jel-

lemzőjük alapján mégis hasonlóak, gyakran rendelnek súlyokat az egyes termékek-

hez, például a termelt mennyiség, a gyártás bonyolultsága, a termék előállításához 

szükséges idő, az alkalmazott munkaerő típusa, a felhasznált anyagmennyiség alap-

ján. A termékekből előállított mennyiséget beszorozva a megfelelő súlyokkal, ka-

punk egy súlyozott mennyiséget. Ezután meghatározzuk az egységre jutó „közös” 

költséget („közös” költségek/súlyozott mennyiség), majd ezt megszorozzuk az 

egyes termékek súlyozott mennyiségével. Így megkapjuk a termékekre vonatkozó-

an a „közös” költségekből viselt részt. (Ez a módszer az egyenértékszámos osztó 

kalkulációhoz hasonlítható.) Meg kell jegyezni, hogy az egyenértékszámos osztó 

kalkuláció révén történő önköltségszámítás sok gyakorlati problémát vet fel, a szá-

mítás eredménye torz képet mutathat a valós helyzetről. 
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 A módszereket az alábbi irodalmak alapján foglalom össze: Heitger-Matulich 1985, p. 731-763.; Usry-

Hammer-Matz 1988, p. 124-148.; Helmkamp 1987, p. 231-234.; Polimeni – Fabozzi – Adelberg 1986, p. 

335-375.; Martin, 1994. Mind a módszerek elnevezését illetően, mind a módszerek tárgyalása tekintetében 

előfordultak különbségek a különböző szerzőknél, a módszerek ismertetésénél lényegi összefoglalásra töre-

kedtem.  
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 Heitger-Matulich 1985 
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 Usry-Hammer-Matz, 1988 
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2. Piaci érték (Eladási érték) alapú költségmegosztási módszerek 

a) Piaci érték (eladási érték, árbevétel) szerinti költségmegosztás (Market or Sales 

Value Method):  

Ez a módszer akkor alkalmazható megfelelően, ha az ikertermékek a különváláskor 

további átalakítás nélkül értékesíthetőek. A mennyiségek és a piaci egységárak 

szorzatából meghatározzuk az egyes termékekből származó bevételeket, majd ezek 

összesítésével az összes árbevételt. A „közös” költségek felosztása az egyes termé-

kek összes bevételhez való hozzájárulása arányában történik. Ugyanerre az ered-

ményre jutunk, ha az összes „közös” költség és az összes bevétel hányadosaként 

meghatározzuk az árbevétel egy forintjára jutó „közös” költséget, majd ezt megszo-

rozzuk az egyes termékek által elért árbevétellel. 

b) A különválás időpontjára becsült piaci érték szerinti költségmegosztás (Estimated 

Value at the Split-Off Point) 

Abban az esetben, ha az ikertermékek a különválás pillanatában még nem rendel-

keznek piaci értékkel, vagyis értékesítésük előtt még további folyamatokon halad-

nak végig, a „közös” termelési költségek felosztásának alapja egy a különválás pil-

lanatára (split-off point) becsült (feltételezett) piaci érték lesz. Ahhoz, hogy megha-

tározzuk a költségfelosztás alapjául szolgáló becsült árbevételt, visszafelé kell gon-

dolkodnunk. A folyamat legvégén, a termék elkészülésekor érvényes piaci árak sze-

rint számolt árbevételből kivonjuk a termék különválás után felmerült termelési 

költségeit. Így megkapjuk durván a becsült piaci értéket a különválás időpontjában 

termékenként. Az egyes termékekre kapott becsült piaci értékeket osztva minden 

termék összesített becsült piaci értékével, kapunk egy arányszámot, és ennek az 

aránynak megfelelően történik a „közös” költségek felosztása. A termék teljes ter-

melési költsége egyenlő a „közös” termelési költség így felosztott részének és a kü-

lönválás után a termék saját termelési költségének összegével. 

A valóságban olyan eset is előfordulhat, amikor a termékek egy része értékesíthető 

a különválás pillanatában, másik része további átalakítást igényel. Ekkor az előbbi-

eknél a valós piaci értéket, az utóbbiaknál a becsült piaci értéket tekintjük a felosz-

tás alapjának, azaz a két utolsó módszert kombináljuk. 

c) Azonos bruttó profit elvű költségmegosztás (Gross Profit Allocation Method) 

A módszer kiindulópontja, hogy minden termék esetében azonos mértékű bruttó 

profit keletkezzen. Ezen elv alapján visszafelé gondolkodunk. A termék befejezé-

sekor elérhető árbevételéből kivonjuk megcélozni kívánt profitot (ugyanolyan árbe-

vétel arányos nyereség rátával számolva minden termékre), így megkapjuk a ter-

mékre vonatkozóan az összes költséget. Ha ebből kivonjuk a különválás után fel-

merült költségeket, kiderül, mennyi költséget visel a termék a „közös” költségek-

ből. 

d) A különválás pillanatában realizálható nettó piaci érték (Net Realizable Value at 

Split-Off) 

Ez a módszer szintén a különválás időpontjában érvényes piaci értékből indul ki, 

azonban ezt korrigálja a termék becsült értékesítési és elosztási költségeivel
101

. A 

módszer más szerzőknél megegyezik a fentebb említett Estimated Value at the 

Split-Off Point módszerrel
102

. 

 

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben kialakult sajátos értékesítési feltételek miatt 

az ismertetett módszerek alkalmazhatósága kérdéses, illetve csak a sajátosságok figyelem-

be vételével lehetséges. A piaci érték alapú elnevezés helyett az eladási érték elnevezést 
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használva, és piaci árak helyett a megfelelő árat behelyettesítve, a módszerek logikája át-

vehető volna. A termelt mennyiség arányában történő költségfelosztás is alkalmazható 

lenne. A tapasztalat szerint azonban jelenleg a kapcsolt energiatermelés költségmegosztása 

során nem „igazságossági” szempontok dominálnak, a költségek megosztása a szereplők 

különböző érdekérvényesítő képessége szerint történik. 

A költségmegosztás gyakorlati haszna a termékek önköltségének meghatározásán túl a 

termékek árának meghatározásakor mutatkozna. Bár ebben a vonatkozásban a piaci érték 

alapú költségmegosztási módszerek nem alkalmazhatók
103

.  

A vásárolt hő árának meghatározása 

Külső forrásból történő hőbeszerzés esetén gyakran merül fel a hőtermelő és a hőszol-

gáltató kapcsolatában a vásárolt hő díjképzési mechanizmusának, valamint a „harmadik 

feles” (domináns arányú vállalkozói tőkebevonással megvalósult) kapcsolt energiaterme-

lésből származó nettó villamosenergia-bevétel megosztásának problematikája.  

A kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételének, illetve egy viszonylag ma-

gas garantált hatósági árnak a biztosítása révén elvileg megteremtődik annak a lehetősége, 

hogy a termelői, és ezáltal a fogyasztói hőárak is csökkenjenek. A tapasztalatok szerint 

azonban ez a csökkenés sok esetben a vártnál kisebb mértékű volt. A hőtermelők meglehe-

tősen drágán értékesítik a hőt a hőszolgáltatók felé, vajmi keveset engednek át a kapcsolt 

termelés hasznából a hőszolgáltatóknak. A hőár kialakításakor úgy kell eljárni, hogy az 

biztosítsa a távhőtermelő számára a tőkemegtérülést, viszont a távhőszolgáltató (aki a hőt 

megvásárolja) versenyképességét is. A kapcsolt hő árának meghatározására az alábbi mód-

szerekről olvashatunk a gyakorlati szakirodalomban
104

: 

 A vásárolt hő árának meghatározására gyakran a maradékelvű ármeghatározásból in-

dulnak ki. Ha a hőértékesítés a hőszolgáltató felé piaci alapon (hőértékesítési szerződés 

alapján, kölcsönösen megegyezett áron) történik, akkor a termelői hőár ajánlatot az 

fogja meghatározni, hogy a villamos energia értékesítéséből befolyt árbevételen felül 

mekkora összeg hiányzik még a költségek és az elvárt nyereség megtérüléséhez. Ezt a 

hiányzó összeget kell a hőértékesítésből fedezni, s ezzel már kalkulálható a hő ára. 

 Kondenzációs erőművek esetén alkalmazott módszer az egyenértékű villamos energiá-

val történő számítás. Azonos tüzelőanyag bevezetést feltételezve meghatározzák, hogy 

a hőelvétel hatására mennyivel csökken a kiadott villamos energia. A kiadott hő tehát 

„egyenértékű” a villamos energia csökkenéssel, tehát ha adott a villamos energia egy-

ségára, akkor meghatározható ebből a hő ára is. Ezt segíti a hőkiadás miatti 

villamosenergia-kiesés mutatószáma. 

 Egy másik kiindulás szerint, ha nem a tüzelőanyag-felhasználás azonosságát feltétele-

zik, hanem a kiadott villamos energia mennyiségének azonosságát, a villamosenergia-

teljesítmény fenntartása érdekében a hőelvétel miatti többlet tüzelőanyagot kell megha-

tározni. Ennek mértéke azonban attól függ, hogy a technológiai folyamat melyik szaka-

szában veszik el a gőzt a hőszolgáltatás érdekében. Ha az elején, akkor a hőkiadás na-

gyobb villamosenergia-kieséssel jár, ezért ekkor több pótlólagos tüzelőanyagra van 

szükség, ha azonban a folyamat végső fázisában vonják el a hőt, akkor az egyáltalán 

nem csökkenti a villamos teljesítményt, következésképp nincs szükség többlet tüzelő-

anyag felhasználásra. 

 Dezső 2003 bemutat egy esetet az induló szolgáltatási díjtételeknek, azaz a bázis ellen-

értéknek a verseny által való meghatározására. Ennek lényege, hogy az ajánlatkérő 

nem vizsgálja az egyes költségelemek mögöttes tartalmát, nem ismeri a befektető tő-
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kemegtérülési elvárásait, sem a költségeit, hiszen a befektető is versenyezteti a banko-

kat, fővállalkozókat, beszállítókat, stb. A profitérdekeltség mellett azonban az ajánlat-

tevőt szorítja a verseny, abban érdekelt, hogy jobb ajánlatot tegyen, mint a versenytár-

sa. Az induló ár kialakításakor többféle stratégiát követhet: ha alacsony árral indul, ak-

kor valószínű, hogy az évek során az árak meredekebben fognak emelkedni, mint ak-

kor, ha relatívan magasabb árról indul, s így az áremelkedés mértéke kevésbé meredek. 

Megjegyzem, hogy ez a módszer csupán akkor jöhet szóba, amikor a vállalkozói tőke-

bevonás első fázisában, a pályázat kiírásánál tartunk, s versenyeztetjük a vállalkozókat. 

Miután a döntés megszületett, a verseny megszűnik, hiszen attól kezdve, hogy egy vál-

lalat elnyerte például a gázmotor-telepítés jogát az adott helyen és feltételekkel, onnan-

tól kezdve az ő feladata és kompetenciája a gázmotor üzemeltetése, a belőle származó 

bevételek őt illetik meg és a felmerülő kiadások őt terhelik, és nincs még egy vállalko-

zó ugyanazon a területen.  

A hő árának kialakítása jelenleg a termelő és a fogyasztó (a távhőszolgáltató ebben a 

vonatkozásban fogyasztóként értelmezendő) alkuja révén történik. A gyakorlatban előfor-

duló megoldások alapján találkozhatunk olyan esettel, amikor a termelő a hő árát a hőszol-

gáltató hatósági árához köti, valamilyen százalékos arány meghatározásával (például annak 

90 százaléka). A hő árát nagyban meghatározza többek között a tüzelőanyag ára, valamint 

a villamos energia garantált hatósági ára. Ezen kívül a hőárak kialakítása során megfigyel-

hető a hőtermelő és a hőszolgáltató erős ellenérdekeltsége, valamint a tapasztalatok szerint 

a hőszolgáltató rendkívül gyenge alkupozíciója. A távhőszolgáltató természetesen a minél 

alacsonyabb hőárban érdekelt. Érdekes tanulságokkal szolgálhatna a hőtermelők által al-

kalmazott árképletek vizsgálata. Vannak olyan hőszolgáltató erőművek, akik a hőpiac biz-

tosítása érdekében hosszú távú hőértékesítési szerződést kötöttek a helyi 

távhőszolgáltatóval, és ennek érdekében hajlandóak voltak mérsékelt hőár alkalmazására. 

Hasonlóképpen a kapcsoltan hőt is szolgáltató kiserőművek garantált és jelenleg igen ked-

vező hatósági áron értékesítik a villamos energiát, így általában mérsékelt áron adják a 

távhőt. Különösen kedvező hőárakat vártak a harmadik feles beruházásban megvalósult 

gázmotoros létesítmények esetén, azáltal, hogy a beruházók a saját elvárt nyereségük felett 

a haszon többi részét adják át a távhőszolgáltatásnak. Sajnálatos módon ezek a várakozá-

sok nem teljesültek, a valóság csalódást eredményezett. 

Ha kapcsoltan termelt hő beszerzésén gondolkodik a távhőszolgáltató, akkor a vásárolt 

hő elfogadható árát úgy kell kialakítani, hogy az a meglévő fűtőmű csökkenő kihasználását 

is kompenzálni tudja. Garbai (2003) cikkében bemutat egy kalkulációs metódust a kapcsolt 

energiatermelésnek a hőenergia bekerülési költségére gyakorolt hatásának számszerűsíté-

sére. Ez alapján eldönthető, hogy a távhőszolgáltató vállalat szempontjából valójában elő-

nyös-e a harmadik fél által megvalósított kapcsolt energiatermelés lehetőségének kihaszná-

lása. Abból indul ki, hogy a hővásárlás gazdaságosságának vizsgálatakor a vásárolt hő egy-

ségárát nem a saját termelésű hőenergia fajlagos hőtermelési költségeihez kell viszonyíta-

ni, hanem a „hőtermelés ún. rövid távú gazdasági határköltségéhez”. „A rövid távú gazda-

sági határköltség az optimális üzemeltetési költség hőtermelés szerinti deriváltja.” Ez azt 

mutatja meg, hogy egy további GJ hőenergia előállítása mennyivel növeli meg a hőterme-

lés költségeit. Belátható, hogy az állandó költségek miatt a saját előállítású hőenergia faj-

lagos hőtermelési költsége mindig nagyobb, mint a rövid távú gazdasági határköltség. To-

vábbá a hőszolgáltató saját hőtermelő berendezéseinek állandó költségei akkor is fennáll-

nak, ha a felhasznált hő egy részét (vagy egészét) külső termelőtől vásárolja meg
105

. Éppen 

ezért tehát a külső hőtermelőtől való hő vásárlása csak akkor előnyös a hőszolgáltató szá-

mára, ha a vásárolt hő egységára nem csak a saját termelésű hő fajlagos költségénél ala-
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csonyabb, hanem a saját termelésű hő rövid távú gazdasági határköltségénél is. A 

hővásárlás a távhőszolgáltató számára csak akkor gazdaságos, ha a tisztán saját hőtermelés 

esetén felmerülő összköltség magasabb, mint a vásárolt hő és a saját termelésű hő együttes 

mennyiségére eső összköltség. A saját kazánok mára már nagymértékben vagy teljesen 

leíródtak, ennek következtében kisebb amortizáció számolható el utánuk, s ez csökkenti a 

fajlagos fixköltségeket. Ez némiképp csökkenti a csökkenő kihasználtságból származó faj-

lagos költségnövekedést.  
 

2.3. A jogszabályi környezet, mint áralakító tényező 

Mint ahogy a szakirodalmi áttekintés során láthattuk, a távhőszolgáltatást a törvényi 

szabályozás helyi jellegű közüzemi szolgáltatásként tartja nyilván. Ezen kívül a szolgálta-

tást ellátó gazdálkodó szervezet a lakossági szolgáltatás területén természetes monopol-

helyzetben van, mert a felhasználóknak általában nincs, vagy csak jelentős anyagi ráfordí-

tással van választási lehetőségük másfajta fűtési mód igénybevételére, illetve a távhőről 

való leválásra. A távhőszolgáltatásban a piac törvényei tehát csak korlátozottan érvénye-

sülnek. A természetes monopolhelyzet ellensúlyozására erős törvényi szabályozás szüksé-

ges. Kutatásom során célul tűztem ki a távhőszolgáltatás jogszabályi környezetének törté-

neti bemutatását, valamint a jelenleg hatályos legfontosabb rendelkezések ismertetését. Az 

ide vonatkozó különböző, szerteágazó törvények, rendeletek összegyűjtése és feldolgozása 

során azonban be kellett látnom, hogy a jogszabályi háttér teljes körű felgöngyölítése nem 

lehet dolgozatom célja. Az 1950-es évek elejétől 1998-ig, az első távhőtörvény megjelené-

séig a távhőszakma tevékenységét érintő intézkedések, törvények, rendeletek, határozatok 

száma meghaladta a 70-et, majd 1998-tól napjainkig csaknem még annyi szabályozás lé-

pett életbe, amely a távhőszolgáltatást valamiképpen érintette/érinti. Mindez igaz úgy, 

hogy az azonos időben megjelent megyei-városi tanácsok, önkormányzatok rendeleteit 

nem vesszük figyelembe
106

.  

A jogszabályi háttér részletes bemutatását terjedelmi korlátok miatt ki kellett hagynom 

a dolgozatból. Természetesen a kutatás során mindvégig naprakészen nyomon követtem a 

jogszabályi változásokat. A dolgozatban a legfontosabb jogszabályoknak a távfűtés egy-

ségárát, valamint az éves távfűtési költségeket érintő vonatkozásait emelem ki. 

2.3.1. A távhőszolgáltatás árszabályozása Magyarországon 

A természetes monopolhelyzetben lévő vállalatok, így a távhőszolgáltató vállalatok 

árát a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés elkerülése érdekében hatóságilag szabályoz-

zák. Az évek során az árszabályozás jelentős változásokon ment keresztül. A rendszervál-

tás előtti és utáni évek szabályozási mechanizmusa nagyban eltért. A rendszerváltás előtt 

átalánydíj alkalmazása volt jellemző, és egy jelentős állami dotáció volt érvényben. 1991. 

január 1-jétől hatályba lépett az árak megállapításáról szóló törvény (1990. évi LXXXVII 

törvény), mely kimondta, hogy az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny 

kell, hogy legyen, azonban azokon a területeken, ahol jellegüknél fogva nem tud kibonta-

kozni megfelelően a piaci verseny, ott továbbra is beavatkozásra van szükség. Ezzel a ha-

tósági ármegállapítói jogkör a település önkormányzatának (Budapesten a Fővárosi Ön-

kormányzat) képviselőtestületéhez került és megszűnt az országosan egységes árszabályo-

zás, helyette településenként eltérő módon hozták meg az ármegállapításra és áralkalma-
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zásra vonatkozó rendeleteket. Az árszabályozás változásának bemutatását a 4. számú mel-

léklet tartalmazza. 

Itt kell megemlíteni a helyi önkormányzatoknak „a távhőszolgáltatásról, a lakossági 

távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltét-

eleiről” szóló rendeleteit is. 

2.3.2. Távhőtörvények 

1998. június 22. mérföldkő volt a távhőszolgáltatás jogi szabályozásában. Ekkor lé-

pett életbe a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény, amely nagy előrelépést 

jelentett a távhőszakma tevékenységét azidáig érintő számos intézkedés, rendelet és hatá-

rozat káoszában. Ez a távhőtörvény volt az első olyan átfogó szabályozás, mely megterem-

tette a távhőszolgáltatás jogszabályi keretét. Később az idők során bekövetkező változások 

– különösen az energiapiac területén – a szabályozás pontosítását, változtatását, az esetle-

ges szabályozási hiányosságok megszüntetését követelték meg. Meg kellett teremteni az 

összhangot az időközben szintén megváltozott, s újonnan megjelent ágazati törvényekkel 

(például a földgázellátásról, villamos energiáról, bányászatról szóló törvényekkel, a kap-

csolt energiatermelésről, emisszió-kereskedelemről szóló rendeletekkel). Mindezek új tör-

vényi szabályozást tettek szükségessé
107

.  

Így került sor a jelenleg is hatályos távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-

vény elfogadására, mely szerkezeti felépítésében teljesen követi az első távhőtörvény logi-

káját, és alapjában véve sok paragrafus ugyanaz maradt (az általam kiemelt szabályok, 

elvek sem változtak), viszont igyekezett kiküszöbölni az előző törvény hiányosságait. A 

törvény végrehajtásáról a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezett. 

Újabb fejezet a távhőszolgáltatást érintő jogi szabályozásban a távhőszolgáltatás 

versenyképesebbé tételéről
 
szóló 2008. évi LXVII. törvény megjelenése, mely 2009. január 

1-jén, egyes paragrafusai 2009. július 1-jén léptek hatályba. A törvény egyik fontos lépése 

az ún. Robin Hood adó bevezetése volt, de lényeges változás többek között, hogy a Ma-

gyar Energia Hivatal ármegállapítói jogkört kapott. Ezen kívül a törvény kimondja, hogy 

„A távhőszolgáltatás csatlakozási díját és a lakossági távhőszolgáltatás díját, illetve a 

távhőnek a távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben meghatározott árát 

(…) úgy kell meghatározni, hogy az a hatékonyan működő vállalkozó szükséges és indo-

koltan felmerült ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosít-

son, valamint biztosítsa, hogy a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi rend-

szerében történő részvételből származó előny a távhőfogyasztókhoz kimutathatóan eljus-

son.” Ennek ellenőrzésére és betartatására a Magyar Energia Hivatal ellenőrzési jogkört 

kap. Ez nagyon fontos lépés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók jelenlegi viszonyában, 

ám gyakorlati megvalósíthatóságát, illetve jelentőségét vitatják a szakemberek, hivatkozva 

a hosszú távú szerződésekre, valamint a költségek indokoltságának relatív voltára. 

Jelentős előrelépés a szabályozás terén a 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet (a 

távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a 

hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának 

meghatározása során figyelembe veendő szempontokról és a Magyar Energia Hivatal által 

lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről). A rendelet a távhőszolgálta-

tás területén három fontos kérdéskör szabályozására irányul, így a távhőszolgáltatás csatla-

kozási díjának, a lakossági távhőszolgálatás díjának, valamint a távhőtermelő és 

távhőszolgáltató közötti lakossági távhőszolgáltatás céljára vásárolt hőenergia árának meg-

határozása során figyelembe veendő szempontok szabályozására. A rendelet kísérletet tesz 

arra, hogy definiálja a távhőszolgáltató hatékony működéséhez szükséges és indokolt költ-
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ségek körét. A rendelet rendelkezik a távhőszolgáltatás egyik fő problematikus területének 

szabályozásáról. Ez pedig a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés haszna megosztásá-

nak kérdése egyrészt a távhőtermelő és a távhőszolgáltató, másrészt a távhőszolgáltató és a 

lakosság között. Fontos előrelépés ez a rendelet az eddigi szabályozáshoz képest. Megjele-

nik a távhőszolgáltatók csoportosítására és ez alapján referenciaértékek meghatározására 

való törekvés, valamint a rendelet tartalmaz tarifaképzésre és a tarifaszerkezet kialakítására 

vonatkozó elveket. 

2.3.3. A távhő támogatási formái 

Magyarországon a fűtésdíjak (mind a gázfűtés mind a távfűtés esetében) nagy arányt 

képviselnek a háztartások átlagjövedelméhez viszonyítva. A távhődíjak jellemzően maga-

sabbak, mint az egyedi gázfűtés díjai, s emellett a panelépületekben jellemzően alacso-

nyabb jövedelmi kategóriába tartozó háztartások élnek. Így a távfűtés díjai különösen nagy 

megterhelést jelentenek a távfűtött lakásban élők számára, sok esetben a felhasználók egy 

része nem tudja kiegyenlíteni a téli hónapok rendkívül nagy összegű távhőszámláját. A 

kintlévőségek magas, és egyre növekvő aránya nagy nehézséget jelent a távhőszolgáltató 

vállalatok számára. Ennek elkerülésére a jelenlegi szabályozásban a távfűtés különféle 

támogatási formái alakultak ki. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
 

1993. évi III. törvény szerint lakásfenntartási támogatás jár a szociálisan rászorult szemé-

lyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenn-

tartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viselésére. Ide sorolható például lakbér vagy 

albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, a távhő-szolgáltatási díja, a 

közös költség, a csatornahasználati díj, a szemétszállítás költségei, valamint a villanyáram, 

a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségei. A támogatás feltétele jövedelmi 

korláthoz kötött. 2007. január elsejéig a földgáz után járó támogatás a kedvezményes gáz-

ellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet szerint volt érvényben. E 

rendelet szerint a támogatásra a (rendelet szerint meghatározott) háztartási fogyasztók vol-

tak jogosultak. A támogatás a fogyasztási helyre vonatkozott, tehát gyakorlatilag alanyi 

jogon járt. Ez nagy jelentőségű volt a távhőszolgáltatók szempontjából, hiszen ekkor a ház-

tartási célú hőértékesítés mértékéig támogatott áron kapták a földgázt, s ezt a kedvezményt 

érvényesíteni tudták a távhő díjában. 2007. január elsejétől azonban megváltozott a gázár-

támogatási rendszer. Az eddig alanyi jogon járó földgáztámogatás szociális alapú támoga-

tássá változott. Ez azt jelentette, hogy már nem a távhőszolgáltatók kapják támogatott áron 

a földgázt, hanem a jövedelmi alapon támogatásra jogosult felhasználó számláját korrigál-

ják a támogatás összegével. E változás következtében a távhőszolgáltatás díja szükségsze-

rűen megemelkedett
108

. 

Egy lakás távfűtési költségét a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára mellett az elfo-

gyasztott hőmennyiség határozza meg. A magas távhődíjak mellett tehát a másik nagy 

probléma, hogy a fűtési rendszerek elavultak, zömében nem teszik lehetővé az elfogyasz-

tott hőmennyiség szabályozhatóságát, emellett a lakóépületek rossz szigeteltségi állapota 

miatt szintén megnövekszik a hőfelhasználás. A támogatás egy másik formája, amikor az 

állam nem a távhőszámlák kiegyenlítéséhez nyújt segítséget, hanem a hőfogyasztás mér-

séklésének lehetőségét igyekszik megteremteni. Ilyen például a lakáscélú állami támogatá-

sokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott támogatási forma. A 
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távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtésére 

elindult az ún. ÖKO-Program, melynek lényege, hogy támogatást nyújtson a hőleadók 

egyedi szabályozását lehetővé tevő termosztatikus szelepek lakásonkénti beszerelésére, a 

lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti 

költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosz-

tók) lakásonkénti beszerelésére, a fűtési rendszernek az átalakítására (átkötőszakaszos vagy 

kétcsöves fűtési rendszerek kialakítására). Az energiafelhasználás csökkentése érdekében 

az épületek energiahatékonyságának javítására az Öko-Programon kívül az állam több tá-

mogatási lehetőséget is biztosít. Ilyen például a Panel Plusz program. A Panel Plusz Prog-

ram szintén támogatást nyújt a fűtési rendszerek korszerűsítésére, a lakásonkénti költség-

osztó és hőmennyiségmérők telepítésére. Ezen túl azonban forrást biztosít az iparosított 

technológiával épített lakások falainak szigetelésére, valamint a külső nyílászárók felújítá-

sára, cseréjére is. A finanszírozásban szerepet vállal, mintegy egyharmad mértékig az ál-

lam, egyharmad mértékig ezt az önkormányzat kiegészítheti, és egy harmados hozzájáru-

lást igényel a lakóktól. A tapasztalat szerint a Panel Programban felújított épületek fűtési 

költségei 40-50 százalékkal kevesebbek. A problémát elsősorban az jelenti, hogy az emlí-

tett felújítások még a támogatás ellenére is elég sok önrészt kívánnak, amit a panelos la-

kásban élők egy része nem tud finanszírozni. A támogatás elnyerésének feltétele azonban, 

hogy az érintett lakóépületben lévő lakások többsége hajlandó legyen az önrészt kifizetni, 

ezt pedig nagyon nehéz elérni egy 30 lakásos társasház esetén. 

2.3.4. Kedvezményes ÁFA-kulcs 

A távfűtés sajátos támogatási formája a csökkentett ÁFA kulcs alkalmazása. 2009 má-

jusában erős sajtóvisszhangja volt az augusztusra tervezett távhő áfa változásnak. Érvek és 

ellenérvek ütköztek egymással a távhő áfa 18 százalékra történő csökkentése kérdésében. 

2010. január 15-től még tovább csökkentették a távhőszolgáltatás áfáját, a Magyarországon 

érvényes áfa-kulcs a távhőszolgáltatás esetén 5 százalék. Ez növeli a távhőszolgáltatás ver-

senyképességét. 

Voltak akik erősen támadták az áfa-csökkentésre irányuló törekvéseket (már a 18 szá-

zalékra történő csökkentést is)
109

, azzal érvelve, hogy a magyar állam, az önkormányzatok 

és az áramfogyasztók összesen mintegy évi 90-95 milliárd forinttal támogatják a 

távhőellátás jelenlegi rendszerét. A fenti összeg a kapcsolt energiatermelés kötelező átvéte-

li árral történő támogatása, a „Robin Hood” adóból finanszírozott távhőkompenzáció, a 

Környezeti és Energia Operatív Program, a Panel Program, az Öko Program, a Nemzeti 

Energiahatékonysági Program és önkormányzati programok éves kereteinek összeadásából 

származik érvelésükben. A kedvezményes Áfa kulcs úgy teszi olcsóbbá a távhő szolgálta-

tást, hogy nem veszi figyelembe a szociális rászorultságot, nem segíti elő a fogyasztók 

energiatakarékosságot szolgáló beruházásait, illetve nem ösztönöz a szolgáltatók hatéko-

nyabb működésére, sőt konzerválja az alacsony hatékonyságú távhőrendszer fenntartását. 

A gázpiacon (a cikk megjelenésekor) megfigyelhető jelentős árcsökkenés már magában is 

csökkenti a távhő díjat, ezért nem szükséges az Áfa besoroláson keresztül a távhő javára 

torzítani a piacot. Volt olyan közgazdász
110

, aki amellett érvelt, hogy az áfa csökkentés 

hasznát megint csak a hőtermelők fogják élvezni, mivel alkupozíciójuk olyan erős, hogy 

kihasználva a lehetőséget megemelik a hő termelői árát. Ezt azért tehetik, mert a kereslet 

teljesen rugalmatlan mindaddig, míg korlátokba ütközik az elégedetlen fogyasztók leválá-

sa. Érvelése szerint a fogyasztók kiválásának szabadsága megteremti a kereslet rugalmas-
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ságát, ezáltal rákényszeríti a hőtermelő erőműveket áraik csökkentésére, mivel érdekeltek a 

távfűtés fenntartásában. 

A távhő áfa csökkentés mellet érvelők
111

 azonban cáfolták az elhangzottakat. Azzal ér-

velnek, hogy a kapcsolt energiatermelés támogatásának haszna valójában nem jut el a 

távhő fogyasztókhoz, csak a hőtermelők bevételét növeli, a „Robin Hood” adóból eddig 

nem érkezett támogatás a távhő felhasználóihoz, a Környezeti és Energia Operatív Prog-

ram, a Panel Program, az Öko Program, a Nemzeti Energiahatékonysági Program pedig a 

lakások energiahatékonyságát hivatott javítani és nincs érdemi hatása a távhő szolgáltatás 

versenyképességére. A gázárak csökkenése a konkurens gázfűtést jobban segíti, mint a 

távhőszolgáltatást. A versenyt erősen torzítja az az Európában egyedülálló magyarországi 

helyzet, hogy a nagyfogyasztók - mint például a távhőt előállító erőművek - gyakorlatilag 

ugyanannyiért jutnak a gázhoz, mint a kisfogyasztók. A versenyképesség pedig mára kriti-

kus pontjához érkezett. A gázfűtés ma jelentősen olcsóbb, mint a távfűtés, ezért az érdek-

érvényesítésre leginkább képes lakóközösségek leválhatnak a távfűtési rendszerről, és gáz-

fűtésre térhetnek át. A bennmaradóknak ez jelentősen megdrágítja a szolgáltatást, esetleg 

már rövidtávon is összeomlással fenyegetve a rendszert. A versenyhátrány probléma rászo-

rultságtól függetlenül fennáll, sőt várhatóan a jobb módú házak válnak le elsőként a rend-

szerről. Most a leválások megakadályozásához, illetve a szén-dioxid kibocsátás mérséklése 

miatt kell az áfa csökkentése. 

2.3.5. Energiaágazati törvények hatásai 

A távhőszolgáltatásról szóló törvénynek összhangban kell lennie a különböző energia 

ágazati törvényekkel, azaz a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvénnyel, 

valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénnyel, valamint az ezen ágazatokhoz 

kapcsolódó egyéb rendeletekkel. Ezen kívül a távhőszolgáltatás szempontjából nagy jelen-

tősége van a kapcsolt energiatermelés elterjedésének, így az arra vonatkozó jogszabályok 

kiemelt figyelmet érdemelnek
112

. A kapcsolt energiatermelés támogatási rendszerét a vo-

natkozó fejezetben már bemutattam. Fontos azonban megemlíteni, hogy a kapcsoltan ter-

melt villamos energia átvételére vonatkozó szabályok változtatása folyamatban van, a kap-

csolt energiatermelés támogatási rendszerét szigorítják. A tervek szerint megszűnik a köte-

lező átvételi ár, ami azt jelenti, hogy a villamos energiát a versenypiacon kell értékesíteni. 

Ennek hatásait a későbbiekben részletesen elemzem.  

A jogszabályi háttér összegyűjtése kapcsán érdemes még megemlíteni az Európai Par-

lament és a Tanács által 2003-ban elfogadott irányelvet az üvegházhatást okozó gázok ki-

bocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról. „Ennek 

célja, hogy az EU tagállamokat hozzásegítse a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt kibocsátás-

csökkentési vállalásai teljesítéséhez. E célok megvalósítása érdekében létrejött egy összeu-

rópai kibocsátási egységkereskedelmi rendszer. A kibocsátási egységkereskedelmi rend-

szer lényege, hogy a résztvevő vállalatok kormányzati szinten rögzített - az Európai Bizott-

ság által jóváhagyott - kiosztási terv szerint évente kibocsátási egységeket (kibocsátási 
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kvótákat) kapnak. A kiosztott egységekkel a vállalatoknak minden év április 30-ig az előző 

tárgyévi kibocsátásaik mértékéig el kell számolniuk (az egységeket vissza kell adniuk). A 

rendszer lehetővé teszi, hogy a vállalatok a részükre kiosztott, kibocsátásaik mértékét 

meghaladó egységekkel egy európai piacon szabadon kereskedjenek”
113

 (a 2005. évi XV. 

évi törvény indoklása alapján). A kvótakereskedelem a kvótával rendelkező 

távhőszolgáltató vállalatok esetén rejthet magában lehetőségeket. 

2.3.6. A közbeszerzési törvény 

Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltató vállalatok többsége döntően önkormányzati 

tulajdonban van, fontos megemlíteni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tör-

vényt. A törvény meghatározza azon szervezetek körét, akik a közbeszerzés hatálya alá 

tartoznak, valamint a közbeszerzés tárgyát és az értékhatárokat. A törvény két szempont 

szerint taglalja a vonatkozó szabályokat. Egyrészt különbséget tesz a közösségi és a nem-

zeti értékhatárokat elérő, illetve meghaladó közbeszerzések között, másrészt megkülönböz-

teti az általános és a különös közbeszerzési eljárást. A 22. § sorolja fel általános közbeszer-

zési eljárások esetében az ajánlatkérők körét, itt találhatók meg többek között a helyi ön-

kormányzatok. A 162. § pedig a különös közbeszerzési eljárás ajánlatkérőit sorolja fel. A 

különös közbeszerzési eljárás a vízügyi-, energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban 

működő szervezetek esetében érvényes. A 163. §-ban felsorolt tevékenységek között szere-

pel az „ivóvíz, villamos energia, gáz vagy hőenergia termelése, szállítása vagy elosztása 

terén közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok rendelkezésre 

bocsátása vagy üzemeltetése; vagy ilyen hálózatok ivóvízzel, villamos energiával, gázzal 

vagy hőenergiával történő ellátása;”. A közbeszerzés tárgya főszabály szerint árubeszerzés, 

építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése, esetenként az építési koncesszió és a 

szolgáltatási koncesszió lehet. A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljá-

rás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak a tör-

vényben meghatározottak szerint lehet alkalmazni. Az alkut a nyílt eljárás nem teszi lehe-

tővé, de a tárgyalásos eljárás során lehetőség van alkura. 

A távhőszolgáltató vállalatok szempontjából fontos kitétel, hogy nem kell a közbeszer-

zési eljárás szabályait alkalmazni többek között „a villamos energiával, gázzal vagy hő-

energiával kapcsolatos tevékenységet folytató ajánlatkérő energia-beszerzésére vagy ener-

gia termeléséhez szükséges tüzelőanyagok beszerzésére.” (169. §) 

Mindezek alapján a többségi önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltató vállala-

tok a törvény hatálya alá esnek. Nem tartozik a közbeszerzés hatálya alá azonban az ener-

gia beszerzés. 
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 Ezen irányelvvel van összefüggésben az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 

szóló 2005. évi XV. törvény Magyarországon, valamint számos rendelet, úgymint a 213/2006. (X. 27.) 

Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. tör-

vény végrehajtásának egyes szabályairól, a 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a 2005-2007 közötti időszak-

ban az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és 

Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól 

(ami már hatályon kívül van), 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó 

Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól, 

és még lehetne sorolni. 
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3. A TÁVFŰTÉS ÁRALAKÍTÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁ-

LATA – KUTATÁSI KONCEPCIÓ 

A média mind gyakrabban foglalkozik a távfűtés magas díjtételeivel, továbbá sok kri-

tika éri a távhőszolgáltatókat az áraikban kialakult jelentős különbségek miatt is. A kutatás 

kiindulópontját a lakossági távfűtés hazai díjalakulási trendjeinek vizsgálata, valamint a 

trendet alakító fő hatótényezők feltérképezése képezte
114

. Elemeztem a távhőszolgáltató 

vállalatok díjainak időbeli alakulását a 2001-2008 közötti időszakra vonatkozóan, valamint 

2007. évre vizsgáltam a díjak távhőszolgáltatónkénti alakulását is
115

. Ennek célja az volt, 

hogy a fent említett kritika valóságtartalmát, s ezáltal a kutatás létjogosultságát az adato-

kon keresztül is érzékelhetővé tegyem. A vizsgálat alátámasztotta a távfűtés díjainak évről 

évre történő növekedését, illetve a távhőszolgáltatónkénti jelentős eltéréseket. A következő 

lépés a kutatás céljának pontosítása és lehatárolása, valamint a koncepcionális modell ki-

dolgozása volt. Ezután meghatároztam a távfűtés fogalmi kereteit és a modellben szereplő 

tényezők konkrét tartalmát, majd megfogalmaztam a kutatás hipotéziseit, és megválasztot-

tam az alkalmazott kutatási módszert. 

3.1. A távfűtés árát és az áreltéréseket meghatározó tényezők 

vizsgálatának koncepcionális modellje 

 

Kutatásom alapvető célja a távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata, valamint a je-

lentős áreltérések okainak feltárása a magyarországi távhőszolgáltató vállalatok köré-

ben.  

 

A szakirodalmi háttér áttekintése, valamint a megfogalmazott célkitűzések alapján 

megalkottam a távfűtés áralakító tényezőinek koncepcionális modelljét. Az áralakító té-

nyezőket két fő csoportba soroltam. 

1. A távfűtési tevékenység megtérülési követelménye (a költségstruktúrából kiinduló 

árstruktúra szerint). A távfűtés árának elsődleges meghatározója a tevékenység meg-

térülési követelménye, azaz vizsgálni kell, minek kell megtérülnie a távfűtés árában. 

Az áralakításnál elsődleges szempont kell, hogy legyen a ráfordítások megtérülésének 

biztosítása. Egy piaci szereplő csak akkor maradhat fenn tartósan a piacon, ha az árai-

ban a ráfordításai megtérülnek. Ennek kell érvényesülnie a távfűtés áralakításánál is. A 

köztulajdonban lévő természetes monopóliumok esetében a költségszintű ár elvéből in-

dulhatunk ki azzal a kiegészítéssel, hogy a szükséges költségeken túlmenően a rendszer 

fejlesztésének, bővítésének forrásigényét is be lehet építeni az árba. A magán- és ve-

gyes tulajdonú szolgáltatók esetében alkalmazott módszer a szükséges költség és mél-

tányos nyereség elvű árképzés, hiszen – érthető módon – a magántőke tulajdonosa pro-

fitot vár el a befektetett tőkéje után.  

Az áralakító tényezők meghatározása során abból az ismert összefüggésből indulok ki, 

hogy a távfűtés két jól elkülöníthető tevékenységi részből tevődik össze, a hőtermelés-

ből (ami lehet saját, külső vagy vegyes hőtermelés) és a hőszolgáltatásból. A fogyasz-

tóhoz eljuttatott egységnyi hőenergia árát döntően a távfűtés közvetlen önköltsége hatá-

                                                 
114

 Ezen belül további vizsgálati területet jelentett az egyes távhőszolgáltatók árának a trendhez képesti alaku-

lása, valamint az energiahordozók áralakulásban betöltött szerepének vizsgálata. 
115

 Terjedelmi korlátok miatt sajnos ennek bemutatásától a fő részben el kellett tekintenem, de az 5. számú 

melléklet tartalmazza az ide vonatkozó elemzéseket. 
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rozza meg, mely két meghatározó elemből, a hőenergia biztosításának közvetlen ön-

költségéből és a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségéből tevődik össze
116

. A távfű-

tés árstruktúrájában ezek mellett megjelenik a távhőszolgáltatásra ráosztott vállalati ál-

talános költségek hányada, valamint megjelenhet valamekkora nyereségtartalom. 

2. A megtérülés biztosításának módja (az alkalmazott díjmechanizmus szerint). A 

távhőszolgáltató vállalatok kéttényezős díjrendszert alkalmaznak. A díjtételek alakulá-

sát befolyásolja, hogy az egyes díjtételekben a megtérülési követelmény mely elemei-

nek megtéríttetése történik. Fontos következtetések adódnak a kéttényezős díjrendszer 

és a költségstruktúra összefüggéseinek, valamint az alkalmazott díjképletek elemzésé-

ből.  

A kutatás további részei 

3. A tágabban értelmezett áralakító tényezők hatásait az „átlaglakás” éves távfűtési 

költségei alapján elemeztem. Egy lakás éves távfűtési költségét a távfűtés GJ-ra ér-

telmezett egységárán kívül az éves hőfogyasztás is meghatározza, amit több olyan té-

nyező is befolyásol, mely kívül esik a távhőszolgáltatók kompetenciáján, úgymint a fű-

tés szabályozhatósága
117

, a lakás szigeteltségi állapota, az igényelt belső hőmérséklet, 

valamint a fűtési időszak külső átlagos hőmérséklete.  

4. A magas távhődíjak miatt és a távfűtött lakásokban élő lakosság viszonylag alacso-

nyabb jövedelmi helyzetéből adódóan lényeges a távhő szociális szempontú megköze-

lítése. Emiatt, valamint az önkormányzat „multifunkcionalitása” révén jelentős politi-

kai befolyás érvényesül a távhőszolgáltatásban. Az önkormányzat a távhőszolgáltató 

vállalatok tulajdonosa, az árhatósági szerepkör gyakorlója, valamint a választópolgárok 

érdekeinek képviselője is egyben. Mind a távfűtés díjtételeinek és a díjtételekből szár-

maztatott egységárának, mind egy átlaglakás éves távfűtési költségének alakulására je-

lentős befolyást gyakorol a politikai-jogszabályi környezet. (A jogszabályi környezet 

általános bemutatását külön fejezetben, az egyes törvények, rendeletek távhőszolgálta-

tásra gyakorolt gazdasági hatásait az érintett területeknél fejtem ki dolgozatomban.) 

5. A kutatás kiterjed annak vizsgálatára is, hogy van-e lehetőség a távhőszolgáltatók 

olyan csoportjainak a létrehozására, melyek a díjszabályozás szempontjából ho-

mogénnek tekinthetők. E vizsgálatot azért tartottam indokoltnak, mert a döntéshozók 

részéről gyakran felvetődik egy egységes árképlet kialakításának az igénye a 

szolgáltatónkénti jelentős eltérések csökkentése, valamint a korrektebb összehasonlítás 

érdekében. Véleményem szerint a távhőszolgáltatók számos egyedi jellemzője és sajá-

tossága miatt nem alkotható meg egy egységes, mindegyik távhőszolgáltatóra érvényes 

modell az egységárat meghatározó tényezőkre vonatkozóan. A csoportképzés reális le-

hetősége esetén megfontolható lenne az áralakító tényezők csoportonkénti modelljének 

megalkotása. Amennyiben azonban nem sikerül markáns csoportokat képezni, úgy az 

áralakító tényezők egységes modelljének megalkotása még csoportonként sem lehet re-

ális cél. 

A kutatás fentiekben leírt koncepcionális modelljét szemlélteti a 4. ábra. 

 

                                                 
116

 Ennek a két meghatározó elemnek a költségstruktúrája eltérő sajátosságokat mutat. A hőtermelés esetén 

domináns költségelem az energiahordozók költsége, és relatíve kisebb súlyt kapnak az állandó költségek. 

Ezzel szemben a hő fogyasztóhoz való eljuttatása (továbbiakban hőtovábbítás) esetén magasak a fix költsé-

gek. Ez egyrészt a távhőhálózatok létesítésének nagy tőkeigényére és az ebből adódó jelentős mértékű amor-

tizációra, másrészt a hálózat magas fenntartási költségeire vezethetők vissza. 
117

 A fűtés szabályozhatósága alapvetően a fűtési rendszer típusától, illetve a termosztatikus radiátorszele-

pekkel való ellátottságtól függ. 
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A hőtermelés technológiája

A felhasznált energiahordozók 

fajtája és ára

A földgázpiac helyzete

Kapcsolt energiatermelés

A külső hőtermelőkkel 

szembeni alkupozíció

Amortizáció

Hálózati hőveszteség

A csővezetékek típusa és 

kora

Volumen

Hálózatsűrűség

A profil jellege

A felosztás módja

A tulajdonos típusa

SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET/TÁMOGATÁSI RENDSZER

A hőenergia biztosításának 

közvetlen önköltsége

A hőtovábbítás fajlagos 

közvetlen költsége

A távfűtésre osztott vállalati 

általános költségek 

(fajlagosan)

Beépített nyereségtartalom

Alkalmazott díjrendszer

Árszabályozási formulák

A TÁVFŰTÉS 

EGYSÉGÁRA

(a távfűtés 

fajlagos, GJ-ra 

értelmezett ára)

A MEGTÉRÜLÉSI 

KÖVETELMÉNY

(a költség-

struktúrából 

kiinduló árstruktúra 

szerint)

A MEGTÉRÜLÉS 

BIZTOSÍTÁSÁNAK 

MÓDJA

(az alkalmazott 

díjmechanizmus)

ÁRSZABÁLYOZÁSI SZEMPONTÚ CSOPORTKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA

EGY 

ÁTLAGLAKÁS 

ÉVES 

TÁVFŰTÉSI 

KÖLTSÉGE 

(a tágabban 

értelmezett 

áralakító 

tényezők szerint)

EGY ÁTLAGLAKÁS 

ÉVES 

HŐFOGYASZTÁSA

Vállalati és önkormányzati 

döntés

A fűtés 

szabályozhatósága

A lakások 

szigeteltségi állapota

Az igényelt belső 

hőmérséklet

A fűtési időszak 

átlaghőmérséklete

   1 

   4 

   3 

   2 

   5 
 

Forrás: saját szerkesztés 

4. ábra. A kutatás koncepcionális modellje  
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3.2. A fogalmi keretek és a modellben szereplő tényezők tartal-

mának meghatározása 

A dolgozatban foglaltak teljes érthetősége szempontjából nélkülözhetetlennek tartom a 

legfontosabb fogalmak tisztázását, pontos lehatárolását, valamint az elemzés során fel-

használt „származtatott” információk pontos tartalmának, számításának bemutatását. 

3.2.1. A távfűtés fogalmi keretei 

A szakirodalom feldolgozása során szembesültem azzal a problémával, hogy a 

távhőszakma szóhasználata nem egységes bizonyos fogalmakat illetően. Egyrészt egy-egy 

szakkifejezésre vonatkozóan többféle értelmezési lehetőség is adódott, másrészt nem volt 

teljesen egyértelmű, hogy mely szakkifejezéseket tekinthetjük szinonimáknak. Éppen ezért 

elengedhetetlen az alapvető fogalmak tisztázása. A kérdéses fogalmak pontos használata, 

valamint az esetleges félreértések elkerülése érdekében a szakirodalom és a törvényi háttér 

áttekintése után több szakemberrel egyeztettem. A gondot alapvetően a (táv)hőtermelés, 

távhőellátás, távhőszolgáltatás, távfűtés szavak nem konzisztens használata, azok kevere-

dése, s az ebből adódó félreértések jelentették. 

Kiindulásként Illés megfogalmazását vettem alapul, miszerint „A távfűtési tevékeny-

ség két, technológiailag jól elhatárolható szakaszból áll: a távhő termeléséből, majd annak 

a fogyasztóhoz (felhasználóhoz) történő eljuttatásából, vagyis a távhő szolgáltatásból.” 

(Illés 2000, p. 36)
118

 A szóhasználatban gyakran egybemosódik e két tevékenység megne-

vezése, s a teljes folyamatot (a távhő termelését és szolgáltatását is) távhőszolgáltatás né-

ven említik. Ez adódhat abból, hogy a távhőszolgáltató vállalatok állnak a folyamat végén.  

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény definíciója szerint: „Távhőszol-

gáltatás: az a közüzemi szolgáltatás, amely a felhasználónak a távhőtermelő létesítményből 

távhővezeték-hálózaton keresztül, az engedélyes által végzett, üzletszerű tevékenység kere-

tében történő hőellátásával fűtési, illetve egyéb hőhasznosítási célú energiaellátásával való-

sul meg.” (2005. évi XVIII. törvény 3. §) A törvény által meghatározott definíció alapján 

értelmezésem szerint távhőszolgáltatáson csupán a hő felhasználóhoz való eljuttatását ért-

jük. 

A távfűtési tevékenység értelmezésekor közismertként fogadom el a távhőtermelési és 

a távhőszolgáltatási tevékenység megkülönböztetését. A 2005. évi XVIII. törvény alapján 

az alábbi szóhasználatot fogadom el: 

 Távhőtermelésen a távhő (hőenergia) hőtermelő létesítményben történő előállítását, 

termelését értem. 

 Távhőszolgáltatás alatt a távhőtermelést követően a hőnek a fogyasztókhoz való eljut-

tatását értem (a hő továbbítását), s szinonimaként használom a hőtovábbítás kifejezés-

sel. 

 A távhőellátás és a távhőszolgáltatás között jogilag különbséget kell tenni, a 

távhőellátás vonatkozik magára a távhővel való ellátás fizikai megvalósítására, a táv-

hőszolgáltatás pedig már szerződéses jogviszonyt feltételez. Minden távhőszolgáltatás 

távhőellátás, de nem minden távhőellátás távhőszolgáltatás.  

 Távfűtés alatt a távhőtermelést és a távhőszolgáltatást együttesen értem, beleértem tehát 

mind a hőtermelési, mind a hőszolgáltatási (hőtovábbítási) tevékenységet. A távfűtést 

másik értelemben is használom, magának a fűtési módnak a megnevezésére.  
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 A távfűtés kifejezést a fűtési mód megnevezésére is alkalmazhatjuk, s e tekintetben ez nem kifejezetten 

egy tevékenységet jelöl (mint például a padlófűtés sem tevékenységre utal). „A távfűtés az egyik legkényel-

mesebb, környezetkímélő fűtési mód.” (Illés 2000, p. 25). 
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3.2.2. A koncepcionális modellben szereplő tényezők tartalma 

Az áralakító tényezők vizsgálata során a rendelkezésemre álló adatbázisok, valamint a 

kérdőívek adatai mellett számos „származtatott” információra is szükségem volt. Annak 

érdekében, hogy az általam elvégzett elemzések, és a belőlük levont következtetések érthe-

tőek legyenek, ebben az alfejezetben bemutatom a leggyakrabban használt kategóriák tar-

talmát, számítási módját. 

A távfűtés megtérülési követelményének felépítése és a megtérülési követelmény ele-

meinek konkrét tartalma 

A kutatás során mindvégig követett koncepció alapján távfűtés megtérülési követel-

ménye az alábbiak szerint épül fel (6. táblázat): 

 

A megtérülési követelmény felépítése 6. táblázat 
A távfűtés megtérülési követelményének felépítése 

a távhőszolgáltató vállalatok szempontjából 

A távfűtés fajlagos megtérülési követelményének 

felépítése (árstruktúra) 

(1) A hőenergia biztosításának közvetlen költsége (1) A hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége 

(2) A hőtovábbítás közvetlen költsége  (2) A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége 

(3) =(1+2) A távfűtés közvetlen költsége (3) =(1+2) A távfűtés közvetlen önköltsége 

(4) A vállalati általános költségek távfűtési tevé-

kenységre ráosztott része (közvetett költségek) 

(4) A távfűtésre osztott vállalati általános költségek 

egy GJ hőenergiára eső része 

(5) =(3+4) A távfűtés összes költsége (5) =(3+4) A távfűtés fajlagos költsége 

(6) Beépített nyereségtartalom (6) A beépített nyereségtartalom egy GJ-ra eső része 

(7) Összes megtérülési követelmény (7) A megtérülési követelmény fajlagos értéke 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megtérülési követelmény leggyakrabban alkalmazott elemeinek részletes tartalma: 

(1) A hőenergia biztosításának közvetlen költsége.  

Ennek tartalma attól függ, hogy a hőszolgáltató kizárólag saját, kizárólag külső hőter-

melésre támaszkodik-e, illetve ezek kombinációja esetén milyen a saját hőtermelés és a 

hővásárlás aránya.  

 Saját hőtermelés esetén: A hőtermelés közvetlen költségei közé a saját hőtermelés 

kibővített közvetlen költségeit (a hagyományos közvetlen költségeket és az üzemi 

általános költségeket együttesen) sorolom. Ide tartoznak a: a felhasznált energia-

hordozók költségei, a hőtermelő létesítmények (saját tulajdonú erőmű, fűtőmű, ka-

zánok, kazánházak, gázmotorok, hőtermelési épületek stb.) javítási karbantartási 

költségei, amortizációja, a hőtermelésben foglalkoztatottak bére, annak járulékai, és 

egyéb személyi jellegű ráfordításai. Ezeken túlmenően természetesen előfordulhat-

nak a hőtermelésre vonatkoztatható további költségek is, melyek a felsorolásban 

nem szereplő, de a hőtermelés érdekében felmerült egyéb költségeket jelentik, de 

nem tartalmazzák a vállalati általános (közvetett) költségeket. A hőtermelés közvet-

len önköltsége: a saját tulajdonú technológiával termelt hőenergia (távhő) kibőví-

tett közvetlen önköltsége (termelt hőenergia egységére eső összes közvetlen hőter-

melési költség). 

 Hővásárlás esetén: A hővásárlási költség, mint közvetlen költség: a vásárolt hő 

teljesítménydíja, a vásárolt hő energiadíja, és a pótvízdíj. A hővásárlás fajlagos 

költsége: A vásárolt hőenergia egységére eső összes hővásárlási költség. Ez lénye-

gében tekinthető a hőenergia (távhő) „számított” beszerzési árának. A „számított” 

beszerzési ár alatt a távhőszolgáltató felé kiszámlázott teljesítménydíj (Ft/MW/év), 

hődíj (Ft/GJ) és pótvízdíj (Ft/vm
3
) egységes mértékegységben (Ft/GJ) kifejezett ér-

tékét értem. 
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 A hőtermelés és a hővásárlás kombinációja esetén: A hőenergia biztosításának 

közvetlen költsége: a hőtermelés kibővített közvetlen költségei és hővásárlási költ-

ségek összege. A hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége: a hőtermelés 

közvetlen önköltségének és a hővásárlás fajlagos költségének a súlyozott átlaga. 

Súlyarányok: A saját termeléssel előállított hőmennyiség, valamint a vásárolt hő-

mennyiség arányai az összes hőmennyiségen belül. 

 

(2) A hőtovábbítás közvetlen költsége: a hőnek a felhasználókhoz való eljuttatásának 

összes költsége. Ide tartoznak: a hálózatüzemeltetés villamos energia költségei (a ke-

ringtetéshez), a hőtovábbító létesítmények (vezetékhálózat, hőközpontok, hőszivattyúk, 

egyéb hőtovábbító létesítmények) amortizációja, javítási, karbantartási költségei, a hő-

szolgáltatásban foglalkoztatottak bére, annak járulékai és egyéb személyi jellegű ráfor-

dításai, a hálózati hő- és pótvízveszteség költsége, valamint a hőtovábbításra vonatkoz-

tatható további költségek. A hőtovábbításra vonatkoztatható további költségek a felso-

rolásban nem szereplő, de a hőtovábbítás érdekében felmerülő egyéb költségeket jelen-

tik, nem tartalmazzák a közvetett költségeket. A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költ-

sége: a továbbított hőenergia egységére eső hőszolgáltatási költség. 

 

(3) = (1+2) A távfűtés (kibővített) közvetlen költsége: a hőenergia biztosításának közvet-

len költsége és a hőtovábbítás közvetlen költsége együttesen. A távfűtés (kibővített) 

közvetlen önköltsége: a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége és a 

hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége együtt. 

 

A költségek elemzését a közvetlen költségek szintjén végeztem. A távhőszolgáltatásra 

ráosztott vállalati általános költségek aránya nagymértékben különbözik az eltérő tevé-

kenységi kör (profil), valamint az eltérő költségfelosztási módszerek következtében. Ez 

nagymértékben rontja a vállalatok közötti összehasonlíthatóságot, így a megtérülési köve-

telmény elemei közül részletesen csak azokat vizsgáltam, melyek közvetlenül a távhő ter-

melése/vásárlása, illetve a hőszolgáltatás érdekében merültek fel. (A közvetett költségek és 

a beépített nyereségtartalom hozzávetőleges mértéke összemosódva visszakövetkeztethető 

a távfűtés árstruktúrájából.) 

A számításokban éltem azzal az egyszerűsítéssel, hogy a továbbított hőenergia meny-

nyiségét a termelt és vásárolt hőmennyiség összegeként tekintettem, azaz nem vettem fi-

gyelembe azt a lehetőséget, miszerint az összes rendelkezésre álló hőmennyiség és a to-

vábbított hőmennyiség némiképp eltér, jellemzően például a saját hőfelhasználás miatt. A 

hálózati hőveszteség költségét a hőtovábbítás költségei között vettem figyelembe. 

Lakossági díjtételek és a belőlük származtatott további információk 

Eredeti adatok: 

 Az alapdíj: éves díj, mely két részből tevődik össze, a fűtési és a vízfelmelegítési alap-

díjból. A fűtés szolgáltatás esetében fűtési alapdíjat (a legtöbb távhőszolgáltatónál) a fel-

használási hely fűtött légtérfogata (Ft/lm
3
/év), vagy (ritkábban) a felhasználási hely leg-

nagyobb hőteljesítménye (Ft/MW/év) alapján kell fizetni. A használati melegvíz szolgál-

tatás esetében a használati melegvíz alapdíjat szintén a fűtött légtérfogat (Ft/lm
3
/év), vagy 

ritkábban a felhasználási helyen mért tényleges fogyasztás alapján (Ft/vm
3
) fizetik meg a 

felhasználók.  

 A hődíj: szintén két összetevőből áll, a fogyasztónál a szolgáltatói mérőn mért és átvett hő 

alapján fizetendő fűtési hődíjból (Ft/GJ), valamint a felhasználási helyen mért melegvíz 

mennyisége alapján fizetendő használati melegvíz hődíjából (általában Ft/vm
3
, ritkábban 

Ft/GJ mértékegységben kifejezve). 
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Származtatott adatok: 

 

 A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára, illetőleg a távfűtés egységára: A távfűtés 

díjtételeinek és azok mértékegységének sokfélesége miatt szükség volt a távfűtés fajla-

gos, GJ-ra értelmezett árának egységes mértékegységben (Ft/GJ) történő kifejezésére.  

 

Számítása: Az egy GJ-ra eső alapdíj és hődíj összegeként adódik a távfűtés fajlagos, 

GJ-ra értelmezett ára. 

 

A számítások során alapul vett átlaglakás rögzített adatai: a fűtött légtérfogat 140 lm
3
, 

az éves átlagos fűtési célú hőfogyasztás 34 GJ, az éves átlagos melegvízfogyasztás 36 

vm
3
, egy vm

3 
víz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség átlagosan 0,23 GJ/vm

3
. 

 

Ha az összes (fűtési és hmv) alapdíjat (Ft/lm
3
/év) megszorozzuk egy átlaglakás fűtött 

légtérfogatával (140 lm
3
), s ezt elosztjuk egy átlaglakás éves hőfogyasztásával, ide 

értve a fűtési és a vízfelmelegítési célú hőfelhasználást is, megkapjuk az egy GJ-ra 

eső alapdíjat.  

Az egy GJ-ra eső hődíj a fűtési hődíj és a hmv hődíj súlyozott átlaga. A vonatkozó 

súlyok az éves fűtési célú hőfelhasználás, valamint az éves vízfelmelegítési célú 

hőfelhasználás összes hőfelhasználáson belüli aránya. A vízfelmelegítés hődíját, mivel 

az az esetek nagy részében Ft/vm
3
-ben van kifejezve, át kell számítani Ft/GJ-ra.  

(Bizonyos esetekben a rögzített hőfogyasztási adatok helyett a kérdőívben megadott 

tényleges hőfogyasztási adatok segítségével számoltam. Ekkor egy átlaglakás átlagos 

hőfogyasztását egy felújított és egy nem felújított lakás átlagos éves hőfogyasztásának 

– azok arányával súlyozott – átlagaként határoztam meg.) 

 

 Egy átlaglakás éves összes távfűtési költsége: Egy átlaglakás éves összes távfűtési 

költsége egy átlaglakás éves összes alapdíjának, éves fűtési hődíjának, valamint éves 

vízfelmelegítési díjának az összegeként adódik
119

.  

                                                 
119

 Az éves összes alapdíj az egy lm
3
-re eső éves összes alapdíjnak és a lakás fűtött légtérfogatának a szorza-

ta. Az éves fűtési hődíj az éves fűtési célú hőfelhasználásnak és a fűtési hődíjnak a szorzata. Az éves vízfel-

melegítési díj az éves átlagos vízfogyasztás (36 vm
3
 átlagot vettem alapul) és a hmv hődíj szorzata. Azoknál 

a vállalatoknál, ahol az adatbázis nem tartalmazott a használati melegvízre vonatkozóan díjtételeket, ott egy 

vállalati szakember javaslatára korrigáltam a hmv hődíjat, a felhasznált melegvízmennyiség felmelegítéséhez 

szükséges hőmennyiség hődíjával. Ezekben az esetekben a korrigált összeget vettem figyelembe az elemzés-

kor. Amennyiben az így kapott éves összes távfűtési költséget elosztjuk egy átlaglakás éves összes 

hőfogyasztásával (ide értve mind a fűtési, mind a vízfelmelegítési célú hőfelhasználást), szintén megkapjuk a 

távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát. (Azon vállalatok esetén, ahol a használati melegvízre vonatkozóan 

korrekcióval éltünk, eltér a két számítás eredménye, de a többi vállalatnál megegyezik.) 
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3.3. A kutatás hipotézisei 

A kutatás hipotéziseit az elméleti és szakirodalmi ismeretekre támaszkodva fogalmaz-

tam meg. A hipotéziseket a koncepcionális modell logikája szerint csoportosítva mutatom 

be. 

3.3.1. A megtérülési követelmény elemeihez kapcsolódó hipotézisek 

A távfűtés árának elsődleges meghatározója a tevékenység megtérülési követelménye, 

azaz vizsgálni kell, minek kell megtérülnie a távfűtés árában. Ebben az alfejezetben a meg-

térülési követelmény elemeihez, és az azokat meghatározó legfontosabb tényezőkhöz kap-

csolódó hipotéziseket mutatom be. 

A hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége, mint áralakító tényező  

A távfűtés árstruktúrájában az első elem a hőenergia biztosításának közvetlen önkölt-

sége. Ennek tartalma és nagysága attól függ, hogy a hőszolgáltató kizárólag saját, vagy 

külső hőtermelésre támaszkodik-e, illetve ezek kombinációja esetén milyen a saját terme-

lés és a hővásárlás aránya.  

A vállalaton belüli hőtermelés költségeit alapvetően az alkalmazott technológia és a 

felhasznált energiahordozók fajtája és ára határozza meg. Fontos áralakító tényező, hogy a 

rendelkezésre álló technológia lehetőséget nyújt-e kapcsolt villamos energia termelésre. 

Hővásárlás esetén a vásárolt hő ára a meghatározó. Ezt pedig alapvetően a hőtermelő és 

hőszolgáltató között kialakult árképlet, valamint a kapcsolt energiatermelés hasznának 

hőtermelő és hőszolgáltató közötti megosztása határozza meg. Mindez a hőszolgáltató 

hőtermelővel szembeni alkupozíciójának függvénye. Hipotézisek: 

 

H1a A távfűtés árát és a távhőszolgáltatók áreltéréseit nagymértékben meghatározza a 

felhasznált energiahordozók fajtája és ára. Az alternatív energiahordozók felhasználása 

révén csökkenthetők a hőtermelés költségei, ennek ellenére gyors hazai elterjedésükre 

nem lehet számítani. 

 

H1b A földgázpiaci liberalizációtól várt versenyhelyzet megteremtődése, s az ezáltal re-

mélt földgázár-csökkenés nem valósult meg maradéktalanul. A földgáz beszerzési ára 

elsősorban a távhőszolgáltató alkupozíciójától függ. 

 

H2a A kapcsolt energiatermelés egyértelműen kedvező a távfűtés áralakulása szempont-

jából, azonban az előnyök mértéke különbözik a kapcsolt energiatermelő berendezés 

tulajdoni hovatartozása szerint.  

 

H2b A kapcsolt energiatermelés támogatási rendszerének folyamatban lévő átalakítása 

várhatóan kedvezőtlenül befolyásolja a távfűtés árát, másrészt viszont a jelenlegi támo-

gatási rendszer nem tartható fenn változtatás nélkül. 

A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége, mint áralakító tényező 

A távfűtés árstruktúrájának második eleme a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége. 

Ezt számos tényező befolyásolja, melyek közül a legjelentősebb tényezőket emelem ki.  

- Az amortizáció. A kiterjedt vezetékhálózat nagy tőkeigénye révén a költségek között 

jelentős részt képvisel az amortizáció.  

- A hálózati hőveszteség. Hálózati hőveszteségként a hőnek a hőtermelés helyétől a 

hőközpontig való elszállítása során elveszített hő értelmezhető. A távfűtés jellegéből 

adódóan természetes valamekkora hálózati hőveszteség keletkezése.  
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- A csővezetékek típusa és kora. A távhőhálózat döntő részét vasbeton védőcsatornába 

fektetett ún. hagyományos fektetési módon építették. A viszonylag magas és agresszív 

talajvíz megnöveli a külső korróziós károsodás mértékét, ami csökkenti a vezetékek 

élettartamát, valamint gyakori meghibásodásokat okoz. Az újonnan épített vezetékek, 

illetve a felújítási, karbantartási munkák során már egy új technológia, az ún. közvetlen 

távvezeték-építési- és fektetési megoldás alkalmazása jellemző, előre szigetelt vezeté-

kekkel. 

- A volumenelmozdulás hatása. Az átlagköltség érzékenyen reagál a volumenváltozás-

ra a fajlagos fix költségek alakulása miatt. A volumenelmozdulást illetően figyelembe 

kell venni az egyes távhőszolgáltatók esetében a leválások, valamint újonnan rácsatla-

kozó fogyasztók számának alakulását.  

- Hálózatsűrűség. A hőtovábbítási költségeket a hálózatsűrűség is befolyásolja. A háló-

zatsűrűséget több mutató segítségével is vizsgálhatjuk, így például: az egy hálózati km-

re jutó lakásszám, az egy hőközpontra jutó lakásszám, az egy km-re jutó értékesített 

hőmennyiség (GJ/km), illetve az egy km-re jutó hőközpontok száma.  

Hipotézis: 

 

H3 A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségének struktúrájában a nagy kiterjedésű ve-

zetékhálózat miatt az amortizáció jelentős arányt képvisel. A csővezetékek típusa és kora, 

a hálózati hőveszteség, valamint a hálózatsűrűség meghatározó a hőtovábbítás közvetlen 

költségeit illetően. 

A költségstruktúrából kiinduló árstruktúrára vonatkozó hipotézis 

A távfűtési tevékenység megtérülési követelményét az árstruktúra szerint mutattam be. 

Az árstruktúrában az első elem a távfűtés közvetlen önköltsége, ehhez adódik még a válla-

lati általános költségek távfűtésre osztott hányada, valamint a beépített nyereségtartalom 

(amennyiben történik nyereségbeépítés). A távfűtés közvetlen önköltsége a két fő tevé-

kenység szerinti bontásban két részből áll: a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsé-

géből és a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségéből. Az árstruktúra egyes elemeinek 

súlyáról és egymáshoz való viszonyáról az alábbi feltevéssel éltem: 

 

H4 A távfűtés árát alapvetően a távfűtés közvetlen önköltsége határozza meg, amiben a 

hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége nagyobb arányt képvisel, mint a 

hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége. 

3.3.2. A megtérülés biztosításának módjához kapcsolódó hipotézisek  

Az alapdíj-hődíj arány azt mutatja meg, hogy egy átlaglakás éves összes távfűtési költsé-

gében mekkora arányt képvisel a kiszámlázott éves alapdíj és az éves hődíj. Mernier 2006, 

Lázár-Varga 2007 szerint az alapdíj-hődíj arány akkor tekinthető optimálisnak, ha a szolgál-

tató az alapdíjban kizárólag a szolgáltatás állandó költségeit (a fogyasztástól független 

költségeket) és - amennyiben van – a méltányos nyereséget, a hődíjban pedig csak a szol-

gáltatás változó költségeit (a fogyasztással arányban álló költségeket) érvényesíti. Ameny-

nyiben az alapdíj-hődíj arány és a fix költség-változó költség arány egymástól eltér, a két-

tényezős díjrendszer nem tükrözi a valóságos költségarányokat. A felhasználók azonban 

nehezen fogadják el az alapdíjak fizetésének indokoltságát.  

A hálózatos rendszerű iparágak esetén az árszabályozás legelterjedtebb módja az ár-

sapkás szabályozás. Az ársapka-szabályozásnak sokféle formája jött létre a szabályozó 

céljaitól és a szabályozott szolgáltató körülményeitől függően. Az így meghatározott ár-

képletet több évre rögzítik. Hipotézisek: 
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H5a A távhőszolgáltatók jellemzően törekednek arra, hogy az alapdíj-hődíj aránya tük-

rözze a reális költségstruktúrát, ám a lakosság felé kisebb alapdíjarányt érvényesítenek. 

 

H5b A távhőszolgáltatásban az árak megállapítására alkalmazott díjképletek megfelel-

nek az ársapkás szabályozás követelményének. 

3.3.3. A tágabban értelmezett áralakító tényezők hatásaira vonatkozó hipotézisek 

A tágabban értelmezett áralakító tényezők hatását egy átlaglakás éves távfűtési költsé-

gei alapján elemeztem. Egy átlaglakás éves távfűtési költségét nemcsak a távfűtés fajlagos 

ára határozza meg, hanem a lakás éves hőfogyasztása is. Hipotézis: 
 

H6 A magyarországi távfűtési rendszerek számos örökölt, műszaki-, konstrukcionális 

problémával küzdenek, emellett a lakásoknak rendkívül rossz a szigeteltségi állapota. 

Emiatt nagyobb a lakások hőfogyasztása, s ezáltal egy átlaglakás éves távfűtési költsége. 

A magas távfűtési díjak jobban ösztönöznek megtakarításra a hőfelhasználás terén. 

3.3.4. A jogszabályi környezet és a szabályozás hatékonysága 

Közszolgáltatás lévén, valamint a természetes monopolhelyzetből adódóan a távhő-

szolgáltatás erős jogszabályi kontroll és hatósági árszabályozás hatálya alatt áll. A távfűtés 

legmagasabb hatósági árát a szükséges költség szintű árképzés elvéből kiindulva (bizonyos 

esetekben egy méltányos nyereséget is beépítve) önkormányzati rendeletben határozzák 

meg, mely településenként eltér. Ezen kívül számos törvény, rendelet befolyásolja az árak, 

valamint a távfűtési költségek alakulását, melyek közül több szabályozás összefügg a táv-

fűtés erős politikai érzékenységével, valamint a távhőszektor lobbytevékenységével.  

Az állami szabályozás szükségessége nem vitatható, fontos azonban vizsgálni a szabá-

lyozás hatékonyságának kérdését. A hatékonyságot több dolog korlátozhatja, köztük pél-

dául az információs aszimmetria következtében kialakuló megbízó-ügynök probléma jelen-

léte a szabályozó és szabályozott viszonyában. Az ehhez kapcsolódó elméleti háttér, vala-

mint a jogi szabályozás gazdasági hatásainak elemzését a korábbi részek tartalmazzák. 

Ezekre vonatkozóan hipotézist nem állítottam fel. 

3.3.5. Az árszabályozási szempontú csoportképzés lehetőségeire vonatkozó hipotézis 

Dolgozatomban vizsgáltam, hogy van-e lehetőség a távhőszolgáltatók olyan csoportja-

inak létrehozására, amelyek árszabályozási szempontból homogénnek tekinthetők. Ezzel 

célom az volt, hogy vizsgáljam a csoportonkénti díjmodellek megalkotásának realitását. A 

minden távhőszolgáltatóra érvényes díjmodell megszerkesztésének létjogosultságát eleve 

kizártam. Hipotézis: 

 

H7 Árszabályozási szempontból homogén csoportok képzése a távhőszolgáltató vállala-

tok körében számos egyedi vonásuk miatt csak korlátozottan lehetséges.  
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3.4. A kutatás módszere 
 

Kutatásom során első megközelítésben szekunder adatok feldolgozása volt a célom. 

2008 őszén a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségénél, a Magyar Energia Hiva-

tal Távhő Engedélyezés és Felügyeleti osztályánál, az Energia Központ Kht-nál
120

 szemé-

lyesen, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumnál
121

 levélben 

próbáltam adatbázishoz való hozzáférést kérni
122

. Ezen szakmai szervezeteknél meglévő 

adatbázisok egy része jogi akadályok miatt nem volt hozzáférhető harmadik személy részé-

re, más része pedig inkább műszaki jellegű információkat tartalmazott. 2009 júliusában 

egy együttműködés keretében hozzáférést kaptam a Magyar Energia Hivatal adatbázisához 

(melynek kialakítása jelenleg is tart), mely számos műszaki paraméter és értékesítési in-

formáció mellett többek között tartalmazta a távhőszolgáltatók mérlegeit és 

eredménykimutatásait 2007. és 2008. évekre vonatkozóan. Ez az adatbázis a műszaki jelle-

gű információk terén 2008. évre teljes körűnek mondható, a mérleg és 

eredménykimutatások is lényegében lefedik a teljes távhőszolgáltatói kört. E tekintetben 

azonban fontos hiányossága az adatbázisnak, hogy azon távhőszolgáltatók esetében, akik 

több településen is szolgáltatnak hőt, vagy a távhőszolgáltatás mellett más tevékenységet is 

végeznek, csak összesítetten áll rendelkezésre a mérleg és eredménykimutatás. Így például 

a vegyes profilú távhőszolgáltatók esetében nem állnak rendelkezésre megbízható költség-

adatok külön a távhőszolgáltatásra vonatkozóan
123

.  

A kutatásom céljának megvalósításához szükséges gazdasági információk vonatkozá-

sában mindmáig nem készült központi adatbázis, így a távhőszolgáltató vállalatok kérdő-

íves megkérdezését is elvégeztem.  

Az általános összefüggések feltárására a MaTáSzSz és a Magyar Energia Hivatal ada-

tai alapján összeállított, a legtöbb távhőszolgáltató vállalat adatát tartalmazó adatbázist 

elemeztem (az adatbázis bizonyos adatok terén hiányos), ahol pedig az összefüggések hát-

terében lévő okok részletesebb vizsgálata is célszerű volt, ott az elemzés a kérdőíves fel-

mérés válaszadó vállalatainak adatai alapján történt.  

A következőkben röviden bemutatom az empirikus munka módszertani kérdéseit, ki-

térve a mintavétel módjára, a kérdőív felépítésére, az adatelemzés módszereire és az al-

kalmazott statisztikai szoftver rövid bemutatására. 

3.4.1. A kérdőíves felmérés jellemzői 

A kérdőíves felmérés egyaránt alkalmas leíró, magyarázó és felderítő célokra (Babbie, 

2003). A társadalomtudományok terén ez az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer. A 

módszer lényegére, alkalmazhatóságára vonatkozóan bőséges szakirodalom áll rendelke-

zésre (lásd például: Malhotra, 2001; Babbie, 2003; Ketskeméty-Izsó, 2005; Székelyi-
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 Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók 2007. évi adatairól című OSAP kérdőív adatainak központi 

adatbázisa az Energia Központ Kht-nál található. 
121

 Válaszlevelükben hivatkoztak a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendeletben foglaltakra, miszerint e rendelet 

4. számú mellékletében foglalt gazdálkodási és műszaki adatokat minden távhőszolgáltatónak közzé kell 

tennie a honlapján. A tapasztalat szerint azonban ezek az adatok csak kevés távhőszolgáltató honlapján talál-

hatók meg. 
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 Minden szervezetnél készségesen fogadtak, és segítőkészségükről meggyőződhettem személyesen is. 

Nagy segítséget jelentettek munkámban ezen szakmai szervezetek felelős beosztású vezetőivel, szakértőivel 

folytatott személyes szakmai konzultációk. 
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 Vegyes profil esetén lényeges kérdés az üzemi és vállalati általános költségek felosztása is az egyes tevé-

kenységek között. Ismerni kellene a közvetett költségek felosztásának módját, illetve pótlékkulcsos felosztás 

esetén a vetítési alapot. A vetítési alap megválasztása szintén befolyásolja a távfűtésre eső költségeket, s 

ezáltal annak árát. 
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Barna, 2002), melyek útmutatásokat, javaslatokat fogalmaznak meg többek között a kérdő-

ív szerkezetére, a kérdésformákra, a megkérdezés módjára, valamint az adatelemzésre vo-

natkozóan.  

Kérdőíves felmérésem vizsgálati egységei a magyarországi távhőszolgáltató vállalatok 

voltak. A 2006-os statisztikai adatok szerint Magyarországon 91 településen van távhő-

szolgáltatás. Kutatásom során a teljes sokaság megkérdezésére törekedtem. Mielőtt azon-

ban sor került volna a kérdőívek kiküldésére, telefonon felvettem a kapcsolatot a 

távhőszolgáltató vállalatok vezetőivel és ismertettem kutatásom célját. A telefonon történő 

egyeztetés alapján 85 távhőszolgáltató vállalta, hogy átnézi a kérdőívet, a maradék hat te-

lepülés távhőszolgáltatója már eleve elzárkózott a kérdőív elől. Összességében tehát a kér-

dőív 85 távhőszolgáltató vállalatot ért el, lefedve ezzel a távfűtéssel ellátott lakások mint-

egy 99 százalékát. A kérdőívek kiküldése elektronikus formában történt. A kérdőív kitölté-

se önkitöltős formában zajlott. A kérdőívet a kitöltetés előtt több ízben teszteltem. 

Tekintettel arra, hogy a válaszadók adatainak bizalmas kezelésére vonatkozóan hivata-

los és nem hivatalos formában titoktartási nyilatkozatot tettem, a kutatás eredményeit az 

adatszolgáltatóra való visszakövetkeztetést nem lehetetővé tevő módon fogalmaztam meg.  

3.4.2. A vállalati minta jellemzői 

A kérdőívet 27 vállalat küldte vissza. Ez 31,76 százalékos válaszadási arányt jelent. 4 

vállalat telefonon jelezte, hogy az adatok üzleti titok jellege miatt nem áll módjában meg-

küldeni a kérdőívet. A többi vállalattól nem érkezett visszajelzés. A válaszadó vállalatok 

által ellátott lakások száma összesen 418016 db, ami az összes távhővel ellátott lakás 

(2007-ben 650170 db
124

) 64,3 százalékát teszi ki. A költségstruktúra vizsgálata 15 vállalat 

esetén volt korrekten elvégezhető. Ez a megkeresett távhőszolgáltató vállalatoknak 17,65 

százaléka, a távfűtött lakásokat tekintve viszont 55,1 százalékos lefedettség. 

Az ellátott lakások száma szerint 4 csoportba sorolhatjuk a válaszadókat. A csopor-

tokat a 7. táblázat szemlélteti. 
 

A válaszadó vállalatok száma méretkategória szerint 7. táblázat 

Ellátott lakásszám 
A távfűtést is működ-

tető települések száma 

A válaszadó vállalatok 

száma 

A költségeiket megbontó 

válaszadó vállalatok 

száma 

10.000 felett 12 (13%) 6 (22%) 4 (27%) 

2.001-10.000 25 (27%) 8 (30%) 5 (33%) 

1.001-2.000 21 (24%) 7 (26%) 4 (27%) 

0-1.000 33 (36%) 6 (22%) 2 (13%) 

Összesen 91 27 15 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Méret szerint vizsgálva, mindegyik méretkategóriából érkezett vissza kérdőív. Látható, 

hogy a mintában a két középső méretkategóriába tartozó vállalatok megoszlása nagyjából 

azonos a teljes sokaság szerinti megoszlással. A legtöbb lakást ellátó távhőszolgáltatók a 

mintában kissé túl, a legkisebb vállalatok pedig alulreprezentáltak. Ez nem meglepő, ha 

figyelembe vesszük, hogy a kérdőívben kért adatok megadása sok esetben utánajárást, és 

megfelelően részletezett költségnyilvántartást igényelt, s így az adatok kitöltésének egy 

nagyobb vállalatnál jobban megvan mind a személyi, mind a nyilvántartás szerinti feltéte-

le. 

A válaszadó vállalatok régiók szerinti eloszlását mutatja a 8. táblázat. A szignifikáns 

vizsgálati eredmények alapján Magyarország távhőszolgáltató vállalatainak jelenlegi hely-
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zetére vonatkozóan tehetők megállapítások, mivel a válaszadók valamennyi régiót képvise-

lik, és a régiók többségében meghaladják az 50 százalékos lefedettséget az ellátott lakások 

számát illetően. A távhővel ellátott lakások számának régiók szerinti megoszlása a mintá-

ban hasonló arányokat mutat, mint a teljes sokaságban. A mintában két régió (a Közép-

Dunántúli és a Nyugat-Dunántúli régió) inkább alulreprezentáltnak, egy régió pedig (a Kö-

zép-Magyarországi régió) túlreprezentáltnak tekinthető. 

 

A távhőszolgáltató vállalatok régió szerinti besorolása 8. táblázat 

Régió 

A távfűtést 

működtető 

települések 

száma 

2004 

A kérdőívet 

visszaküldő 

távhőszolgál-

tatók száma 

Távhővel ellá-

tott lakások 

száma 

2007 

A kérdőívet visz-

szaküldő 

távhőszolgáltatók 

által ellátott la-

kásszám 

A távfűtött 

lakások 

kérdőíves 

lefedettsége 

% 

Közép-Magyarország 11 (12%) 7 (26%) 259.432 (40%) 254.903 (61%) 97,65 

Közép-Dunántúl 16 (18%) 2 (7%) 100.399 (16%) 3.239 (1%) 3,3 

Nyugat-Dunántúl 13 (14%) 2 (7%) 50.778 (8%) 7.298 (2%) 14,37 

Dél-Dunántúl 13 (14%) 5 (19%) 60.133 (9%) 34.929 (8%) 58,66 

Észak-Magyarország 12 (13%) 5 (19%) 64.563 (10%) 45.902 (11%) 70,26 

Észak-Alföld 15 (16%) 2 (7%) 61.848 (9%) 31.534 (8%) 50,64 

Dél-Alföld 12 (13%) 4 (15%) 49.490 (8%) 40.211 (10%) 81,64 

Ország összesen 92 27 646.643 418.016 64,67 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.4.3. A kérdőív felépítése 

A magyarországi távhőszolgáltató vállalatokat vizsgáló kérdőív
125

 7 oldalból állt és a 

következő témaköröket érintette: 1. Általános vállalati információk. 2. Távhődíj (1. kér-

dés). 3. Hőtermelés (2. kérdés) Saját hőtermelés (3-10. kérdés) Vásárolt hő (11-12. kér-

dés). 4. Hőszolgáltatás (hőtovábbítás) (13. kérdés). 5. Nyereségbeépülés (14-15. kérdés) 6. 

Díjfizetőkre vonatkozó adatok (16. kérdés). 7. Egyéb adatok (17-19. kérdés). 8. Nyitott 

kérdés. 

A kiküldött kérdőív terjedelmi korlátai miatt mellőznöm kellett számos olyan kérdés-

kört, melyek vizsgálata teljesebbé tette volna a távfűtés áralakító tényezőinek feltérképezé-

sét és elemzési lehetőségeit, valamint tágabb teret biztosított volna a távhőszolgáltató vál-

lalatok sajátosságainak figyelembe vételére. A nagyobb válaszadási hajlandóság reményé-

ben viszonylag szűkre kellett szabni mind a kérdések által érintett témaköröket, mind a 

kérdések számát. Így például le kellett mondanom a gazdálkodás jellemzésére szolgáló 

általános információkról, a vállalatvezetési, szervezési feladatok ellátására, a költségek 

csökkentésére és működési hatékonyság növelésére irányuló intézkedésekre vonatkozó 

(szubjektívebb jellegű) kérdésekről, illetve a helyi társadalmi, politikai viszonyok, s érdek-

érdekeltségi viszonyok megismeréséről annak ellenére, hogy meggyőződésem szerint a 

távfűtés árának alakulásában ezen tényezők is jelentős szerepet játszhatnak. A kérdőívből 

összeállított adatbázist kiegészítettem néhány szükséges, releváns információval a Magyar 

Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége, a Magyar Energia Hivatal és az Energia Központ 

Kht. által rendelkezésemre bocsátott adatok, információk alapján.  

A kérdőív egyes kérdései a vállalatok műszaki és gazdálkodási adataira (zömében 

költségadataira) vonatkoztak, másik részük a vállalatvezetők véleményét szerette volna 

feltárni. Ez utóbbihoz Likert-skála alkalmazása tűnt célszerűnek, ahol a válaszadóknak 1-

től 5-ig, bizonyos kérdések esetében -2-től +2-ig terjedő skálán kellett véleményüket meg-

fogalmazni, továbbá a kérdőív végén szerepelt egy nyitott kérdés, amelyre tetszőleges 
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hosszúságú válasz volt adható. Ez utóbbi kérdéseknek főleg a vállalatvezetők véleményé-

nek felderítése volt a célja. A kérdőív kiküldésére 2009 januárjában került sor. Tekintettel 

arra, hogy főszabály szerint Magyarországon a vállalatoknál a 2008. évi beszámoló készí-

tés 2009 márciusában történik, így az általam kért adatok az utolsó lezárt évre, 2007-re 

vonatkoztak. 

3.4.4. A vizsgálat módszerei 

A távfűtés nemzetközi és hazai kialakulásának, fejlődésének és jelenlegi helyzetének 

összehasonlítását a hazai és nemzetközi statisztikák, a gyakorlati szakirodalmi háttér, illet-

ve a jogszabályi háttér alapján foglaltam össze. Az egyes vállalatok távfűtési díjaiban be-

következő változásokat, továbbá ezeknek az árindexhez, valamint a földgáz áraihoz képesti 

viszonyítását idősor-elemzéssel és egyszerű statisztikai módszertan felhasználásával vé-

geztem. Az árstruktúra elemzése részletesen kiterjedt a három fő árösszetevőt meghatározó 

tényezők összességére. Az elemzés egyszerű, leíró statisztikai módszerek (gyakoriság, át-

lag, szórás, minimum-maximum értékek, medián), valamint többváltozós statisztikai mód-

szerek segítségével történt. Így az összefüggések feltárására korrelációszámítást
126

, a több 

független változó egy függő változóra gyakorolt hatásának számszerűsítésére 

regressziószámítást
127

 végeztem. A távhőszolgáltatók markáns csoportjainak meghatározá-

sára klasztereket próbáltam képezni. Miután az általam felhasznált adatbázis nagyszámú, 

egymással komplexen összefüggő változót tartalmaz (számviteli adatok, műszaki jellem-

zők, makrogazdasági tényezők, tendenciák stb.), a klaszterelemzést a faktoranalízissel
128

 

kombinálva kívántam elvégezni. Ez utóbbi módszer segítségével csökkenthető a megfi-

gyelt változók száma. A megalapozott klaszterképzés feltétele a szignifikáns összefüggé-

sek megléte. A vizsgálat során 0,05-ös szignifikancia szintet tekintettem bizonyító erejű-

nek. A több szempont szerint elvégzett klaszterképzés sikertelensége miatt mesterséges 

csoportképzést végeztem. A jövedelmezőségi helyzet elemzésére a mérleg és 

eredménykimutatás adatai alapján számított, a szakmai gyakorlatban elterjedt mutatószá-

mokat alkalmaztam. Az adatok feldolgozásához, elemzéséhez az SPSS 16.0 statisztikai 

programcsomagot alkalmaztam, mely az adatfeldolgozás egyik nemzetközileg leginkább 

elterjedt módszere. Alkalmas leíró statisztikai vizsgálatok, többváltozós statisztikai elem-

zések, klaszter-, faktorelemzés, több változó között meglévő sztochasztikus kapcsolat erős-

ségét mérő statisztikák (kovariancia, korrelációs együttható, asszociációs mérőszámok) 

elvégzésére és grafikus ábrázolására. Ezen kívül az Excel táblázatkezelő program szolgált 

segítségül. 
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 Az elemzés nagy hangsúlyt helyezett a változók közötti összefüggések mérésére. Annak eldöntésére, hogy 

két változó függetlennek tekinthető-e vagy sem, az SPSS-ben számos statisztikai próba alkalmazható. Dolgo-

zatomban a korrelációszámítás során a Pearson féle korrelációs együtthatókat határoztam meg.  
127

 A magyarázó modelleknek a társadalomtudományi kutatásokban hasznosítható csoportja a 

regresszióelemzés. Célja egy olyan modell felépítése, mely alkalmas az egyes változók közötti kapcsolat-

rendszer leírására.  
128

 Faktoranalízis segítségével nagyszámú változó között összefüggés tárható fel, mely segítségével a megfi-

gyelt változók száma csökkenthető. Az elemzés alkalmazásának feltétele, hogy adatok szorosan korrelálja-

nak, és a művelet a lehető legkevesebb információveszteséggel járjon. 
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4. AZ EMPIRIKUS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 

A korábbiak szerint a távfűtés áralakító tényezőit két nagy csoportba soroltam. A 

távfűtés egységára szempontjából egyrészt meghatározóak a tevékenység megtérülési kö-

vetelményének elemei, másrészt az a mechanizmus, ahogyan ezek megtérülése biztosított, 

nevezetesen, hogy melyik díjtételben és miként történik a megtérülési követelmény egyes 

elemeinek érvényesítése. A 4. fejezet a kutatás során elvégzett empirikus felmérés adatai-

ból készült elemzéseket tartalmazza. Az elemzést a 4. ábra szerinti koncepcionális modell 

logikája szerint végeztem. Az érintett kérdések esetében az összefüggések teljes körű feltá-

rására törekedtem. A vizsgálat menete elszakadt a hipotézisek puszta tesztelésétől, az 

eredményeket, feltárt összefüggéseket ennél részletesebben mutatja be a fejezet. Egy-egy 

hipotézis alátámasztására több helyütt is adódtak fontos megállapítások, s az elemzés egy-

egy részében felbukkanó összefüggések akár több hipotézis szempontjából is fontosak le-

hetnek. A kutatás fő megállapításait a dolgozat végén, ezen elemzés célirányos összegzése 

alapján foglalom össze, ott jelenik meg a hipotézisek tesztelésének logikai követése.  

4.1. A megtérülési követelmény elemei, és az azokat meghatáro-

zó tényezők 

A távfűtés árstruktúrájának vizsgálatára kérdőíves felmérésem adatait tudtam felhasz-

nálni. A kiküldött kérdőívből származó információk egy része a vállalat 2007. évi hőterme-

lési, hővásárlási, hőszolgáltatási költségeire, valamint az előállított, illetve vásárolt hő 

mennyiségére vonatkozik. Az adatoknak ez a fajta bekérése jelentős többletmunkát jelen-

tett a távhőszolgáltatóknak, hiszen jellemzően nem ilyen bontásban tartják nyilván a költ-

ségeiket. 15 vállalat tett eleget maradéktalanul kérésemnek, a többi válaszadó (12 vállalat) 

nem bontotta külön a hőtermelés és hőszolgáltatás költségeit, így esetükben a távfűtés faj-

lagos közvetlen költségeit egyben kezeltem a torzítások elkerülése végett, és a közvetlen 

költségstruktúra elemzésénél adataikat nem vettem figyelembe
129

. Az árstruktúra vizsgála-

takor feltételeztem, hogy az egyes távhőszolgáltató vállalatok különböző díjtételei mögött 

eltérő árstruktúrák húzódnak meg.  

Egzakt gazdálkodás esetén a távfűtés közvetlen önköltsége nem lehet nagyobb, mint a 

lakossági díjtételek szerint számított, lakosság felé kiszámlázott ár (a távfűtés fajlagos GJ-

ra értelmezett ára, Ft/GJ). A kettő különbsége összemosódva tartalmazza a távhőszolgálta-

tásra felosztott közvetett költségek egy GJ-ra eső részét, és (amennyiben van) a beépített 

nyereségtartalmat egy GJ-ra vetítve. A vizsgált 15 vállalat többségénél teljesült az iménti 

feltétel. Speciális esetekben előfordulhat, hogy ez a reláció nem teljesül. Azon vállalatok-

nál, ahol a távfűtés fajlagos közvetlen költségei meghaladták a távfűtés lakosság felé ki-

                                                 
129

 A fajlagos költségeket meghatározó összefüggések elemzését csak 15 vállalatra vonatkozóan állt módom-

ban elvégezni. Mint említettem, ennyi vállalat adta meg a költségadatokat az általam kért, tevékenység sze-

rinti bontásban. Vizsgáltam azonban a díjtételekkel való kapcsolatokat is, az erre vonatkozó vizsgálatokat két 

adatbázis alapján is elvégeztem. Egyrészt a kérdőívet kitöltő 27 vállalat adatai alapján, 2007. évre vonatko-

zóan, másrészt a kutatás során időközben rendelkezésemre állt a Magyar Energia Hivatal adatbázisa, mely az 

összes távhőszolgáltató vállalatra vonatkozóan tartalmazza a 2008. évi díjtételeket, valamint számos műszaki 

jellegű adatot (költségadatokat sajnálatos módon nem). Ezek alapján lehetőségem nyílt a díjtételek és az 

azokat meghatározó tényezők összes távhőszolgáltató vállalatra kiterjedő vizsgálatára a 2008. évre. Abból 

kiindulva, hogy a távhőszolgáltatók főbb műszaki jellemzői nem változtak meg érdemlegesen 2007-ről 2008-

ra, egyes részeknél dolgozatomban a teljes mintára vonatkozó, 2008-as összefüggéseket is bemutatom. Ezt a 

kiinduló feltevésemet igazolja, hogy 2008. évre vonatkozóan az összes távhőszolgáltató vállalat esetében 

feltárt összefüggéseket a saját kérdőíves felérésem 2007. évi adatai alapján is teszteltem, s jellemzően azonos 

következtetések adódtak. 
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számlázott egységárát, jellemzően az alábbi okok valamelyike, vagy azok kombinációja 

húzódott meg: 

 A vállalat nem tisztaprofilú vállalat, és más tevékenysége pozitív eredményéből 

„keresztfinanszírozza” a távhőszolgáltatást. 

 A vállalat saját hőtermelése keretében kapcsoltan állítja elő a hőt, és az ebből szárma-

zó (nettó) villamosenergia-bevételből „finanszírozza” a távfűtés költségeinek egy ré-

szét. 

 A vállalat más tarifákat alkalmaz a lakossági, a közületi és az ipari felhasználói eseté-

ben, s a lakosságnál fellépő hiányokat az egyéb felhasználók tarifáiba építi be. 

 Előfordult olyan eset is, amikor a költségtúllépést nem tudta az árakba beépíteni, eb-

ben az esetben a vállalat veszteségesen működött. 

 

A távhőszolgáltató vállalatok költségeinek elemzése során abból indultam ki, hogy a 

távhőszolgáltatók szempontjából a távfűtési tevékenység két fő részből, a hőtermelésből és 

a hőtovábbításból áll. A felhasználók oldalán jelenik meg a harmadik, s egyben utolsó fá-

zis, a hőfelhasználás. A folyamat jobb érthetősége érdekében elkészítettem a távfűtés mű-

szaki-gazdasági rendszermodelljének ábráját (5. ábra). 
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Távfűtési

díjak

Forrás: saját szerkesztés 

5. ábra. A távfűtés műszaki-gazdasági rendszermodellje 

 

Az ábra három fő részből áll. Középen látható a távfűtési tevékenység három fő szaka-

sza, a hőtermelés, a hőtovábbítás, valamint a hőfelhasználás. A hőtovábbítás és a 

hőfelhasználás folyamata közötti választóvonal lényegében a hőközpont. A folyamat egyes 

szakaszaihoz felülről kapcsolódó elemek szemléltetik a tevékenységhez szükséges legfon-

tosabb erőforrásokat, azaz a reálfolyamatot. Ezzel párhuzamosan – alulról csatlakozva – az 

egyes erőforrás típusokhoz kapcsolódó legfontosabb költségek jelennek meg az ábrán. Az 

ábrának ez utóbbi része tehát a költségfolyamot szemlélteti. Végül a jobb érthetőség érde-

kében fontosnak tartottam az ábrán feltüntetni a távfűtési tevékenység fő szereplőit is. A 

tevékenység logikája szerint alapvetően három szereplő jelenik meg, a hőtermelő, a 

távhőszolgáltató és a felhasználó. Bizonyos esetekben azonban a hőtermelést is a 

távhőszolgáltató végzi, ez esetben a tevékenység kétszereplős. Hangsúlyozni kell, hogy a 

folyamat harmadik szakasza, a hőfelhasználás valójában kívül esik a távhőszolgáltatók 

hatáskörén. A hőfelhasználáshoz kapcsolódó erőforrások nem a távhőszolgáltatók, hanem 
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a felhasználók szempontjából jelentenek költségeket. Fontos összefüggés, hogy a felhasz-

nálók számára kiadást jelentő távfűtési díjak képezik a távhőszolgáltató vállalatok fő bevé-

teli forrását. Tulajdoni szempontból is megállapítható, hogy a fogyasztói berendezések a 

felhasználó tulajdonát képezik, azok karbantartásáról, javításáról saját költségükön kell 

gondoskodniuk.  

4.1.1. A hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége 

A távfűtés árstruktúrájában az első elem a hőenergia biztosításának közvetlen önkölt-

sége. A korábbiak szerint ennek tartalma attól függ, hogy a hőszolgáltató kizárólag saját, 

kizárólag külső hőtermelésre támaszkodik-e, illetve ezek kombinációja esetén milyen a 

saját hőtermelés és a hővásárlás aránya. Így a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsé-

ge: 

 kizárólag saját termelés esetén a saját tulajdonú technológiával termelt hőenergia kibő-

vített közvetlen önköltsége, 

 kizárólag hővásárlás esetén a hővásárlás fajlagos költsége, 

 a hőtermelés és a hővásárlás kombinációja esetén pedig a hőtermelés közvetlen önkölt-

ségének és a hővásárlás fajlagos költségének a súlyozott átlaga. 

 

A hő biztosításának módja szerint 4 csoportba soroltam a távhőszolgáltatókat. Az 

egyes csoportok tartalma a következő: 

1. 100 százalékban saját hőtermelés (összesen 30 vállalat) 

2. 50<X<100 százalékban saját hőtermelés (összesen 28 vállalat) 

3. 0<X<50 százalékban saját hőtermelés (összesen 19 vállalat) 

4. 0 százalékban saját hőtermelés (100 százalékban vásárolt hő) (összesen 13 vállalat). 

A válaszadó 27 vállalat közül 10 vállalat kizárólag saját, 3 vállalat kizárólag külső hőter-

melésre támaszkodott, a többi 14 vállalat a hőtermelés és hővásárlás valamiféle kombiná-

cióját alkalmazta 2007-ben.  

A saját termelésben alkalmazott technológia 

A hő előállítása sokféle technológiával történhet
130

. Az alkalmazott technológia 

meghatározza a távhőszolgáltatás számos mennyiségi és minőségi paraméterét mind az 

input, mind az output oldalon, s ezáltal nagymértékben befolyásolja a hő előállításának 

fajlagos költségeit. Kérdőíves felmérésemben azon vállalatok közül, amelyeknél saját hő-

termelés történik, az alkalmazott technológiára vonatkozóan 14 vállalat válaszolta, hogy 

kizárólag kazánt alkalmaz a hő előállítására, 7 válaszadónál a kazán mellett saját tulajdonú 

gázmotor(ok) alkalmazása jelenik meg, egy vállalat esetében pedig az összes hőtermelés 

gázmotorok segítségével valósul meg. A kazán mellett egyéb technológiaként elenyésző 

mértékben a napkollektort, a gőzerőművet, valamint a geotermális energiát alkalmazó 

technológiát jelölték meg (ez utóbbinak az aránya egy vállalat esetében több mint 43 szá-

zalékot jelentett az összes hőtermelésben). A saját hőtermelést folytató válaszadó vállala-

tok mintegy 80 százalékánál a kazán technológia szerepe 70 százalék felett van, tehát do-
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 A 2005. évi XVIII. törvény definíciója szerint: „távhőtermelő létesítmény: az erőmű távhőszolgáltatási 

célra hőt termelő létesítménye, távhőt előállító fűtőmű, kazántelep, kazán, hulladékégető mű, geotermikus 

energiát távhőszolgáltatás céljára kitermelő vagy más megújuló energiát (pl. biokazán, hőszivattyú, napkol-

lektor) és hulladékhőt hasznosító távhőtermelő berendezés.” (2005. évi XVIII. törvény, 3. §). A hőtermelés 

területén a dominánsan alkalmazott kazántechnológia mellett korszerű technológiák jelentek meg az elmúlt 

két évtizedben, különösen a kapcsolt energiatermelés elterjedésének köszönhetően. Új hőtermelők építésekor 

a kombinált ciklusú erőművek kialakítása, valamint gázmotorok telepítése volt jellemző. Az egyes technoló-

giák tömör leírását lásd Fábián in MaTáSzSz (szerk. Fábián-Garbai) 2003, p. 48-49. A műszaki jellemzők 

leírásától dolgozatomban eltekintek. 
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minánsnak tekinthető, és mindössze három vállalat esetén 50 százalék, vagy az alatti az 

aránya. (A saját fűtőműben harmadik fél által működtetett gázmotorokat a vásárolt hőnél 

veszem figyelembe.)
131

 Az alkalmazott technológia nem vizsgálható a felhasznált energia-

hordozóktól és a termelés kapcsolt-nem kapcsolt jellegétől függetlenül, így a 

távhőszolgáltatók áraiban lévő eltéréseket csak korlátozottan tudjuk az alkalmazott techno-

lógiák különbözőségével magyarázni.  

A távfűtés energiabázisa 

Magyarországon a hő előállításához legnagyobb arányban a földgázt használják fel 

energiahordozóként. A Magyar Energia Hivatal adatai szerint a hőtermeléshez felhasznált 

energiahordozók szerkezete hazánkban az évek folyamán átalakult. Már a rendszerváltás-

kor is a földgáz felhasználása dominált (58,9 százalék), azonban ez a dominancia még jó-

val kisebb mértékű volt. Az igazi torzulás a rendszerváltás után következett be. 2005-re a 

földgáz aránya elérte a 82,8 százalékot. 2007-re némiképp csökkent ugyan 2005-höz ké-

pest, de így is jelentős, 78,27 százalékos arányt képviselt a földgáz a felhasznált energia-

hordozók között. Ez az arány több mint kétszer magasabb, mint az EU-ban. A 9. táblázat a 

távfűtésben felhasznált energiahordozók struktúráját mutatja az EU-ban és Magyarorszá-

gon. 
 

A távfűtés energiabázisa – az energiahordozók megoszlása százalékban 9. táblázat 

 Földgáz Szén Olaj Megújulók Hulladék Egyéb 

Magyarország a rendszerváltáskor 58,9 41,1 

Magyarország 2005 82,8 9,2 1,4 6,6 

Magyarország 2007
132

 78,3 10,8 0,5 10,4
133

 

EU 2005
134

 34 40 5 10 3 8 

Forrás: District Heating and Cooling Country by Country/2007 Survey (Euroheat&Power) 
 

A Magyar Energia Hivatal 2007. évi adatai szerint Magyarország 92 távhővel ellátott 

településén működő távhőszolgáltató vállalatok közül 64 vállalat (69,6 százalék) tisztán 

földgázbázison állítja elő (vagy szerzi be) a hőt. További 10 vállalatnál a földgáz energia-

hordozó aránya meghaladja a 92 százalékot (zömében a 96 százalékot). Összességében ez 

a két csoport lefedi a távfűtött lakások 82,4 százalékát. 19 település esetén (20,7 százalék) 

volt 90 százalék alatt a földgáz aránya (10. táblázat).  
  

                                                 
131

 A távhőszolgáltatók teljes körére is igaz (2008-as adatok szerint), hogy azok a távhőszolgáltató vállalatok, 

akiknél saját hőtermelés történik, túlnyomó részben kizárólag, vagy dominánsan kazánt alkalmaznak a hő 

előállítására. Emellett a saját tulajdonú kapcsolt energiatermelést megvalósító vállalatok többsége a kazán 

mellett saját tulajdonú gázmotor(ok)at üzemeltet. A kazán mellett egyéb technológiaként elenyésző mérték-

ben a kombinált ciklusú gáz és gőz turbina, kondenzációs megcsapolásos/elvételes gőzturbina, napkollektor, 

gőzerőmű, valamint a geotermális energiát alkalmazó technológia alkalmazása jelenik meg. 
132

 Forrás: Magyar Energia Hivatal adatai 
133

 A 10,4 százalék az alábbiak szerint oszlik meg: biomassza 1,3, kohógáz 4,7, termálvíz 0,5 és egyéb ener-

giahordozó 3,9 százalék.  
134

 A hőtermeléshez felhasznált energiahordozók aránya Európában (A felmérésben részt vett összes ország 

súlyozott értéke). 
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A földgázfelhasználás aránya az összes energiahordozón belül a távhőszolgáltatásban 

 10. táblázat 

Földgáz energiahordozó aránya Távhőszolgáltató vállalat száma Ellátott lakások aránya (%) 

100 százalék 64 22,8 

91-100 százalék 10 59,6 

71-90 százalék 6
135

 11 

51-70 százalék 3
136

 0,5 

15-50 százalék 3 3,5 

1-15 százalék 2 0,3 

Nincs földgázfelhasználás 5 2,3 

Forrás: A Magyar Energia Hivatal adatai alapján saját gyűjtés 

 

A 10. táblázat adatai alapján látható, hogy csekély azon távhőszolgáltató vállalatok 

száma (10 vállalat, 10,9 százalék), ahol 50 százalék alatti a földgázfelhasználás. 15-50 szá-

zalék közötti a földgázfelhasználás Körmenden (a földgáz mellett 51,6 százalékban bio-

massza), Dunaújvárosban (50 százalékban kohógáz, valamint 14,9 százalékban egyéb 

energiahordozó), valamint Tatán (68,4 százalékban biomassza). Csongrádon 87,2 száza-

lékban, Szentesen 98,5 százalékban a termálvíz dominál. 5 településen a hőtermelésben 

nem használnak földgázt energiahordozóként. Ajkán (98, 2 százalékban), Oroszlányban 

(99 százalékban), valamint Visontán (99 százalékban) szénbázisú a távhőellátás
137

. Nincs 

földgázfelhasználás továbbá Pakson (100 százalékban egyéb energiahordozó (az atomerő-

mű hulladékhője), valamint Tiszavasváriban (100 százalékban fűtőolaj
138

). 

Az 50-es 60-as évek előtt a távhőszolgáltatás különböző ágazatok, például a bányá-

szat, a kohászat, a vegyipar hulladékhőjének hasznosítására alapult. Később a bányászat és 

a kohászat tönkrement, s új hőforrások keresése kezdődött. A technológiák kialakításakor a 

legfontosabb cél a lehető legalacsonyabb beruházási költség volt, így terjedtek el a tisztán 

primer-energiahordozó alapon működő fűtőművek. A földgáz irányába való eltolódás 

egyik oka az volt, hogy az olajtüzelés a környezetvédelmi negatív hatásai mellett szállítási 

és tárolási problémákat okozott, a széntüzelésű erőműveket környezetvédelmi szempontok 

miatt nemkívánatosnak tartották. Tüzeléstechnikai előnyei miatt egyre szélesebb körben 

terjedt el a földgáz felhasználása tüzelőanyagként. Ehhez hozzájárult az is, hogy az orosz 

földgázt rendkívül alacsony áron és korlátlan mennyiségben kapta az ország a rendszervál-
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 Mátészalkán a földgáz mellett 28,5 százalékban, Pécsett 19,4 százalékban biomasszát, Mosonmagyaróvá-

ron 11,7 százalékban, Székesfehérváron 15,8 százalékban fűtőolajat, Szombathelyen 16,64 százalékban 

egyéb energiahordozót, Dorog-Esztergomban 15,8 százalékban szenet, 3,3 százalékban egyéb energiahordo-

zót használnak. 
136

 Csornán a földgáz mellett 40,3 százalékban fűtőolajat, Hódmezővásárhelyen 49,2 százalékban, Nagyatá-

don 37,5 százalékban termálvizet használnak energiahordozóként. 
137

 A hazai széntermelés bázisa a Mátra–Bükk térségében előforduló lignit, és a Tatabánya környékén előfor-

duló barnaszén kitermelése. A Mátrai Erőmű, Magyarország egyik legolcsóbb erőműve lignit eltüzelésére 

alapul. Ezen energiahordozó olcsó és itthon is rendelkezésre áll. A szén a hazai termelés mellett külföldről is 

beszerezhető, korlátlan mennyiségben és viszonylag kedvező áron. Több szakértő véleménye szerint a XXI. 

században még bekövetkezhet a szén szerepének, jelentőségének növekedése. Az ipari széntüzelés dominan-

ciája az építőanyag-iparban, például a cementgyárak esetén már érzékelhető (az energiahordozó alacsonyabb 

ára miatt). A távhőszolgáltatásban még nem jellemző ez a tendencia. (Hazánkban mintegy 3 Mrd tonna ipari 

vagyon található, a mecseki szénmedencében a széntelepek jelentős mennyiségű szénhez kötött metángázt 

tartalmaznak.) (Horn 2004, Szilágyi 2008/b alapján).  
138

 „A magas olajárak a földgázfelhasználás emelkedését eredményezik világszerte, ahol a két energiahordo-

zó cserélhető. Hazánkban például fűtőolaj-tüzelés már csak százezer tonna nagyságrendű évente, a tíz évvel 

ezelőtti 3-4 millió tonnás fogyasztással szemben. A tüzelőolaj gyakorlatilag eltűnt a belföldi piacról. Az 

olajtermékeket mindenekelőtt a földgáz váltotta ki.” (Szilágyi 2008/b) (Megjegyzendő, hogy a földgáz világ-

piaci ára szintén az kőolajtermékek árához kötött, így ezen energiahordozók áremelkedése maga után vonja a 

földgáz árának növekedését is.) 
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tás előtti időszakban. Az ekkor kialakult földgáz dominancia azonban lényegesen kisebb 

mértékű volt, mint a rendszerváltás után. A földgáz irányába való drasztikus eltolódás a 

rendszerváltás után következett be, a földgáz felhasználásának aránya a rendszerváltás utá-

ni időszakban még tovább nőtt. Napjainkban a kapcsolt energiatermelés távhőszolgáltatás-

ban leginkább elterjedt technológiái, a gázmotorok, valamint az új kombinált ciklusú erő-

művek szintén földgáz felhasználására épülnek (szénbázisú erőmű esetén a szén elégetésé-

vel közvetlenül nem lehet turbinát meghajtani, így a gáz/gőz körfolyamat kombinált ciklu-

sa nem jöhet létre
139

). 

A távfűtés energiabázisának vizsgálata a kérdőíves felmérés alapján 

A felhasznált energiahordozók típusában – az alkalmazott technológiákhoz hason-

lóan – nincs jelentős eltérés, a saját termelés 19 vállalatnál kizárólag földgáz tüzelőanyag 

felhasználásával történik, de a többi vállalat esetében is csekélynek mondható az egyéb 

energiahordozók felhasználása. A jelentős földgázfelhasználás mellett 3 vállalat jelölte 

meg a fűtőolaj, 2 vállalat a geotermikus energiaforrás, és egy vállalat egyéb energiahordo-

zó felhasználását a hőtermeléshez, de ezek mennyisége elhanyagolható a földgázhoz ké-

pest. A válaszadó vállalatok közül mindössze két vállalatnál volt 90 százalék alatti a föld-

gázfelhasználás, egyik vállalatnál jelentősnek mondható (mintegy 37,5 százalék) a geoter-

mikus energia, a másiknál a biomassza felhasználása (19,4 százalék). A visszaérkezett kér-

dőívek alapján is elmondható, hogy a válaszadó vállalatok nagy része tisztán, vagy domi-

nánsan földgázbázison üzemel, s ezáltal az áraikban lévő eltéréseket alapjában véve nem 

tudjuk a technológiák és a felhasznált energiahordozók különbözőségével magyarázni. 

Természetesen ez nem jelenthető ki általánosan, csupán a válaszadó vállalatokra nézve. A 

kérdőíves felmérés is visszaigazolta azt a tényt, hogy a magyarországi távhőszolgáltató 

vállalatok egy relatíve drága primer-energiahordozó, a földgáz felhasználására épültek, 

ami nagymértékben hozzájárul a magas távhőárak kialakulásához és a földgáztól való füg-

gőség növekedéséhez.
140

 

A földgázpiaci liberalizáció hatása az energiaköltségekre 

Az előzőekben leírtak alapján látható, hogy az energiahordozók ára, rendelkezésre ál-

lása meghatározó a távhőszolgáltatás versenyképessége szempontjából is, a távfűtés költ-

ségszerkezetében jelentős arányt képvisel az energiahordozók költsége. Mivel hazánkban a 

távfűtés energiafelhasználásában – mint azt a korábbiakban láthattuk – a földgáz dominál, 

ezen energiahordozó ára az egyik legjelentősebb áralakító tényező a távfűtés esetében.  

A felhasznált energiahordozók átlagára tekintetében elmondható, hogy 2007. évben a 

földgáz energiahordozót igen különböző árakon szerezték be a távhőszolgáltatók. A meg-

adott legnagyobb átlagos földgázár mintegy 1,68-szorosa volt a legkisebb árnak
141

. 2007-

ben még a szabadpiaci szerződések zömében is a közüzemi árakhoz kötött szabadpiaci árak 

voltak érvényben. Az eltérő árak az eltérő alkupozícióra utalnak. 2008-ban a földgáz átla-

gos ára esetében tovább növekedtek a különbségek a vállalatok között (ekkor a legnagyobb 
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 Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni a szénerőművek hatásfokának növelésére irányuló kutatási mun-

kák (így például a német és amerikai kooperációban folyó kutatások) jelentőségét. „A vizsgálatok a magas 

fűtőértékű szénfajták zárt térben történő elgázosításával kapcsolatosak és arra irányulnak, hogy nagy nyomás 

és hőmérséklet mellett (1300-1500ºC) váljék lehetővé a gázturbinás villamosenergia-termelés. A kutatások fő 

célja, hogy a jelenlegi 32-35 százalék átlagos termikus hatásfokkal szemben 46-60 százalékos hatásfok le-

gyen elérhető. Másrészt célkitűzés az is, hogy a keletkező szén-dioxidot földalatti üregekbe nyomják vissza.” 

(Horn 2004, p. 26) 
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 Ha figyelembe vesszük, hogy nincs sok alternatívája a földgáznak, némiképpen relativizálódik a drágasá-

ga. 
141

 27 vállalat adata alapján (64,3 százalékos lefedettség) 
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földgázár 2,25-ször magasabb volt, mint a legkisebb
142

). Ennek oka vélhetően a szabadpia-

ci szerződési feltételek nagyobb különbségeiben keresendő. 2008-ban a szabadpiaci árakat 

már többnyire a földgáz világpiaci árához kötött képletek alapján határozták meg, csökke-

nőben volt a közüzemi árakhoz kötött szabadpiaci szerződések alkalmazása.  

A távhőszolgáltató által beszerzett földgáz árát több tényező befolyásolja. Egyrészt 

nagy szerepe van a földgáz világpiaci ára alakulásának, a földgázpiacon lezajlott liberali-

záció hatásainak, másrészt fontos szerepe van a földgázpiac hazai működésének, szabályo-

zásának, valamint a hazai gázárrendszer torzításainak. A földgázpiaci tendenciák elemzé-

sét, valamint a nemrégiben lezajlott földgázpiaci liberalizáció folyamatának, illetve távhő-

szolgáltatás szempontjából releváns hatásainak általános bemutatását az energiapiaci feje-

zet, valamint egy részét terjedelmi korlátok miatt a 3. számú melléklet tartalmazza. Ebben 

a fejezetben a földgázpiaci liberalizáció hatásait mutatom be az empirikus felmérés legfon-

tosabb megállapításai alapján. 

Kérdőívem egy részében arra kerestem a választ, hogy a távhőszolgáltató vállalatok él-

tek-e a földgázpiaci liberalizáció nyújtotta lehetőségekkel, nyomon követik-e ezeket a le-

hetőségeket, valamint arra, hogy hogyan ítélték/ítélik meg a szabadpiacot a közüzemi pi-

achoz képest az egyes években.  

A válaszadó vállalatok közül 20 vállalat élt a szabadpiac nyújtotta lehetőségekkel, ők 

jelenleg is a szabadpiacról szerzik be a földgázt. 5 vállalat a közüzemi szolgáltatás keretei 

között maradt. Nem volt olyan vállalat, aki a szabadpiacról visszatért a közüzemi szolgálta-

tási körbe, és két vállalat nem adott információt erre vonatkozóan. Arra a kérdésre, hogy 

nyomon követik-e a liberalizáció nyújtotta lehetőségeket, 25-en válaszoltak. A válaszadók 

59,3 százalékánál minden évben megfontolás tárgyát képezi a kilépés/visszatérés lehetősé-

ge, és ezen megfontolás alapján döntenek. A vállalatok mintegy egyharmada viszont csak 

alkalomszerűen vizsgálja meg a kérdést. Nem volt olyan vállalat, aki ne foglalkozna ér-

demben a piacra lépés/ visszatérés lehetőségével. 

Arra kértem a válaszadókat, értékeljék a szabadpiaci tapasztalatokat a közüzemi szol-

gáltatáshoz viszonyítva a 2007-2008. évekre vonatkozóan
143

. Mint ahogy azt a 6. ábra mu-

tatja, a válaszadók összességében pozitívan ítélik meg a szabadpiac nyújtotta lehetősége-

ket, (A Likert-skála szerinti átlagos érték minden szempont szerint pozitív). A válaszok 

alapján a legnagyobb egyetértés a beszerzés biztonságának garantálása és a feltételekről 

való tájékozódás terén volt (itt volt a legkisebb a szórás – szórás = 0,9). Meglepőnek szá-

mít ez az értékelés, ugyanis a közüzemi szolgáltatás egyik előnyeként a nagyobb ellátás-

biztonságot szokták említeni. Ezen kívül a liberalizáció gyakran említett hátrányos vonásai, 

miszerint bonyolultabb az információszerzés, nem megfelelő a tájékoztatás, és szigorúbbak 

a nominálás szabályai, nem igazolódtak a vizsgálat során. Az árakat tekintve látható, hogy 

általánosságban kedvezőbbnek ítélik a vállalatok a szabadpiaci árakat, az azonban világo-

san látszik, hogy a 2007. évi kedvező értékeléshez képest 2008-ban már jelentősen rosz-

szabbnak ítélik a beszerzési árakat (de még mindig kedvezőbbnek, mint a közüzemi árakat). 

A szabadpiac relatíve drágult 2007-ről 2008-ra.  
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 Az összes távhőszolgáltató (91 vállalat adata alapján) 
143

 Véleményüket egy -2-től +2-ig terjedő skálán fogalmazhatták meg. A -2 választása azt jelentette, hogy a 

vállalat a szabadpiaci feltételeket jelentősen rosszabbnak ítéli meg a közüzemihez képest, a 0, hogy közel 

azonosnak ítéli a két lehetőséget, +2, hogy a szabadpiaci feltételeket jelentősen jobbnak ítéli meg a közüze-

mihez képest.  
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. 

Forrás: Saját szerkesztés 

6. ábra. A szabadpiac értékelése a közüzemi szolgáltatáshoz képest 
 

Arra a kérdésre, hogy a vállalat milyen áreltéréssel szerezte/szerzi be a földgázt a sza-

badpiacon a közüzemi beszerzéshez képest, a különböző években eltérő válaszok adódtak. 

2007-ben a vállalatok 44,4 százaléka olcsóbban szerezte be a földgázt, és mindössze 7,4 

százalékuk számolt be drágább beszerzésről. 2 vállalat közel azonosnak ítélte az árakat, 5 

vállalat pedig a közüzemi szolgáltatásban maradt. Az áreltérés átlagos mértéke -5,8 száza-

lék volt, ami olcsóbb beszerzést jelent. A legkedvezőbb feltételekkel szerződő vállalat 19 

százalékos árcsökkenésről, a legkedvezőtlenebb feltételekkel szerződő vállalat 3 százalé-

kos árnövekedésről számolt be a közüzemi árakhoz képest. 2008-ban már csak 37 százalék, 

míg 2009-ben 25,9 százalék mondta, hogy olcsóbban szerzi be a földgázt. A legkedvezőbb 

feltétel 2008-ban 11, 2009-ben 9 százalékkal volt alacsonyabb a közüzemi árnál. Viszont 

2008-ban már a válaszadó vállalatok 25,9 százaléka drágább földgázbeszerzésről számolt 

be. Az áreltérés átlagos mértéke már csupán -0,03 százalék volt, ami azt jelenti, hogy el-

enyésző volt az átlagos árkülönbség a közüzemi és a szabadpiaci árak között. A jobb alku-

pozícióval rendelkező vállalatoknak ekkor is sikerült akár 11 százalékkal alacsonyabb árat 

elérni, azonban olyan vállalat is van, amely 30 százalékkal drágábban kapta a földgázt. A 

2009-es évre adott válaszok alapján már drágulás tapasztalható a közüzemi árakhoz képest 

(az átlagos áreltérés mértéke +1,06 százalék). 

A szabadpiacon a feltételek romlásának egyik oka a közüzemi árhoz kapcsolt árazás 

visszaszorulása és ezzel egy időben az import földgáz árhoz kapcsolt indexált árazás nagy-

arányú terjedése. Míg az előző garantálta a közüzemi áraknál kedvezőbb beszerzést a be-

épített mechanizmus révén, addig a formulaár típusú árazás jelentős bizonytalansági ele-

meket hordoz magában. A földgáz világpiaci árának változásai, valamint a forint-dollár 

árfolyam kiszámíthatatlan alakulása miatt a szabadpiacra történő kilépés nem egyértelmű-

en kedvező a kilépő vállalatok számára.  

Arra a kérdésre, kitől szerzik be a földgázt, a kilépő 20 vállalat 4 gázkereskedő vállala-

tot nevezett meg. Az Égáz-Dégáz Zrt-t 6 vállalat (egy vállalat az Édenergia Kft-t jelölte 

meg, ez a kft. azonban 2008. január 31. napjától beolvadt az Égáz-Dégáz Zrt-be, és azon 

belül folytatja szabadpiaci tevékenységét), az EMFESZ Kft-t 9 (a válaszadó vállalatokon 

kívül még további távhőszolgáltatók is az EMFESZ Kft. ügyfélköréhez tartoznak), a 

TIGÁZ Zrt-t 3, és a FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft-t 1 vállalat jelölte meg.  

Az alábbiakban néhány mondatban bemutatom a két leggyakrabban megnevezett gáz-

kereskedő vállalatot.  
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A szabadpiacra kilépett vállalatok csaknem fele az EMFESZ Kft-t nevezte meg gázke-

reskedőjeként. Az EMFESZ Kft. volt az első szabadpiaci gázkereskedő Magyarországon. 

Az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft a bécsi 

székhelyű Group DF nemzetközi vállalatcsoport tagja. Évente három milliárd köbméter 

közép-ázsiai eredetű földgázt szállít Magyarországra, mellyel a földgáz belföldi szabadpia-

ci forgalmának több mint hetven százalékát, a teljes belföldi gázpiac húsz százalékát bizto-

sítja. Közel kétszázötven kiemelt fontosságú ipari fogyasztó, önkormányzati intézmény 

tartozik az ügyfélkörébe, a kft. biztosítja a hazai gumiipar 80 százalékának, a papíripar 60 

százalékának gázellátását, jelentős partnerei vannak az erőművek, távfűtőművek, gyógy-

szer-, alumínium-, kerámia-, téglaipar valamint a mezőgazdasági vállalkozások között is. A 

tavaly liberalizált lakossági gázpiacon is első számú alternatív szolgáltatóként működik a 

társaság. 

A válaszadó vállalatok mintegy 30 százaléka az Égáz-Dégáz Zrt
144

-től szerzi be a föld-

gázt. A csaknem 100 százalékban Gaz de France tulajdonban lévő Égáz-Dégáz csoport a 

kezdetektől képviselteti magát az új szabadkereskedelmi földgáz piacon. Partnereiknek 

többféle szerződéstípussal állnak rendelkezésére, lehetőség van úgynevezett fix áras és 

indexált áras szerződés kötésére, illetve a devizanemek megválasztására (HUF, EUR és 

USD).  

A két leggyakrabban megnevezett gázkereskedőt tekintve további vizsgálatokat végez-

tem. Megállapítható, hogy az EMFESZ Kft. ügyfelei átlagosan valamivel kedvezőbbnek 

ítélték a szabadpiacot a közüzemihez képest valamennyi szempont alapján, mint az Égáz-

Dégáz Zrt. partnerei. Szignifikáns különbségeket azonban csupán a feltételekről való tájé-

kozódás esetében mutatott a vizsgálat. A felhasznált földgáz energiahordozó átlagos ára, az 

egy GJ termelt hőenergiára eső gázdíj, a hőtermelés közvetlen önköltsége, a hő biztosításá-

nak közvetlen önköltsége vizsgálatakor nem jelentkeztek markáns különbségek a különbö-

ző gázkereskedők esetén. A lakossági díjtételeket illetően viszont szignifikáns eltérések 

mutatkoztak gázkereskedőnként (p = 0,02 – 0,047). Tekintettel azonban arra, hogy a be-

szerzett földgáz ára, és a hőtermelés közvetlen önköltsége terén nem különböztek szignifi-

kánsan a csoportok, a díjtételek különbségeit is áttételesen kell vizsgálni. Erre vonatkozóan 

további vizsgálatokat láttam indokoltnak. Így például a távfűtött lakások száma szerint 

szignifikáns eltérést találtunk gázkereskedőnként
145

. Az EMFESZ Kft. partnerei által ellá-

tott átlagos lakásszám 9161 db, ide zömében a nagyobb és a közepes vállalatok (10.000 

ellátott lakás felettiek, és 2.001-10.000 távfűtött lakás közöttiek) tartoznak, míg az Égáz-

Dégáz Zrt. partnerei esetében az átlagos lakásszám 1.429 db (zömében a 2.000 lakás alatti 

vállalatok). A díjtételek terén felderített szignifikáns összefüggéseket véleményem szerint 

inkább magyarázzák a méretbeli különbségek, mintsem az, hogy kitől szerezték be a föld-

gázt. 

Érdekes annak vizsgálata, hogyan ítélik meg a földgázpiaci liberalizáció kérdését az 

egyazon gázkereskedővel szerződő vállalatok. A 2008. évben az Égáz-Dégáz ügyfeleinek 

válaszai a „6 százalékkal olcsóbban” és a „30 százalékkal drágábban” válaszok között szó-

ródtak. Az EMFESZ Kft. esetében a közüzemi árakhoz képesti áreltérések mértéke 2008-

ban -10 és +10 százalék között szóródott. Mindez szintén arra enged következtetni, hogy a 

válaszadó vállalatok alkupozíciója jelentősen különbözik a gázkereskedőkkel szemben. Az 

eltérő alkupozíciókat jól mutatja az a tény, hogy az ugyanazon gázkereskedővel szerződött 

vállalatok szerződési feltételei nagymértékben különböznek a válaszadók információi alap-

ján. 

                                                 
144

 A vállalat 2010. január 1-től GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét. 
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 A magyarázó erő: Eta
2
 = 0,979; p = 0,000. 
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A szabadpiacon a közüzemi árhoz kapcsolt árazás visszaszorulása és ezzel egy időben 

az import földgáz árhoz kapcsolt indexált árazás nagyarányú terjedése következtében a 

szabadpiacra történő kilépés nem egyértelműen kedvező a kilépő vállalatok számára. A 

szabadpiaci és a közüzemi árak közötti árolló 2007-ről 2009-re fokozatosan zárult, csök-

kentve ezzel a szabadpiacon elérhető előnyöket. A szabadpiaci beszerzés előnyössége első-

sorban a vállalatok alkupozíciójának függvénye és csak másodsorban határozza meg a 

választott gázkereskedő.  

A kérdőíves felmérés időszakában még érvényes közüzemi szolgáltatást a teljes piac-

nyitást követően felváltotta az egyetemes szolgáltatás. A törvényi szabályozás értelmében 

a távhőszolgáltatók 2010. június végéig szerezhetik be az egyetemes szolgáltatás keretében 

a földgázt, ezt követően azonban ennek lehetősége bizonytalan
146

. Amennyiben a 

távhőszolgáltatók számára is mindenképpen a szabadpiaci beszerzés lesz az egyetlen lehe-

tőség, felvetődhet annak a kérdése, vajon nem érinti-e ez hátrányosan a majdani szerződési 

feltételeket. Ezzel összefüggésben felmerülhetne annak a gondolata is, vajon milyen hatá-

sokkal járna, ha a földgáz (illetőleg energia) beszerzése is a közbeszerzési törvény hatálya 

alá kerülne. A közbeszerzési eljárás megfelelő típusának kiválasztása esetén lehetőség 

nyílna tárgyalásra és alkura egyszerre akár több ajánlattevő részvételével, s ezen kívül pe-

dig (megfelelő szabályozás esetén) ez egy bizonyos fokú ellenőrzöttséget is jelentene. Ez 

utóbbinak elsősorban az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatók esetében lenne szere-

pe. Természetesen, körültekintő elemzések nélkül nem lehet állást foglalni ebben a kérdés-

ben. Különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a hazai gyakorlatban a közbeszerzési 

eljárások kapcsán gyakran vetődik fel a korrupció gyanúja, valamint gyakran drágábban 

történik a beszerzés a közbeszerzési eljárás által. A közbeszerzésről általában lásd többek 

között Tátrai-Neményi 2004, Barna 2005, Berényi 2005, Tátrai 2006, Balogh 2007, a kor-

rupció és a közbeszerzési korrupció magyarországi helyzetéről lásd Papanek (szerk.) 

2009
147

 és Ács (szerk.) 2009 tanulmányát. 

A kapcsolt energiatermelés empirikus vizsgálata 

A kapcsolt energiatermelés jelentősége a távhőszolgáltatásban vitathatatlan. A Magyar 

Energia Hivatal 2007. évi adatai szerint a távfűtött lakások 98 százaléka kapcsoltan termelt 

hővel érintett. Ugyanez az arány a válaszadó vállalatok esetén 99 százalék. A távhővel 

ellátott települések 74 százaléka, a válaszadók esetén a települések 78 százaléka érintett a 

kapcsolt energiatermelésben. A kapcsoltan termelt villamos energia összesen 6 733 601 

MWh, ennek 72,4 százalékát adják a válaszadó vállalatok. A kapcsolt energiatermelés ré-

vén éves szinten mintegy 40 PJ primerenergia-megtakarítás, s ezzel mintegy 2-2,5 M tonna 

széndioxid megtakarítás érhető el, melynek túlnyomó része a távhőszolgáltatáshoz kapcso-

lódik. A kapcsolt energiatermelés lényegét, a költségmegosztás problematikáját, támogatá-

si rendszerét és műszaki szempontú megközelítését az energiapiaci helyzetkép keretein 

belül mutattam be. 

A hőtermelés jellege szerint szintén 4 kategóriát különböztettem meg (2007. évi adatok 

alapján): 

1. Nincs kapcsolt energiatermelés (összesen 17 vállalat) 

2. Csak saját tulajdonú kapcsolt energiatermelés (összesen 17 vállalat) 

3. Csak harmadik feles kapcsolt energiatermelés (összesen 34 vállalat) 

4. Saját tulajdonú és harmadik feles kapcsolt energiatermelés is (összesen 16 vállalat). 
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 Időközben ezt a lehetőséget még egy évig meghosszabbították. 
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 Papanek (szerk.) tanulmányában utalás van arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési korrupció néhány 

ágazatban kiemelkedő. „Egyes kiadványok (például az OECD, 2007) az átlagosnál nagyobbnak ítélik a kor-

rupció veszélyeit a bánya- és energiaipar, valamint a hírközlés nagy projektjeiben – valamint a tanácsadási, 

oktatási, egészségügyi szolgáltatások körében.” (Papanek (szerk.) p. 130) 
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7 vállalat esetében nem rendelkeztem információval a kapcsolt energiatermelést illető-

en. A két legnagyobb méretkategóriában mindössze egy vállalat volt, amelynél semmilyen 

formában nem volt kapcsolt energiatermelés. A legtöbb ilyen eset a legkisebb méretkategó-

riában fordult elő. A kapcsolt energiatermelés – technológiáját illetően – jellemzően gáz-

motorokkal, vagy kombinált ciklusú erőművekben történik. A gázmotor-beruházások elter-

jedése nagy intenzitású volt az elmúlt években. A 27 válaszadó vállalat közül 11 vállalatnál 

nem üzemel gázmotor, 7 vállalat saját tulajdonú gázmotorokkal rendelkezik, míg 9 válla-

latnál üzemel harmadik fél tulajdonában lévő gázmotor.  

A saját tulajdonú kapcsolt energiatermelés jelentősége a távhőszolgáltatásban 

Azon vállalatok esetében, akik saját kapcsolt energiatermelő berendezésekkel rendel-

keznek, a kapcsolt energiatermelés előnyei egyértelműen megmutatkoztak. A saját kap-

csolt energiatermelés a díjtételekkel, a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árával, vala-

mint a hőtermelés fajlagos közvetlen költségeivel egyaránt negatív irányú, szignifikáns 

kapcsolatot mutatott, azaz azoknál a távhőszolgáltatóknál, amelyek saját kapcsolt terme-

léssel rendelkeznek, jellemzően alacsonyabb a hőtermelés fajlagos közvetlen költsége, va-

lamint alacsonyabbak a díjtételeik is. Ezt szemlélteti a 7. ábra. 

. 

. 
Forrás: Saját szerkesztés 

7. ábra. A saját kapcsolt energiatermelésből származó átlagos költségmegtakarítási 

előnyök a fajlagos közvetlen költségekben 

A „harmadik feles” kapcsolt energiatermelés jelentősége és problémái a távhőszolgálta-

tásban 

A kérdőív nyitott kérdésében a külső forrásból történő hőbeszerzés esetén felmerülő 

két fontos problémára kerestem a választ. Egyrészt a hőtermelő és a hőszolgáltató kapcso-

latában a vásárolt hő díjképzési mechanizmusának, másrészt a harmadik feles (vállalkozói 

tőkebevonással megvalósult) kapcsolt energiatermelésből származó nettó villamosenergia-

bevétel megosztásának problematikájára. A nyitott kérdést megválaszoló vállalatok kivétel 

nélkül a kapcsolt energiatermelésből származó nettó villamosenergia-bevétel megosztásá-

nak problémájára reagáltak. A 27 válaszadó vállalatból 12 vállalatnál nem volt értelmezhe-

tő a kérdés, amiatt, hogy vállalatuknál nem történik kapcsolt termelésből származó 

hővásárlás. A témát illetően 8 esetben fejtette ki véleményét valamely vállalati vezető (jel-

lemzően ügyvezető igazgató, műszaki igazgató, vagy energetikai vezető)
148

. Véleményük 
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 A válaszadó vállalati vezetők kilétére vonatkozóan is érvényes az anonimitás biztosításának követelmé-

nye, így véleményüket a forrás megnevezése nélkül ismertetem.  
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alapján összefoglaltam a kapcsolt energiatermelés haszna megosztása terén a gyakorlatban 

alkalmazott megoldás-keresési módokat, javaslatokat. Terjedelmi korlátok miatt ezt a 7. 

számú melléklet tartalmazza. A beérkező változatos válaszok arra engednek következtetni, 

hogy a távhőszolgáltatók megítélése szerint a vásárolt hő ára és ezáltal távhőszolgáltatás 

díjai szempontjából a kapcsolt energia-termelés hasznának megosztása a hőtermelő és a 

hőszolgáltató között kardinális kérdés, és a távhőszolgáltatókat foglalkoztatják a probléma 

megoldásának lehetőségei, s próbálják megtalálni az igazságos kiutat. Elmondható, hogy a 

véleményüket kifejtő vállalatok vezetői megalapozott, végiggondolt elképzelésekkel ren-

delkeznek a kérdést illetően, azonban ezek sikerét számos rajtuk kívülálló tényező határoz-

za meg. Éppen ezért szükségesnek tartják a konkrét jogi szabályozás megteremtését ezen a 

téren. 

A 2008. évre vonatkozó, minden távhőszolgáltatóra kiterjedő vizsgálat is alátámasztot-

ta, hogy azok a távhőszolgáltatók, amelyek valamilyen formában érintettek a kapcsolt 

energiatermelésben, átlagosan valamivel olcsóbbak a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett 

árát tekintve. A legalacsonyabb a távfűtés fajlagos ára abban a csoportban, ahol a kap-

csolt energiatermelés kizárólag saját tulajdonú megvalósításban működik. Ezek az össze-

függések igazolni látszanak azt a feltevést, hogy a kapcsolt energiatermelés jelenléte a táv-

hőszolgáltatásban kedvező hatással van a távfűtés árára, különösen ott, ahol a kapcsolt 

termelésből származó hasznok a távhőszolgáltatónál csapódnak le. 

A kapcsolt energiatermelés támogatási rendszerének átalakítása 

A kapcsolt energiatermelés jelenleg még hatályos támogatási rendszere 2010 végéig 

van szabályozva. Várható volt tehát, hogy változás következik be a támogatás alakulásá-

ban. A változás lényege, hogy 2010. december 31-től a kapcsoltan termelt villamos ener-

gia értékesítésére vonatkozóan megszűnik a kötelező átvétel és a garantált átvételi ár, de a 

távhőtermelésre vonatkozóan speciális esetekben a támogatás időtartama legfeljebb 2015. 

december 31-ig meghosszabbítható
149

. A törvényváltozás nagy sajtóvisszhangot váltott 

ki. A hőtermelők, és a távhőszolgáltatók egyaránt támadják az érintett szabályozást. Az ő 

véleményükkel áll szemben a támogatási rendszer megszüntetését pártolók, köztük a Ma-

gyar Energia Hivatal álláspontja. Érvek és ellenérvek feszülnek egymásnak, melyek kö-

zött nem könnyű igazságot tenni. Érthető módon, minden érintett fél a saját érdekeit kí-

vánja védeni. A törvényváltozás jogi vonatkozásaira, esetleges jogi hiányosságaira, az 

egyes törvények konzisztenciájára nem kívánok kitérni. Sokkal inkább a távfűtés árára 

gyakorolt hatás említésre méltó.  

A távhőtermelők és távhőszolgáltatók többek között azzal érvelnek, hogy a támogatás 

megszüntetése jelentős gazdasági és társadalmi károkkal jár azáltal, hogy ez a lépés rend-

kívüli módon megdrágíthatja a távhőszolgáltatást. Azon vállalatok esetében, amelyek 

külső hőtermelőtől vásárolják a hőt, várhatóan drágul a hőbeszerzés, a hőtermelők ugyan-

is a villamosenergia-piacon kieső bevételüket a hőértékesítésből kívánják majd pótolni. 

Azon távhőszolgáltató vállalatok esetében, amelyek saját tulajdonú gázmotorral rendel-

keznek, szintén adódhatnak nehézségek. Érvelésük szerint a villamos energia termelése a 

versenypiaci feltételek között veszteséges, s ezáltal nem éri meg a gázmotort üzemeltet-

ni
150

. Prognózisuk szerint a gázmotorok leállításával a kazánnal történő termelésre kell 

átállniuk, ami jelentős költségekkel jár és a kazánnal történő hőelőállítás drágább, mint 
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 A hosszabbítás kritériumait a jogszabályi környezet bemutatásánál ismertettem. 
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 A villamosenergia-termelés leállításával a gázmotorral összességében rendkívül alacsony hatásfokkal 

állítható elő a hő. 
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gázmotoros technológiával
151

. Erősen támadható szerintük a kérdés jelentős politikai érin-

tettsége (egyes nézetek szerint a kisebb gázmotorok kizárásával lehetőség nyílt további 

„erősebb érdekérvényesítéssel bíró” villamosenergia-termelők KÁT-körbe történő felvé-

telére). Nem vitatják azonban a jogszabály azon rendelkezését, miszerint csak azoknak a 

hőtermelőknek járjon a támogatás, amelyek igazolni tudják, hogy a kapcsolt termelés 

haszna kimutathatóan eljutott a távhőfogyasztókhoz. Véleményük szerint azonban ezt az 

Energia Hivatal nem ellenőrizte megfelelően. 

A támogatás ellenzői a már amúgy is „agyon támogatott” távhőszolgáltatás további 

támogatását kritizálják. A kifizetett KÁT támogatás több tíz milliárdos nagyságrendű 

tétel (mintegy 50 Mrd), amit végső soron a villamos energia fogyasztók fizetnek meg. 

Ezen kívül érthetetlen, hogy a hatékonysága miatt preferált kapcsolt energiatermelés hogy 

nem tud megállni a saját lábán támogatás nélkül. Az ellenzők véleménye szerint azokat a 

beruházásokat, amelyek már megtérültek, nem indokolt támogatni. Az érvek között az is 

elhangzik, hogy a jogszabályban hosszú évek óta egyértelműen benne volt, hogy a támo-

gatási rendszer 2010 végéig érvényes, így a beruházókat nem érhette meglepetésként az 

említett változás, a beruházó felelőssége volt, belevág-e ilyen feltételekkel a gázmotor 

telepítésébe. (Igaz, a beruházás hitelből történő finanszírozása a gazdasági válság hatására 

igen kedvezőtlen kamatfeltételeket eredményezett, amit a beruházás kezdetekor nem lát-

tak előre.) 

Az egymásnak élesen ellentmondó vélemények között nem tisztem igazságot tenni. 

Véleményem szerint a támogatási rendszer tervezett megváltozása a távfűtés árának emel-

kedését vonja majd maga után. A saját tulajdonú gázmotorok esetében azonban a valódi 

„károk” felmérésére vizsgálni kellene, hogy a villamos energia értékesítési lehetőségek 

hosszú távon valóban gazdaságtalanná teszik-e a gázmotorok üzemeltetését, vagy várható-

e a villamos energia árában emelkedés. Ebben az esetben ugyanis nem indokolt a gázmoto-

rokat elbontani. A kazántechnológiára való átállás szükségessége esetén vizsgálni kell a 

meglévő, rendelkezésre álló kazánok elhasználódottságát. „Harmadik feles” kapcsolt ener-

giatermelés esetén a távfűtés árában várható drágulás amiatt következik be, mert a 

hőtermelő a villamos energia versenypiacon elszenvedett nyereségkiesését (s esetleges 

veszteségét) a hőértékesítésen fogja kompenzálni, ezáltal emelkedik a vásárolt hő ára a 

távhőszolgáltatók számára. Ezt az áremelkedést a távhőszolgáltató érvényesíteni fogja az 

áraiban.  

Annak ellenére, hogy a támogatási rendszer megváltozása várhatóan kedvezőtlenül hat 

a távfűtés árára, úgy vélem, hogy alapvetően nem a támogatás elvi alapjainak megváltozá-

sa a probléma. A jelenlegi támogatási rendszer sem érte el a célját. Vitatott volt, hogy a 

támogatás haszna eljut-e kimutathatóan a távhőfogyasztóhoz. Az empirikus felmérés során 

igazolódott, hogy külső hőtermelő igénybevétele esetén a hőtermelő nem, vagy nem igaz-

ságosan osztotta meg a kapcsolt energiatermelés hasznát a távhőszolgáltatóval. Ezen kívül 

a támogatási rendszert illetően az is kifogásolható, hogy bizonyos esetekben a nem kellően 

hatékony, önmagában „életképtelen” konstrukciók elterjedését is támogatta. Ezek alapján 

a támogatási rendszer megváltoztatását indokoltnak vélem, nagyobb figyelmet kell azon-

ban fordítani a támogatás meghosszabbítási lehetőségének vizsgálatára, s a kritériumok 

teljesítésének ellenőrzésére. Fontos szempont lenne a politika-semlegesség teljesülése, és a 

lobbyzás lehetőségének kizárása a szabályozás alakításában és az ellenőrzések terén. 
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 A kazántechnológiára való átállás költségei között említik többek között a meglévő technológia elbontá-

sának költségeit, a régi kazánok cseréjének költségeit, a megnövekedett CO2 kibocsátás révén esetlegesen 

szükséges új kvóta megszerzésének költségeit stb. 
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A külső hőtermelőtől vásárolt hő ára és a hőtermelőkkel kialakított kapcsolat  

Hővásárlás esetén a vásárolt hő árát alapvetően a hőtermelő és hőszolgáltató között ki-

alakult árképlet és egyéb szerződési feltételek, valamint a kapcsolt energiatermelés hasz-

nának hőtermelő és hőszolgáltató közötti megosztása
152

 határozza meg. Mindez pedig dön-

tően a hőszolgáltató hőtermelővel szembeni alkupozíciójának függvénye. 

Ennek érzékeltetésére próbáltam információt szerezni a külső hőtermelők által megha-

tározott távhőárak különbözőségeiről. A harmadik feles gázmotoros kapcsolt termelés árai-

ról sajnálatos módon nem rendelkezem információkkal, viszont 5 erőmű esetében alkalma-

zott távhőárak esetében szemléltethetőek a különbségek. Az erőművi távhőárak a különbö-

ző távhőszolgáltatók esetében igen jelentős különbségeket mutatnak. Ezt szemlélteti a 11. 

táblázat. A táblázat az adatokat az adatszolgáltatók megnevezése nélkül tartalmazza, a tar-

talom lényegi mondanivalója az erőművi távhőárak különbségeinek érzékeltetése. 

 

Erőművi távhőárak 2008 (ÁFA nélkül) 11. táblázat 

Erőmű 
Teljesítménydíj 

Ft/MW/év 

Hődíj 

Ft/GJ 

Pótvízdíj 

Ft/vm
3
 

A erőmű 3.575.423 3.357 350 

B erőmű 3.493.660 1.488 262 

C erőmű 3.854.796 3.160 645 

D erőmű 2.831.453 1.332 380 

E erőmű 3.006.560 2.836 727 
Forrás: A szolgáltatók tájékoztatása alapján ’Sigmond gyűjtése (MaTáSzSz) 

 

A táblázat alapján látható, hogy a teljesítménydíjak esetén a legdrágább erőművi telje-

sítménydíj „csupán” 36 százalékkal haladja meg a legolcsóbb erőművi teljesítménydíjat, a 

hődíjak vonatkozásában viszont 152 százalékos különbség adódik. A pótvízdíj esetében ez 

az eltérés 177 százalékos. Ezek az igen jelentős különbségek részben magyarázzák a 

távhőszolgálatók áreltéréseit.  

A fővárosban egy vállalaton belül jelentkezik a különböző távhőárak kérdése. Ez abból 

a szempontból érdekes, hogy ugyanazon vállalat alkupozíciója teljesen másként alakul a 

partner függvényében. A fővárosban több hőforrásból szerzik be a hőt, és az egyes hőfor-

rások között rendkívül nagy különbségek vannak az árakban. A 880 Ft/GJ-tól (a szemét-

égető hulladékhője) a 3000 Ft/GJ-ig (BERT) terjed a különböző hőforrásokból beszerzett 

hő ára. A problémát tovább fokozza, hogy az egyes hőforrások monopolhelyzetben van-

nak, mivel a fővárosban még előfordulnak az ún. szigetüzemek, amelyek ellátása csak a 

meghatározott hőforrásoktól lehetséges. Ily módon nem tud érvényesülni a versenyeztetés 

jótékony hatása. A főváros igen kedvezőtlen feltételekkel kötötte meg a legjelentősebb 

hőforrásával a hosszú távú hőszolgáltatási szerződését, a kötelező átvételi mennyiségre 

vonatkozóan rendkívül magas távhőárakat állapítottak meg. A külföldi tulajdonú 

hőtermelővel szemben a távhőpiac érdekérvényesítő képessége rendkívül alacsony. A köte-

lező átvétel feletti mennyiség kérdésében van lehetősége a távhőszolgáltatónak jobb alku-

pozíciót kiharcolnia, ezen mennyiség esetében ugyanis már tud versenyt támasztani az 

ajánlattal szemben.  

A kérdőívben arra kértem a távhőszolgáltató vállalatokat, hogy – amennyiben vásárol-

nak külső hőtermelőtől hőt – értékeljék 1-től 5-ig, milyennek ítélik meg a hőtermelővel 

(hőtermelőkkel) kialakított kapcsolataikat a hőszolgáltatók alkupozíciója, a vásárolt hő ára, 

az egyéb szerződési feltételek, a kapcsolatban kialakított rutinok, a hőtermelő(k) által al-
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 A kapcsolt energiatermelés hasznának hőtermelő és hőszolgáltató közötti megosztásáról részletesen volt 

szó a kapcsolt energiatermelésről szóló alfejezetben.  
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kalmazott árképlet korrektsége, valamint a partner(ek) együttműködési készsége szerint
153

. 

A 27 vállalatból 17-en vesznek igénybe külső hőtermelőt, s ebből 3 vállalat kizárólag külső 

hőtermelésre támaszkodik. A 8. ábra szemlélteti az erre adott válaszok átlagát
154

. 

 

.. 

Forrás: Saját szerkesztés 

8. ábra. A hőtermelőkkel kialakított kapcsolat megítélése 

a válaszadó vállalatok szerint 
 

A válaszadók általában kedvezőnek ítélték meg a kapcsolatokban kialakított rutinokat, 

a partner együttműködési készségét, valamint a hőtermelő által alkalmazott árképlet kor-

rektségét. Ez utóbbi azért meglepő, mert a vásárolt hő árát, valamint a hőtermelőkkel 

szembeni alkupozíciójukat ítélték a legkedvezőtlenebbnek a kérdőívet visszaküldő vállala-

tok. Ezek alapján úgy tűnik, hogy nem az árképlet jogosságát vitatják, az árakkal való na-

gyobb elégedetlenségnek másban gyökerezik a forrása. 

Meglepő összefüggésként adódott, hogy a vásárolt hőenergia fajlagos hővásárlási költ-

sége a lakásszám növekedésével emelkedik. A várakozások szerint, aki nagyobb tételben 

vásárol hőt, olcsóbban jut a vásárolt hőhöz. Ez a feltevés nem igazolódott a válaszadó vál-

lalatok körében. Ugyanezt erősíti meg annak vizsgálata is, hogy milyennek ítélik a vállala-

tok a hőtermelővel kialakított kapcsolataikat az egyes méretcsoportokban. A lakásszám 

szerinti kategorizálás alapján elmondható, hogy a vásárolt hő árát a legtöbb lakást kiszol-

gáló vállalatok értékelték átlagosan a legkedvezőtlenebbnek (átlagosan 2,8), valamint a 

hőtermelőkkel szembeni saját alkupozíciójukat is meglehetősen gyengének (átlagosan 2,8) 

minősítették (ennél gyengébb alkupozíciót (2,5) csak az 1001 és 2000 lakásszám közöttiek 

adtak meg átlagosan)
155

.  

A hőtermelés közvetlen önköltségének vizsgálata 

A hőtermelés közvetlen önköltségének alakulását 12 vállalat adatain keresztül vizsgál-

tam
156

. Ennyi vállalatra teljesültek azon feltételek, miszerint a költségeiket a megfelelő 
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 Véleményüket egytől ötig terjedő skálán fogalmazhatták meg. Az egy azt jelentette, hogy az adott szem-

pont szerint nagyon kedvezőtlen, az öt pedig, hogy nagyon kedvező a hőtermelővel kialakított kapcsolat 

megítélése.  
154

 27 vállalat adata alapján, 64,3 százalékos lefedettség a távfűtött lakások számát illetően. 
155

 Tesztelve az összefüggést 2008-as adatokon, pozitív irányú, nem szignifikáns kapcsolatot találunk az 

ellátott lakásszám és a vásárolt hő ára között. 
156

 53,3 százalékos lefedettség a távfűtött lakások számát illetően. 
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bontásban megadták és rendelkeznek saját hőtermeléssel.
157

 A hőtermelés közvetlen ön-

költségének tartalmát a fogalmi keretek meghatározásánál bemutattam. Az elemzés a hő-

termelés (kibővített) közvetlen költségeire vonatkozott, de a szóhasználatot illetően az egy-

szerűbb megfogalmazás érdekében helyenként csak „hőtermelési költség” szerepel.  

A termelt hőenergia közvetlen önköltségének átlagos értéke 4135 Ft/GJ volt, a legala-

csonyabb érték ennek mindössze 44 százaléka (1834 Ft/GJ), míg a legmagasabb az átlagos 

érték 142 százaléka, azaz 5885 Ft/GJ. A legmagasabb hőtermelési közvetlen költség mint-

egy 3,2-szerese a legalacsonyabbnak. A szórás 1151 Ft/GJ. A vizsgált vállalatok nagy ré-

sze egy viszonylag szűk tartományba esik (3800-4400 Ft/GJ) a fajlagos hőtermelési költ-

ségeiket tekintve. Ezen a tartományon kívül eső szolgáltatók jobban eltérnek az átlagos 

értéktől. 

Vizsgáltam a hőtermelés fajlagos közvetlen költségének a struktúráját. 

   

. 

Forrás: Saját szerkesztés 

9. ábra. A hőtermelés közvetlen önköltségének struktúrája távhőszolgáltatónként 
 

A 9. ábra a hőtermelés közvetlen önköltségének szolgáltatónkénti összetételét mutatja. 

Mértékét és tendenciáját tekintve látható, hogy a fajlagos hőtermelési költségeket legna-

gyobb mértékben az egy GJ termelt hőre eső földgázköltség határozza meg. Korreláció-

vizsgálatot végeztem a hőtermelés közvetlen költségstruktúrájának egyes elemei, valamint 

a hőtermelés közvetlen önköltsége között. Pozitív irányú, erős korreláció (Pearson corr: 

0,897, sig.: 0,000) mutatkozott a hőtermelés közvetlen önköltsége és az egy GJ termelt 

hőre eső földgázköltség között. Ezen kívül még a fajlagos javítási és karbantartási költsé-

gekkel mutatkozott egyértelmű együttmozgás. A többi költségösszetevővel nem mutatko-

zott szignifikáns összefüggés. A 12. táblázat a hőtermelés közvetlen önköltségének struktú-

ráját mutatja. 
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 Egy vállalatot kiugróan magas értéke miatt kizártam az elemzésből. 
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A hőtermelés közvetlen önköltségének struktúrája 12. táblázat 

 
Föld-

gáz-

ktg. 

Egyéb 

enhord 

ktg. 

Jav-

karb. 

ktg. 

Écs 
Bér és 

járul. 

Továb-

bi ktg. 

A hőterme-

lés közvet-

len önktge 

Földgáz

ktg. 

Egyéb 

enhord. 

ktg. 

Jav-

karb. 

ktg. 

Écs 
Bér-

ktg. 

További 

ktg. 

 Ft/GJ Arány (%) 

1 1.233 11 99 109 164 218 1.834 67,2 0,6 5,4 6,0 8,9 11,9 

2 1.837 0 27 343 406 161 2.774 66,2 0,0 1,0 12,4 14,6 5,8 

3 2.279 0 105 110 523 415 3.433 66,4 0,0 3,1 3,2 15,2 12,1 

4 1.802 0 0 477 80 1454 3.813 47,3 0,0 0,0 12,5 2,1 38,1 

5 2.794 0 271 155 138 574 3.932 71,1 0,0 6,9 3,9 3,5 14,6 

6 2.841 80 186 513 494 63 4.176 68,0 1,9 4,4 12,3 11,8 1,5 

7 2.960 0 17 135 1129 0 4.241 69,8 0,0 0,4 3,2 26,6 0,0 

8 3.558 0 130 0 290 386 4.364 81,5 0,0 3,0 0,0 6,6 8,9 

9 2.873 0 47 0 1468 0 4.388 65,5 0,0 1,1 0,0 33,4 0,0 

10 2.664 0 180 270 23 1779 4.914 54,2 0,0 3,7 5,5 0,5 36,2 

11 4.220 0 186 252 1202 0 5.861 72,0 0,0 3,2 4,3 20,5 0,0 

12 3.664 0 592 927 504 199 5.885 62,3 0,0 10,1 15,7 8,6 3,4 

      Átlag 4.135 66 0 4 7 13 11 

       Aggr.átlag 69,1 0,1 5,4 5,7 7,0 12,6 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

Az egyes költségösszetevők százalékos megoszlása alapján (aggregált átlag szerint) a 

legnagyobb arányt, átlagosan mintegy 69 százalékot a földgázköltség teszi ki, a javítási-

karbantartási költségek és az értékcsökkenési leírás közel azonos, viszonylag csekély súly-

lyal szerepel (átlagosan 5,4 és 5,7 százalék). A bérköltségek aránya mintegy 7 százalék, és 

a további költségek aránya 12,6 százalék körül alakul (átlagosan)
158

. 

Vizsgáltam a hőtermelés közvetlen önköltsége eltéréseinek az okát. Próbáltam össze-

függéseket feltárni aközött, hogy vajon az átlag alatti hőtermelési költségekkel rendelkező 

vállalatokat meg lehet-e markánsan különböztetni az átlag fölötti hőtermelési költségekkel 

rendelkezőktől. Próbáltam a főbb rendező ismérvek (méret, saját hőtermelés aránya és a 

kapcsolt energiatermelés jellege) együttes figyelembe vétele alapján csoportokat képezni, 

de a vizsgált 12 vállalat szinte mindegyike eltérő kategóriába sorolható a fent felsorolt főbb 

jellemzői alapján. Másrészt viszont az alkalmazott technológia és a felhasznált energiahor-

dozók fajtája terén (melyek véleményem szerint jelentősen meghatározzák a hőtermelési 

költségeket) nem mutatkoztak jelentős eltérések a vizsgált vállalatok esetében. Minden 

vállalat esetén erősen domináns szerep jut a kazántechnológiának, illetve nagyrészük tisz-

tán (vagy igen erős dominanciával) földgázbázison állítja elő a hőt. Mivel az egyes 

távhőszolgáltatók számos főbb paraméterükben jelentősen eltérnek, másokban viszont 

szinte teljesen megegyeznek, korreláció vizsgálat segítségével nem tudtam igazolni szigni-

fikáns kapcsolatokat a fő jellemzőket illetően, és az eltérések sem magyarázhatók egyér-

telműen egy-egy jellemzővel. Külön-külön vizsgálva azonban az egyes csoportképzési 

szempontokat az alábbi összefüggések mutatkoztak. 

 Méret szerint vizsgálva a fajlagos hőtermelési költségeket azt tapasztaltam, hogy a leg-

nagyobb méretkategóriába tartozó vállalatok jellemzően az átlagosnál kisebb hőterme-

lési költségekkel rendelkeznek. A második méretkategóriába tartozó vállalatok valami-

vel átlag alatti, illetve átlag körüli, míg a két kisebb méretkategóriába tartozó szolgálta-

tók jellemzően átlag feletti hőtermelési költséggel állítják elő a hőt. Ez alapján némi-

képpen igazolódni látszik a méretgazdaságosság elve a fajlagos hőtermelési költségek 

vonatkozásában. 
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 A további költségek aránya néhány vállalatnál (például a 4. és 10. sorszámú) a többi költségelem (javítási, 

karbantartási költség, bérköltség) rovására mutat nagyobb értéket, vélhetően valamivel alacsonyabb a valós 

arányuk.) 
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 A saját hőtermelés arányának mértéke nem befolyásolta a hőtermelési költségeket. 

Mind a saját hőtermelés, mind a vásárolt hő dominanciája esetén különböző mértékű 

hőtermelési költségekkel találkozhatunk. 

 Azok a távhőszolgáltatók, melyeknél nincs kapcsolt energiatermelés, jellemzően átlag 

feletti hőtermelési költséggel, amelyeknél van saját tulajdonú kapcsolt energiatermelő 

berendezés (általában gázmotor), jellemzően átlag alatti hőtermelési költséggel termel-

nek. 

 Az alkalmazott technológiát vizsgálva megállapítható, hogy azon távhőszolgáltatók, 

amelyeknél a kazántechnológia mellett egyéb technológia is megjelenik, jellemzően át-

lag alatti (esetleg átlag körüli) hőtermelési költséggel rendelkeznek. Az átlag feletti hő-

termelési költségű vállalatok között csak olyanok vannak, melyek száz százalékban ka-

zántechnológiát alkalmaznak. (De a száz százalékban kazántechnológiát alkalmazó vál-

lalatok között is volt olyan, akinek az átlagosnál alacsonyabb volt a fajlagos hőtermelé-

si költsége.) Ugyanez mondható el a felhasznált energiahordozók fajtáját vizsgálva is: 

általában az átlagosnál alacsonyabb azon vállalatok fajlagos hőtermelési költsége, akik 

a földgáz mellett egyéb energiahordozót is felhasználnak (bár itt is találhatunk olyat, 

aki tisztán földgázbázison állítja elő a hőt), viszont az átlagosnál magasabb hőtermelési 

költségű vállalatok között csak a tiszta földgázbázisú hőelőállítás a jellemző. A fel-

használt energiahordozó fajtáját vizsgálva látható volt, hogy a vizsgált vállalatok több-

sége tisztán földgázbázison állítja elő a hőt, de még az egyéb energiahordozót felhasz-

nálók esetén is igen erős földgázdominancia jellemző. Éppen ezért vizsgáltam a föld-

gáz beszerzési lehetőségeinek hatását a hőtermelési költségekre. Az átlagosnál alacso-

nyabb fajlagos hőtermelési költségű szolgáltatók mindegyike a szabadpiacról szerezte 

be a földgázt 2007-ben. Ezek mindegyike jelentősen jobbnak ítélte a szabadpiacot a 

földgáz árát illetően, s általában nagymértékű árkedvezményről számolt be a közüzemi 

beszerzéshez képest. Az átlagosnál magasabb hőtermelési költségű vállalatok közé tar-

toztak általában azok, akik a közüzemi piacról történő beszerzést választották, vagy ki-

léptek ugyan a szabadpiacra, de a közüzemihez közel hasonló szerződési feltételekről 

számoltak be. 

A hővásárlás fajlagos költségeinek vizsgálata 

A hővásárlás fajlagos költségeinek alakulását szintén 12 vállalat adatai alapján
159

 vizs-

gáltam, a megkérdezett vállalatok közül szintén ennyi vállalatra teljesültek azon feltételek, 

miszerint külső hőtermelőtől vásárolnak hőt és a költségeiket megadták a megfelelő bon-

tásban. A fajlagos hővásárlási költségek tartalmát a fogalmi keretek meghatározásakor 

bemutattam. A fajlagos hővásárlási költségek alakulásában nem volt akkora eltérés, mint a 

fajlagos hőtermelési költségek esetén. A legalacsonyabb fajlagos hővásárlási költség 1272 

Ft/GJ, a legmagasabb 2816 Ft/GJ volt. Az átlagos érték 2135 Ft/GJ, a szórás 524 Ft/GJ. 

Korrelációvizsgálat segítségével próbáltam feltárni a fajlagos hővásárlási költségeket 

befolyásoló tényezőket. Elsősorban azt vizsgáltam, mennyire érvényesül a mennyiségi 

kedvezmény a fajlagos hőárak terén. Nem találtam azonban szignifikáns kapcsolatot a vá-

sárolt hőmennyiség és a fajlagos hővásárlási költségek között. Vizsgáltam, van-e összefüg-

gés a hőtermelővel kialakított kapcsolat megítélése
160

 és a vásárolt hő fajlagos költsége 

között. A 10. ábrán egyértelműen látszik, hogy azok a vállalatok, amelyek fajlagos 

hővásárlási költsége az átlagos szintnél alacsonyabb, egyértelműen kedvezőbbnek ítélték a 

hőtermelővel kialakított kapcsolatukat minden szempont szerint. Az átlagosnál magasabb 

                                                 
159

 54,7 százalékos lefedettség a távfűtött lakások számát illetően. 
160

 Véleményüket egytől ötig terjedő skálán fogalmazhatták meg, az egy azt jelentette, hogy az adott szem-

pont szerint nagyon kedvezőtlen, az öt pedig, hogy nagyon kedvező a hőtermelővel kialakított kapcsolat 

megítélése. 
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hővásárlási költségű szolgáltatók inkább kedvezőtlennek ítélték a hőtermelőkkel kialakított 

kapcsolatukat (jellemzően 3-as alatt). 
 

.Forrás: Saját szerkesztés 

10. ábra. A hőtermelővel kialakított kapcsolat megítélése és a vásárolt hő fajlagos 

költsége közötti összefüggés 

 

A vizsgált vállalatok mindegyike érintett harmadik feles kapcsolt energiatermelésben. 

Azoknál a távhőszolgáltatóknál, amelyek nem kapcsolt termeléssel előállított hőt is vásá-

rolnak, jellemzően az átlagosnál magasabb a fajlagos hővásárlási költség. 

A hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége saját hőtermelés és hővásárlás kom-

binációja esetén 

A távfűtés árának alakulása szempontjából meghatározó, hogy a hőenergia biztosítása 

saját hőtermeléssel, vagy hővásárlás révén történik-e, illetve ezek kombinációja esetén 

milyen az egyes módok aránya a vállalatnál. A saját hőtermelés és a hővásárlás kombiná-

ciója esetén a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége a hőtermelés közvetlen ön-

költségének és a hővásárlás fajlagos költségeinek súlyozott átlaga. 

Vizsgáltam a hőtermelés közvetlen önköltsége és a fajlagos hővásárlási költségek kü-

lönbségeit. A vizsgálatkor nem vettem figyelembe azon vállalatok adatait, akik a hőterme-

lés és hőszolgáltatási költségeket nem bontották külön, hiszen ez torzítást eredményez a 

fajlagos költségekben is. Természetesen a kizárólag saját és a kizárólag külső hőtermelés-

sel rendelkező vállalatok sem vehettek részt a fajlagos hőtermelési és hővásárlási költségek 

összehasonlításában. Így 11 vállalat válasza alapján állt módomban elvégezni az ide vonat-

kozó összehasonlításokat
161

.  

2007-ben azon vállalatok esetében, amelyek a saját hőtermelés és külső hőtermelés va-

lamiféle kombinációját alkalmazták a szükséges hőmennyiség biztosítására, a hőtermelés 

átlagosan 2,01-szer drágább volt, mint a hővásárlás. Egyedül egy vállalat esetén volt ol-

csóbb a saját hőtermelés. Ez a vállalat nagyobb mértékben használt alternatív energiafor-

rást a saját hő előállítására, ezen kívül saját tulajdonú gázmotorral is rendelkezett. Az ösz-

szehasonlítás eredményét azonban több szempontból is árnyalnunk kell.  
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 53,9 százalékos lefedettség a távfűtött lakások számát illetően. (Egy vállalatot kiugróan magas fajlagos 

hőtermelési költsége miatt kizártam az elemzéskor). 
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 Egyrészt a hőtermelés közvetlen önköltsége és a hővásárlás fajlagos költsége mögött 

eltérő megtérülési követelmények húzódnak meg
162

. A hőtermelés (kibővített) közvet-

len önköltsége csak a hagyományos közvetlen költségeket és az üzemi általános költ-

ségeket foglalja magába, s nem tartalmazza a távhőszolgáltató vállalati általános költ-

ségeit, sem a beépített nyereséget. Ezzel szemben a vásárolt hő ára lényegében egy be-

szerzési ár, melybe beépült a külső hőtermelő teljes megtérülési követelménye. Ebben 

az értelemben az összehasonlítás tartalmaz némi torzítást. Ha ezt figyelembe vesszük, 

méginkább az látszik, hogy a saját hőtermelés jóval drágább, mint a hővásárlás. 

 A különbséget mérsékli, ha figyelembe vesszük, hogy a fajlagos közvetlen hőtermelési 

és hővásárlási költségek közötti különbségeket nem lehet a kapcsolt energiatermelés 

hatásától függetlenül vizsgálni. Az összehasonlítás eredményét nagyban meghatározza, 

hogy a vizsgált vállalatoknál (egy-egy vállalat kivételével) a saját hőtermelés kazán-

technológiával, míg a hővásárlás jellemzően kapcsolt energiatermelésből történt. Az 

összehasonlítás tehát valójában a nem kapcsoltan és a kapcsoltan termelt hő között tör-

tént. Igaz ugyan, hogy annál a két vállalatnál is igaz volt a tendencia, ahol a hőtermelés 

jellege megegyezett a saját és a vásárolt hő esetében, itt is figyelembe kellene azonban 

venni az azonos jellegű hőtermelés technológiájának esetleges különbözőségeit. 

 A hőtermelés és a hővásárlás összehasonlításakor azt is figyelembe kell venni, hogy 

sok esetben a kérdés úgy merül fel, hogy a távhőszolgáltatók a meglévő kihasználatlan 

kapacitásaik mellett döntenek a hővásárlás mellett. Ilyen esetekben azonban a meglévő 

technológiák fix költségei (pl. amortizáció) akkor is felmerülnek, ha nem történik hő-

termelés. Ebben az esetben ezeket a költségeket a hővásárlási költségekkel együtt kel-

lene összehasonlítani a hőtermelés költségeivel. (Hasonló felvetéssel Garbai 2003 is 

foglalkozik cikkében.) 

A távhőszolgáltatók számára jelenleg jobban megéri vásárolni a hőt, mint kazánnal 

előállítani, azonban a hőtermelés és a hővásárlás költségei közötti valós különbségeket az 

imént említett torzítások befolyásolják. Részletes elemzésre adatok híján nincs lehetősé-

gem. 

A hőenergia biztosításának legalacsonyabb közvetlen önköltsége 1959 Ft/GJ, míg a 

legmagasabb 5885 Ft/GJ. Az átlagos értéke 3267 Ft/GJ, a szórás 1034 Ft/GJ. A fajlagos 

hőtermelési és hővásárlási költségek egymáshoz viszonyított arányából logikus összefüg-

gésként adódott, hogy az átlagosnál alacsonyabb hőbiztosítási közvetlen költség domináns 

külső hőtermelés (azaz hővásárlás), az átlag feletti pedig domináns saját hőtermelés esetén 

jelentkezik. A saját és külső hőtermelés arányának átlagos értéke az átlag alatti 

hőbiztosítási közvetlen költségek esetén 31-69 százalék, az átlag körüli költségek esetén 

65-35 százalék, és az átlagosnál magasabb értékek esetén pedig 71-29 százalék.163 

4.1.2. A hőszolgáltatás (hőtovábbítás) fajlagos közvetlen költsége 

A távhő árstruktúrájában a második elem az egységnyi hőenergia felhasználóhoz való 

eljuttatásának a költsége. Ennek meghatározásához ismerni kell a hőtovábbítás (hőszolgál-

tatás) összes költségét, valamint az összes továbbított hőenergia mennyiségét. A 

hőtovábbítás közvetlen költségeinek tartalmát a fogalmi keretek meghatározásánál kifejtet-

tem. A hőtovábbítás (hőszolgáltatás) közvetlen költségszerkezetében magasak a fix költsé-

gek a távhőhálózatok amortizációja, valamint fenntartási költségei miatt, viszont elenyésző 

a változó költségek aránya. A hőenergia továbbításának közvetlen költségeit leginkább az 

alábbi tényezők határozzák meg. 
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 A távhőszolgáltató szempontjából természetesen mindkettő közvetlen költség. 
163

 15 vállalat adata alapján, 55,1 százalékos lefedettség a távfűtött lakások számát illetően. 
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Az amortizáció 

A kiterjedt vezetékhálózat nagy tőkeigénye révén a költségek között jelentős részt 

képvisel az amortizáció. Az amortizációval kapcsolatban számos kérdés, probléma merül 

fel. 

Illés 2000 többek között az alábbiakban látja az amortizációval kapcsolatos problémák 

lényegét: „A hosszú élettartamú tőkejavakkal gazdálkodó közszolgáltató vállalatok eseté-

ben komoly gondot jelent, hogy az elhasználódott tőkejavak cseréjére szolgáló pénzforrás 

az amortizációs rendszer révén kis összegekben folyamatosan képződik, viszont a felhasz-

nálásra csak nagyobb időközönként keletkezik igény. (…) Az átmeneti időszakban különös 

gonddal kell ügyelni ezen források reálértékének megőrzésére.” (Illés 2000, p. 51) A köz-

szolgáltató vállalatok rossz tőkeellátottsága részben a nem kezelt infláció vagyonvesztést 

okozó hatása, részben az amortizációs forrásokkal való nem megfelelő gazdálkodás, vala-

mint az amortizáció megtérülési követelményét nem fedező alacsony közműdíjak révén 

alakult ki. Véleménye szerint nagyobb figyelmet kell fordítani az amortizációs forrásokkal 

való gazdálkodásra. Könyveiben részletesebben is foglalkozik az inflációs nyereségigény 

problematikájával, ami a közszolgáltató vállalatok esetében különös jelentőséggel bír. Az 

inflációs nyereségigény lényegében a megtérülési követelmény része, nem más, mint a 

reálérték biztosításához szükséges, amortizáción túli összeg, amelyet a társaság adózott 

eredményéből kell(ene) visszaforgatni a reálérték visszapótlásához. Az amortizáció ará-

nyának számszerű bemutatására a későbbiekben kerül sor. 

A hálózati hőveszteség 

Sokat hallott panasz, hogy a „távhővezetékek nyomvonalán megolvad a hó”, s sok bí-

rálat éri a hőszolgáltatókat a hálózati hőveszteségek miatt. A szakemberek szerint Magyar-

országon átlagosan 12 százalék a hőveszteség (ezt a kérdőíves felmérés is alátámasztotta 

27 vállalat esetén). Ez nemzetközi összevetésben nem tekinthető kiugróan magasnak. Az 

EU átlag 10 százalék körül van. Finnország 5 százalékához képest ugyan rossz a helyzet, 

de a francia 32 százalékos értéknél lényegesen jobb (lásd 8. számú melléklet, 32. táblázat). 

A szakemberek szerint a hálózati hőveszteség néhány százalékos csökkentésére irányuló 

hálózatkorszerűsítési törekvések beruházási összegei jóval meghaladnák a hálózati 

hőveszteség költségét, s a jókora beruházási költségek megtéríttetése az árban lényegesen 

nagyobb teherként jelentkezne a lakosság számára. Természetesen nem a hálózat-

karbantartás elhanyagolására utalnak ezzel. Nagyon fontos a rendszer megfelelő szinten 

tartása, a meghibásodások kijavítása, illetve azok számának csökkentése. Ugyanezek 

mondhatók el a pótvízveszteség kérdésében is. 

A részletesebben vizsgált 15 vállalat adatait tekintve a hálózati hőveszteség átlagos ér-

téke 10,27 százalék, minimum értéke 2, maximum értéke 14 százalék (szórás: 3,37 száza-

lék). 

A csővezetékek típusa és kora 

A vizsgált 15 vállalat adatait tekintve elmondható, hogy a csővezetékek átlagosan 

mintegy 78 százaléka betoncsatornába fektetett, s mindössze 13 százalékot tett ki átlagosan 

a korszerűbb, előre szigetelt vezetékek aránya. A csővezetékek átlagos életkora 26,3 év. Az 

elmúlt 10 évben a csővezetékeknek átlagosan mintegy 7,6 százalékát újították fel a vizsgált 

távhőszolgáltatók. A csővezetékek típusára és korára vonatkozó adatokat a 8. számú mel-

léklet (33. táblázat) tartalmazza. 

A volumenelmozdulás hatásának átfogó elemzése 

Napjainkban egyre többet hallunk a társasházak leválási törekvéseiről. A távfűtésről 

való tömeges leválás hátrányosan érintené a távhőszolgáltatás kereteiben maradó fogyasz-
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tókat. A volumen csökkenése a fajlagos fix költségek, s ezáltal az egységköltség növekedé-

sét vonná maga után, ami további díjnövekedéshez vezetne. Ez tovább gerjesztené a levá-

lásokat, s végül azok a felhasználók, akik nem tudják vállalni az átállás költségeit, ellehe-

tetlenülnének. Sok esetben a hőtermelők és hőszolgáltatók között hosszú távú szerződések 

rögzítik a kötelezően átveendő hőmennyiséget (például Kazincbarcika). Amennyiben a 

leválások miatt csökken a hőigény, a szerződött mennyiség el nem fogyasztásának többlet-

költségei a távhőszolgáltatókat, végső soron pedig a távhőszolgáltatásban maradt felhasz-

nálókat terhelik. 

A távhőrendszerek kiépítésekor fontos dilemma volt a kapacitásméret meghatározása. 

A hosszú távú cél a távhőszolgáltatás minél nagyobb arányú, fokozatos bővítése volt, hogy 

a méretgazdaságosságból származó előnyök minél jobban kihasználhatók legyenek. A ka-

pacitásméret kialakításának induláskori stratégiája meghatározó a távfűtés ára tekintetében. 

A szakemberek úgy ítélték meg, hogy a rendszer későbbi bővítése sokkal drágábban való-

sítható meg, ezért a legtöbb esetben túlméretezték a kapacitásokat. Ez azonban azzal jár, 

hogy a jelenlegi távhőáraknak kell megtéríteni a nagyobb kapacitásból adódó magasabb 

állandó költségeket is. Általánosan elmondható, hogy a kapacitások jobb kihasználása ér-

dekében törekedni kell a távhőrendszer bővítésére, új belépők szerzésére, de természetesen 

nem minden áron (például a nagyon távoli, kieső területek bekapcsolása jelentősen megnö-

velné a költségeket). 

A korábbiak szerint az egységköltség érzékenyen reagál a volumen változására, így a 

döntéshozók törekvése, hogy megakadályozzák a távhőről való leválást és motiválják az új 

felhasználók távhőrendszerre való rácsatlakozását. A volumen alakítása szempontjából a 

helyi önkormányzatok befolyása meglehetősen kevés. Bár találkozhattunk olyan példákkal, 

amikor az önkormányzat megpróbálta némiképp befolyásolni a volumenelmozdulást. Mis-

kolcon például rendeletben tiltották meg egy időben a távhőről való leválást. Emiatt sok 

támadás érte az önkormányzatot, 2009-ben pedig az Alkotmánybíróság alkotmányellenes-

nek ítélte és megsemmisítette több önkormányzat távhőszolgáltatásról való leválást megtil-

tó rendeletét. Törvényben, rendeletekben van némi halvány utalás arra vonatkozóan, hogy 

bizonyos területeken az önkormányzat rácsatlakozási kényszert írhat elő. A 2005. évi 

XVIII. törvény a következőt írja: „Az önkormányzat képviselő-testülete: (…) c) rendelet-

ben kijelöli azokat a területeket, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-

tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése;” {2005. évi 

XVIII. törvény 6. § (2) c)}. A távfűtés versenyképességének javítását, s ezáltal a távhőről 

való leválási szándékok csökkenését célozta a 2010. januárjában bevezetett csökkentett 

Áfa-kulcs alkalmazása is (a távfűtés áfa-kulcsa 5 százalék lett, szemben a földgázra érvé-

nyes 25 százalékkal). 

A távfűtött lakások fűtésszámlája többnyire magasabb, mint az egyedi gázfűtés esetén 

fizetendő díj. A magas távhődíjak rendkívül nagy terhet rónak az itt lakókra, így a fogyasz-

tók mérlegelnek, s folyamatosan összehasonlítást végeznek a gázfűtéssel. A távhőellátás 

alternatívája, illetve versenytársa az épületek központi fűtését központilag biztosító föld-

gáztüzelésű kazán lehet. A fogyasztók mérlegelése természetes, azonban a tapasztalat sze-

rint „a fogyasztók a távhőszolgáltatásból való kiválás és az egyedi gázfűtésre való áttérés 

értékelését helytelen gazdasági alapokon és nem megfelelő gazdaságossági számításokkal 

végzik”
164

. Az összehasonlításkor a fogyasztók gyakran esnek abba a hibába, hogy az 

egyedi gázfűtés esetén pusztán a földgáz árát veszik alapul, s nem számolnak a fűtési rend-

szer további költségeivel. Rendszerint figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a távfűtés 

és a melegvíz szolgáltatás díja tartalmazza a földgáz árát, és ezen felül az üzemviteli költ-
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 Csuti et al. GKI Energiapolitikai füzetek: A magyar távhőszolgáltatás. Budapest, 2005. december. A ta-
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ségeket (átalakítás-eltüzelés, a hőenergia és a víz házhozszállítása, a veszteségek), az 

amortizációt, a fenntartási költségeket, a felújítási költségeket, a folyamatos rendelkezésre 

állás (ügyelet) költségeit, a szervezet működtetési költségeit és egy bizonyos mértékű 

hasznot. Nem beszélve az externális költségekről (pl. a környezet terhelés, a biztonság 

költsége), amelyek a távfűtés esetén sokkal kisebbek, mint az egyedi gázfűtés esetén. Az 

összehasonlítás akkor lenne megalapozott, és akkor vezetne helyes döntésre, ha a gázfűtés 

költségei között is minden ténylegesen felmerülő költség, a karbantartási és fenntartási 

költségek, a személyzeti költség, a tőkeköltség, az amortizáció is figyelembe lenne véve.  

A vizsgált 15 vállalat esetében 2001-2007-ig a távfűtött lakások számának alakulásá-

ban nem következett be számottevő változás. Mindössze két vállalatnál csökkent elenyésző 

mértékben (kevesebb, mint 1 százalékkal) az ellátott lakások száma, a többi vállalatnál 

nem változott, vagy csekély mértékben (átlagosan 1-2 százalékkal) nőtt a távfűtéses laká-

sok száma. Egyetlen esetben a növekedés majdnem elérte a 7 százalékot. 

Hálózatsűrűség 

A hőtovábbítási költségeket a hálózatsűrűség is befolyásolja. A hálózatsűrűséget több 

mutató segítségével is vizsgálhatjuk, így például: az egy hálózati km-re jutó lakásszám, az 

egy hőközpontra jutó lakásszám, az egy km-re jutó értékesített hőmennyiség (GJ/km), il-

letve az egy km-re jutó hőközpontok száma. Első lépésben a hálózatsűrűséget 

távhőszolgáltató vállalatonként vizsgáltam. Ezt követően azt is figyelembe vettem, hogy 

egyes távhőszolgáltató vállalatok esetében több távfűtési rendszer működik, és hogy az 

egyes távfűtési rendszerek különböző hálózatsűrűséggel rendelkeznek. A válaszadó 27 

vállalat közül 14 vállalat rendelkezik több rendszerrel. A távfűtési rendszerek által ellátott 

lakásszám szerint súlyozott hálózatsűrűség és az egész vállalatra számított hálózatsűrűség 

adata nem mutat lényegi különbségeket. Az elemzések során az egy km-re eső lakásszámot 

preferáltam. A vizsgált 15 vállalat hálózatsűrűségi adatait a 8. számú melléklet (34. táblá-

zat) tartalmazza.  

A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége 

A 11. ábra a távhőszolgáltatók hőtovábbítással kapcsolatos közvetlen költségstruktúrá-

ját mutatja (az aggregált átlag szerint)
165

. Amint az ábrán látható, a hőtovábbítási (közvet-

len) költségek között mintegy 30 százalékot tesz ki az értékcsökkenési leírás. Ez a viszony-

lag alacsony arány meglepő, hiszen a hő továbbítása nagy kiterjedésű hálózatrendszert és 

egyéb hőtovábbító létesítményeket igényel. A hőtovábbításban alkalmazott munkaerő bére 

és járulékai mintegy 17 százalék és a hálózatüzemeltetés villamos energia költsége mint-

egy 13 százalékot képvisel a hőtovábbítási költségek közül. Valamivel kisebb a súlya a 

javítási és karbantartási költségeknek, illetve a hálózati hőveszteség és pótvízveszteség 

költségeinek. Viszonylag nagy a hányada a felsorolásban nem szereplő, de a hőszolgáltatás 

érdekében felmerült további költségeknek (ezek nem tartalmazzák a közvetett költségeket). 

Ezt a magas átlagos arányt részben az okozza, hogy néhány vállalat esetében a költségek 

megbontása nehézséget okozott, s az ide vonatkozó költségek nagyobb részét további költ-

ségek közé sorolták. Ha azokat a vállalatokat kizárjuk az elemzésből, akik esetében kiug-

róan magas volt a további költségek aránya, akkor az arányuk 19 százalékra mérséklődik, 

így azonban már kisszámú vállalat adata áll rendelkezésre, ezért csak valószínűsíthető, 

hogy valódi arányuk kisebb. Ez a változtatás azonban mindössze egy-egy százalékpontos 

emelkedést jelent a többi költségelem arányában. 
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.. 
Forrás: Saját szerkesztés 

11. ábra. A hőtovábbítás közvetlen költségeinek struktúrája 
 

A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségeit a hőtovábbítás összes közvetlen költsége 

és az összes hőmennyiség hányadosaként számszerűsítettem. Ugyanígy meghatároztam az 

egyes költségelemek fajlagos értékeit is. A hőtovábbítás költségstruktúrájának elemzését a 

közvetlen költségek szintjén végeztem. A továbbiakban a hőtovábbítás fajlagos költsége 

alatt a közvetlen költségeket értem. 

A fajlagos hőtovábbítási költségekre vonatkozó feltevéseim igazolására korreláció 

vizsgálatot végeztem, mely némiképp meglepő eredményt hozott. A vártnál kevesebb szig-

nifikáns kapcsolatra derült fény. Az egy GJ-ra eső hőtovábbítási költség egyedül a hálózati 

hőveszteség mértékével mutatott pozitív irányú szignifikáns kapcsolatot (Pearson corr.: 

0,803, sig.: 0,000). Az értékcsökkenési leírás fajlagos értéke a csővezeték korával (Pearson 

corr.: -0,537, sig.: 0,039) valamint a felújított csővezetékek arányával (Pearson corr.: 

0,526, sig.: 0,044) korrelál. E szerint a fajlagos értékcsökkenési leírás annál kisebb, minél 

magasabb a vezetékek átlagos életkora. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy a magasabb 

életkorú vezetékek nagyobb része van 0-ra leírva. A felújított csővezetékek magasabb ará-

nya pedig a vezetékek bruttó értékének növekedését eredményezi, melynek révén nő az 

amortizáció is.  

A korrelációk viszonylagos hiánya érthetővé válik, ha áttekintjük az egyes 

távhőszolgáltatók hőtovábbítási költségstruktúráját, valamint az ezt meghatározó főbb jel-

lemzőiket. Látható, hogy a vállalatok igen jelentősen eltérnek az egyes paramétereikben, 

így a különböző irányú és mértékű hatások felerősíthetik, illetve kiolthatják egymást (12. 

ábra). 
 

 ..Forrás: Saját szerkesztés 

12. ábra. A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségei távhőszolgáltatónként 
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További összefüggések feltárására a fajlagos hőtovábbítási költségek leíró statisztiká-

jából indultam ki: 2007-es adatok szerint a legalacsonyabb hőtovábbítási költség 166 Ft/GJ 

volt, (mely kiugróan alacsony értéknek tekinthető), ezt 643 Ft/GJ követte a rangsorban. A 

legmagasabb érték 1644 Ft/GJ, az átlagos érték 941 Ft/GJ, a szórás 359 Ft/GJ volt.  

Ezek alapján a válaszadó vállalatokat két csoportra osztottam, az első csoportot az át-

lagosnál alacsonyabb, a másik csoportot az átlagosnál magasabb fajlagos hőtovábbítási 

költségű távhőszolgáltatók alkották. A két csoportra vonatozóan külön-külön átlagokat 

határoztam meg az egyes tényezők szerint. A két csoport átlagai a zárójelben szerepelnek, 

először az átlag alatti, majd az átlag feletti hőszolgáltatási költségű csoport adata látható. 

Ezek alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

 Az átlag alatti hőtovábbítási költségű vállalatok esetében valamivel alacsonyabb volt a 

betoncsatornába fektetett (71↔85%), s valamivel magasabb az előre szigetelt (újabb, 

korszerűbb) vezetékek aránya (18↔8%).  

 A csővezetékek átlagos korát vizsgálva csekély eltérés mutatkozott az alacsonyabb 

költségű csoport javára (26↔27 év). 

 A felújított csővezetékek átlagos aránya, illetve a meghibásodások átlagos száma a két 

csoportban közel azonos (bár mindkét esetben az első csoport esetében volt kedvezőbb 

az átlagos érték). 

 A hálózati hőveszteség átlagos értéke egyértelműen az alacsonyabb költségű szolgálta-

tók esetében volt alacsonyabb (8↔12%). 

 A nullára leírt állóeszközök átlagos aránya az első csoportban jóval alacsonyabb volt 

(26↔36%). Ez az összefüggés önmagában magasabb amortizációt eredményezne a 

második csoporthoz képest. Az alkalmazott leírási kulcsokat vizsgálva azonban általá-

ban elmondható, hogy az egyes hőtovábbító létesítmények esetén az alacsonyabb költ-

ségű csoportban találkozunk alacsonyabb leírási kulcsokkal (átlagosan). (vezeték: 

5,4↔8,2%, hőközpont 9,85↔15,6%, hőszivattyú 9,25↔14,5%). Az alacsonyabb leírá-

si kulcsok a kisebb amortizáció irányába hatnak. 

 A hálózatsűrűség (az egy km-re jutó lakások száma) az első csoportban volt átlagosan 

magasabb (340↔270 lakás/km)
166

. A hálózatsűrűség és a fajlagos hőszolgáltatási költ-

ségek között nem találtam ugyan szignifikáns összefüggést, de a nagyobb hálózatsűrű-

séggel rendelkező vállalatok fajlagos hőszolgáltatási költsége átlagosan kisebb, mint az 

alacsonyabb hálózatsűrűségű városokban. 

 A távhőszolgáltatás összes tárgyi eszközein belül szintén ebben a csoportban volt ma-

gasabb a távhőrendszerek aránya.  

 A fajlagos hőtovábbítási költségek egyes elemeinek többsége is jellemzően ebben a 

csoportban volt alacsonyabb átlagosan. 

Ezen megállapítások fényében igazolódni látszanak a hőtovábbítási költségek meghatározó 

tényezőire vonatkozó kiinduló feltevések. 

4.1.3. A távfűtés közvetlen önköltségének struktúrája 

Az előbbiekben az egy GJ hőenergia fajlagos hőtermelési, hővásárlási és hőtovábbítási 

közvetlen költségeit, és az azokat befolyásoló fő tényezőket vizsgáltam külön-külön. Ez-

után érdemes megvizsgálni a távfűtés közvetlen önköltségének struktúráját az előbbi bon-

tásban. A 13. táblázat az általam részletesen vizsgált 15 vállalat
167

 fajlagos közvetlen költ-
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ségeit, és közvetlen költségstruktúráját mutatja. A 13. táblázat adataiból látható, hogy a 

távfűtés közvetlen önköltségében a 2007. évi adatok szerint átlagosan (lakásszám szerint 

súlyozottan) mintegy 75 százalékot tesz ki a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége, 

és csak mintegy 25 százalékot a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége. A távfűtés ár-

struktúrájában tehát a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége a döntő jelentőségű 

tényező. Átlagosan a hőtovábbítási költségek nagyobb szórást mutatnak.  
 

A távfűtés közvetlen önköltsége és a közvetlen költségek struktúrája a két fő tevé-

kenység szerinti bontásban 2007. évi adatok alapján 13. táblázat 
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 Ft/GJ  Ft/GJ Arány (%) 

1 3.932 2.229 2.523 1,76 749 3.272 20,7 56,4 77,1 22,9 

2 3.924 1.272 2.726 3,08 589 3.315 64,9 17,3 82,2 17,8 

3 3.813 0 3.813  727 4.540 84,0 0,0 84,0 16,0 

4 5.861 1.959 3.922 2,99 1.070 4.992 59,0 19,5 78,6 21,4 

5 4.241 2.144 3.644 1,98 1.141 4.785 63,4 12,7 76,2 23,8 

6 2.774 1.325 1.991 2,09 967 2.958 43,1 24,2 67,3 32,7 

7 4.914 2.744 2.762 1,79 1.644 4.406 0,9 61,8 62,7 37,3 

8 13.448 2.122 8.020 6,34 1.252 9.272 75,5 11,0 86,5 13,5 

9 4.176 2.526 2.824 1,65 643 3.466 21,7 59,8 81,5 18,5 

10 1.834 2.413 1.959 0,76 166 2.125 67,7 24,5 92,2 7,8 

11 5.885 0 5.885  904 6.790 86,7 0,0 86,7 13,3 

12 4.388 2.531 3.510 1,73 852 4.362 53,1 27,4 80,5 19,5 

13 0 2.816 2.816  1.400 4.216 0,0 66,8 66,8 33,2 

14 3.433 1.539 3.002 2,23 1.127 4.130 64,2 8,5 72,7 27,3 

15 4.364 0 4.364  887 5.251 83,1 0,0 83,1 16,9 

Át

la

g 

   

 

  

22,9 52,1 75,0 25,0 

Forrás: az empirikus kutatás adatai alapján saját számítás 

 

A 14. táblázat a távfűtés fajlagos közvetlen költségeinek leíró statisztikáját mutatja.  
 

A távfűtés fajlagos közvetlen költségeinek leíró statisztikája  14. táblázat 

Fajlagos közvetlen költségek (Ft/GJ) Minimum Maximum Átlag Szórás 

A hőtermelés közvetlen önköltsége
168

 1.834 5.885 4.135 1.151 

A hővásárlás fajlagos költsége
169

 1.272 2.816 2.135 524 

A hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége 1.959 5.885 3.267 1.034 

A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége 166 1.644 941 359 

A távfűtés közvetlen önköltsége 2.125 9.272 4.525 1.714 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A továbbiakban vizsgáltam a fajlagos közvetlen költségek és a díjtételek közötti össze-

függéseket 2007. évre vonatkozóan. Korrelációelemzés segítségével vizsgáltam az egyes 
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díjtételek, a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára, valamint a távfűtés fajlagos közvetlen 

költségei közötti összefüggéseket (először csak 15 vállalat adata alapján). Pozitív irányú 

szignifikáns összefüggés adódott a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége és a fű-

tési hődíjak között (Pearson corr. 0,653; sig: 0,008). (Az előzőkből következik, hogy pozi-

tív irányú korreláció mutatható ki a távfűtés közvetlen önköltsége és a fűtési hődíjak között 

is, valamint a távfűtés árával is.) A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségei nem mutattak 

szignifikáns összefüggést egyik díjtétellel sem. 

Pozitív irányú szignifikáns összefüggés áll fenn a távfűtés GJ-ra értelmezett ára és a 

távfűtés közvetlen önköltsége között
170

. Amennyiben a távfűtés fajlagos költségeit részle-

tes bontás nélkül vizsgáljuk, akkor ez az összefüggés 27 vállalat esetén is kimutatható volt. 

Annak érdekében, hogy a többi változó hatását kiszűrhessem, valamint a két változó 

közötti kapcsolatot szemléletesebbé tegyem regressziós vizsgálatot folytattam. Ennek 

eredményeit szemlélteti a 13. ábra. A 13. ábra a távfűtés GJ-ra értelmezett ára és a távfűtés 

közvetlen önköltsége közötti pozitív irányú összefüggést mutatja.  

A függvénybecslést követően egy lineáris regressziós modellt hoztam létre az SPSS 

programcsomag segítségével. A megalkotott függvény által megmagyarázott hányad 

(Adjusted R Square) 0,918, ami azt jelzi, hogy a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

varianciájának 91,8 százalékára magyarázatot ad a távfűtés közvetlen önköltségének alaku-

lása. Az F próba pedig azt mutatja, hogy a regresszió szignifikáns részt testesít meg a füg-

gő változó varianciájából. A becsült egyenes függvénye: Ŷ=0,902  a távfűtés közvetlen 

önköltsége. Az egyenes a következőképpen értelmezhető: a távfűtés közvetlen önköltség-

ének egy forintos növekedése a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árában 0,902 forintos 

emelkedést eredményez
171

.  

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

13. ábra. A távfűtés közvetlen önköltsége és a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára kö-

zötti összefüggés 

 

A közvetlen költségstruktúrát egy másik bontásban is célszerű vizsgálni. A 15. táblá-

zatból arra kaphatunk választ, hogy a távfűtés fő közvetlen költség elemei mekkora hánya-

dot képviselnek az összes közvetlen költségben. 

                                                 
170

 Pearson Correlation=0,542, p=0,037. 
171

 Regressziós együttható B=0,902; Standard hiba 0,056; Standardizált regressziós együttható Beta=0,960; 

t=16,103; sig. 0,000 
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A távfűtés közvetlen költségstruktúrája a fő költségfajták szerint  15. táblázat 

Távhő-

szolgáltató 

sorszáma 

Energiaköltség 

(felhasznált 

energiahordozó, 

vásárolt hő és 

villamos energia) 

Javítási és 

karbantar-

tási költsé-

gek 

Érték-

csökke-

nési le-

írás 

Bérek és 

járulékai 

Hálózati 

hőveszteség 

és pótvíz-

veszteség 

költsége 

Távhőszolgálta-

tásra vonatkoz-

tatható további 

közvetlen költsé-

gek  

 Arány (%) 

1 74,3 3,4 9,9 3,1 0,4 9,0 

2 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 

3 43,1 0,3 21,0 3,5 0,0 32,0 

4 66,9 3,8 5,1 24,2 0,1 0,0 

5 61,5 0,6 4,1 33,8 0,1 0,0 

6 58,7 2,4 9,5 12,4 9,6 7,3 

7 64,0 0,3 4,3 13,3 7,9 10,2 

8 73,9 4,3 6,0 14,0 1,7 0,1 

9 77,0 2,4 7,0 5,3 6,8 1,5 

10 73,0 5,9 4,2 6,3 2,6 8,0 

11 55,3 9,4 17,4 11,5 3,4 2,9 

12 69,6 0,9 3,0 17,7 8,7 0,0 

13 69,0 6,1 6,7 8,2 9,2 0,8 

14 56,4 3,9 4,1 19,6 4,1 11,8 

15 73,3 3,7 0,0 8,3 0,0 14,6 

Aggregált 

átlag (15) 
71,2 3,0 8,8 5,8 2,4 8,8 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

Az aggregált átlagot tekintve látható, hogy a közvetlen költség struktúrában mintegy 

71 százalékot tesznek ki a különböző energiaköltségek. Az energiaköltségek közé soroltam 

a felhasznált energiahordozók (földgáz és nem földgáz), a vásárolt hő és a keringtetéshez 

szükséges villamos energia költségét. A 71 százalékon belül a 15 vizsgált vállalat
172

 

aggregált átlaga szerint az alábbi megoszlás jellemző: A felhasznált földgáz költsége mint-

egy 16, a nem földgáz energiahordozó költsége mintegy 0,02 százalékot tesz ki az összes 

költségekben. Ennél jóval nagyobb arányt, mintegy 52 százalékot tesz ki a hővásárlás költ-

sége, s mintegy 3 százalékot jelent az összes költségben a villamos energia felhasználás. 

Az energia költségeknek ezen struktúrája a 15 vállalat egészére vonatkozóan értelmezhe-

tő
173

. Természetesen vállalatonként eltérnek ezek az arányok attól függően, hogy a vállalat 

saját, illetőleg külső hőtermelésre támaszkodik-e domináns jelleggel. A távhőszolgáltatókat 

külön-külön vizsgálva is látható az energiaköltségek domináns aránya a költségeken belül.  

A közvetlen költségstruktúra vizsgálatakor kiemelendő az értékcsökkenési leírás vi-

szonylag alacsony, mintegy 8,8 százalékos átlagos értéke. A távhőszolgáltatás rendkívül 

magas állóeszköz-igényessége miatt ugyanis az amortizáció magasabb arányára számíta-

nánk. Az alacsony amortizációs hányad egyrészt azzal függ össze, hogy a hőtermelő, va-

lamint a hőtovábbító létesítmények egy része már teljesen leíródott, másrészt a 

távhőrendszer hosszú várható élettartama miatt viszonylag alacsonyabb leírási kulcsok 

adódnak. 

                                                 
172

 55,1 százalékos lefedettség a távfűtött lakások számát illetően. 
173

 A földgázköltségeknek ez az alacsony aránya abból fakad, hogy a vizsgált 15 vállalat között dominánsan a 

külső hőtermelő igénybe vétele szerepelt. A 27 vállalat mintáján vizsgálva az összefüggéseket az energiakölt-

ségek struktúrája már lényegesen más képet mutat (földgáz 49, hővásárlás 21, villamosenergia 3,5 százalék). 

Ennek oka, hogy a nagyobb mintán elmozdulás volt megfigyelhető a saját és külső hőtermelés belső struktú-

rájában. 
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A bérköltség és járulékai aránya az aggregált átlag szerint igen alacsony, mintegy 5,8 

százalék. Látható azonban, hogy vállalatonként vizsgálódva is viszonylag alacsony bér-

költség arányokkal találkozunk, bár ez néhol a 20, illetve 30 százalékot is meghaladja. A 

bérköltségek arányában némi torzítást eredményez, hogy a vállalatok esetenként a bérkölt-

ségek egy részét a további költségek között szerepeltették. A bérköltségek alakulásához 

kapcsolódóan vizsgáltam a távhőszolgáltató vállalatok által foglalkoztatott létszám válto-

zását 2001-2007 közötti időszakban. Általában elmondható, hogy 2001-ről 2007-re a vizs-

gált vállalatok nagy részénél csökkent az állományi létszám. Az összfoglalkoztatottságot 

tekintve (a 15 vállalatra nézve) mintegy 7,3 százalékos létszámcsökkenés következett be 

ebben az időszakban, az egyes vállalatoknál azonban a létszámcsökkentés elérte akár a 46-

50 százalékot is. A nagyarányú létszámleépítések sok távhőszolgáltatónál ezen időszakban 

megtörténtek, így feltételezhető, hogy e vállalatok esetében a bérköltségben jelentkező 

további költségmegtakarítási lehetőségek nem tesznek ki jelentős nagyságot.  

A hálózati hő- és pótvízveszteség átlagos költségaránya viszonylag alacsony, mindösz-

sze 2,4 százalék. Ez is alátámasztja a szakemberek azon érvelését, miszerint a hálózati 

hőveszteség európai mércével mérve nem tekinthető magasnak, és a hő- és vízvesztesé-

gekből származó költség vélhetően alacsonyabb, mint az ennek csökkentésére irányuló 

törekvések költségei. 

A távhőszolgáltató vállalatok költségstruktúrájában átlagosan 71 százalékot tesznek ki 

az energiaköltségek (felhasznált tüzelőanyag, vásárolt hő, villamos energia költsége). A 

bérköltségek és járulékai mintegy 5,8 százalékot képviselnek. Az értékcsökkenési leírás 

alacsony aránya (mintegy 8,8 százalék) a vezetékek és épületek, építmények alacsony leírá-

si kulcsával, valamint a 0-ra leírt hőtermelő létesítmények magas arányával magyarázha-

tó. 

4.1.4. A beépített nyereségtartalom 

Egy tevékenység (vagy annak egyes elemei) akkor tekinthető jövedelmezőnek, ha a 

vele összefüggő bevételek meghaladják a kapcsolódó költségeket. A jövedelmezőségi mu-

tatók alapinformációit a mérleg mellett az eredménykimutatás szolgáltatja. A jövedelmező-

ség jellemzésére szolgáló mutatószámok általános alakja a következők szerint írható fel 

(Kresalek 2009): Jövedelmezőség = Eredmény / Vetítési alap. Aszerint, hogy a számlálóba 

melyik eredménykategóriát írjuk, és ezt milyen viszonyítási alappal vesszük figyelembe, 

sokféle jövedelmezőségi mutató szerkeszthető. Az eredménykategóriák közül az üzemi 

eredményt tekintem az elsődlegesnek, az üzemi eredmény ugyanis gyakorlatilag a műkö-

dési profitot jelenti. Amennyiben már az üzemi tevékenység eredménye is negatív, akkor a 

vállalat tevékenységéből származó bevételeiből nem tudja finanszírozni a működés érde-

kében felmerült költségeit sem.  

A távhőszolgáltatók esetében a jövedelmezőségi mutatók alakulását kellő körültekin-

téssel kell kezelni. Az alapdíjnak és a hődíjnak együttesen fedezetet kell biztosítaniuk a 

közszolgáltató vállalat megtérülési követelményének teljesülésére. A köztulajdonban lévő 

természetes monopóliumok esetében a költségszintű árképzés elvéből indulhatunk ki. A 

szükséges költségeken túlmenően a rendszer fejlesztésének, bővítésének forrásigényét is be 

lehet építeni az árba
174

. A magán- és vegyes tulajdonú szolgáltatók esetében alkalmazott 

módszer a szükséges költség és méltányos nyereség elvű árképzés, a magántőke tulajdono-

                                                 
174

 Ebben az esetben azonban felmerülhet annak dilemmája, hogy „mennyiben indokolt a jelenlegi fogyasz-

tók, illetőleg felhasználók által megfizettetni az új fogyasztók beléptetéséhez szükséges forrásigényt.” (Illés 

in GKI 2005, p. 43) A helyzet nem egyértelmű, mert igaz ugyan, hogy a bővítés anyagi terhe kezdetben a 

jelenlegi fogyasztókat terheli, azonban a rácsatlakozások révén csökken a fajlagos fix költség, illetve hitellel 

történő finanszírozás esetén a törlesztés terheit már az új fogyasztók is viselik. 
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sa ugyanis profitot vár el a befektetett tőkéje után
175

. Abból adódóan, hogy ezekben az 

ágazatokban alacsonyabb a kockázat, alacsonyabb tőkearányos megtérülés várható el. Ezt 

nevezik méltányos nyereségnek vagy (kockázati rátával kezelt normálprofitnak). A méltá-

nyos nyereség mértékére vonatkozóan Illés 2005 a következőket írja: „Az alacsony kocká-

zat miatt a kockázati rátával kezelt normálprofit reálértéke 5-6 százalék körül ingadozik a 

piacgazdaságokban. Magyarországon az áramszolgáltatók privatizációjakor - a szakmai 

közvélemény által magasnak tartott - 8 százalékos reálértékű (tőkearányos) méltányos nye-

reséget vettek figyelembe.” (Illés in GKI 2005, p. 42) 

A beépített nyereségtartalmat a tőkearányos jövedelmezőség (ROI) elemzésével vizs-

gáltam. A ROI kiszámítása folyóáron történt, így ez nem azonos a méltányos nyereség 

kategóriájával, amit reálértéken értelmeznek. A ROI mutató valójában a valódi tőkehozam 

rátát jelenti. A külföldi gyakorlatban az EBIT (kamat és adófizetés előtti eredmény) ered-

ménykategóriát alkalmazzák a számszerűsítésére, tekintettel azonban arra, hogy a magyar 

eredménykimutatásban ez a kategória nem szerepel, a mutató kiszámításakor az üzemi 

tevékenység eredményével is meghatároztam a mutató értékét. Az eredménykategórián 

kívül a mutató másik összetevője a lekötött tőke átlagos értéke. A szakirodalom szintén 

nem egységes a lekötött tőke meghatározását illetően. A számításoknál azt a megközelítést 

fogadtam el, mely szerint lekötött tőkének tekintik az összes forrást, s ennek értelmében a 

lekötött tőkét a mérlegfőösszeggel számszerűsítettem. 

A tőkearányos jövedelmezőség szerint 5 csoportba soroltam a vállalatokat. Az első 

csoportba a hat százalék feletti tőkearányos nyereséget realizáló vállalatokat soroltam. A 

következő csoportot a 1 és 6 százalék közötti tőkearányos nyereséget elérő vállalatok al-

kotják. Itt a tevékenység nyereséges, az árakba beépítettek egy kevés nyereséget is. A har-

madik csoportba a nulla szintű tőkearányos nyereséget elérő vállalatokat soroltam (null-

szintű tőkearányos nyereségnek a -0,99-0,99 százalékos hozamrátát elérő vállalatokat te-

kintettem. A negyedik kategória a -1-6 százalék közötti tőkearányos „nyereséget”, az ötö-

dikbe a -6 százalék alatti tőkearányos „nyereséget” jelenti.  

Az elemzéshez 63 vállalat mérlege és eredménykimutatása állt rendelkezésemre 2007. 

és 2008. évre vonatkozóan (a Magyar Energia Hivatal adatbázisából). Valójában azonban 

ez lefedi szinte majdnem teljes körűen a távhőszolgáltatókat, mivel azon cégek adatai, 

amelyek több településen is végeznek távhőszolgáltatást, csupán összesítetten állnak ren-

delkezésre. (így például a Dalkia csoport esetében egy összesített mérleg és 

eredménykimutatás áll rendelkezésre, miközben mintegy 13 településen szolgáltat hőt. 

Nem kezeli továbbá ez az adatbázis azt sem, hogy ha egy távhőszolgáltató nem tiszta 

távhőprofilú. Az adatok az egész vállalatra vonatkozóan összesítve állnak rendelkezésre, 

nincs külön lebontva a távhőszolgáltatásra. Az adatbázis ezen hiányosságaira a korábbiak-

ban már felhívtam a figyelmet. 
 

A tőkearányos jövedelmezőség 63 vállalat adatai alapján  16. táblázat 

 -6% alatt -1-6% 

Nulla szintű 

nyereség 

(-0,99-0,99) 

+1-6% 
+ 6 százalék 

feletti 

Üzemi eredmény szintjén 4 (6,3%) 10 (15,9%) 12 (19%) 26 (41,3%) 11 (17,5%) 

EBIT szintjén 3 (4,8%) 5 (7,9%) 14 (22,3%) 21 (33,3%) 20 (31,7%) 

Mérleg sz. eredmény szintjén 3 (4,8%) 9 (14,3%) 20 (31,7%) 22 (34,9%) 9 (14,3%) 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                 
175

 Más megítélés alá esik a fejlesztés, bővítés forrásigénye magántulajdon esetén, mint köztulajdonú válla-

latnál. „Az automatikusan keletkező forráslehetőségeknél nagyobb vállalati forrásigénynek az árakba történő 

beépítése a magáncég tulajdonosainak jogtalan gazdagodásához vezet.” (Illés in GKI 2005, p. 43) Ez köny-

nyen belátható. A felhasználó duplán rosszul jár, egyszer emelkedik az ár a fejlesztés tőkeigénye miatti költ-

ségtöbblet révén, amit beépítenek az árba, másrészt utána a megnövekedett tőke után a tőkearányos méltá-

nyos nyereség összege is nő, ami szintén beépül az árakba. 
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A 16. táblázat alapján látható, hogy (a jövedelmezőséget az üzemi eredmény szintjén 

mérve) a válaszadó távhőszolgáltató vállalatok 17,5 százaléka folyóáron számítva 6 száza-

lék feletti tőkearányos jövedelmezőséget ért el, s még 41,3 százalékuk nyereségesen mű-

ködött. A 63 vizsgált vállalat 22,2 százaléka veszteséget realizált 2007-ben (a működési 

profitját illetően). A vállalatok 19 százaléka nullaszintű nyereséget ért el az üzemi tevé-

kenység szintjén.
176

. A mérleg szerinti eredményen értelmezve magasabb a nullaszintű 

nyereség aránya. A távhőszolgáltatók folyóáron számított nyereségrátáit reálértéken be-

csülve a távhőszolgáltatók domináns többségénél teljesül, hogy nyereségbeépítés esetén 

mindössze legfeljebb a fejlesztés forrásigényét építik be az áraikba, igen csekély mérték-

ben. A méltányos nyereség reálértéken vett 6 százalék körüli ajánlását jellemzően nem 

lépik túl. 

Korrelációvizsgálatot végeztem arra vonatkozóan, hogy vajon a tőkearányos nyereség 

és az alkalmazott díjtételek között van-e szignifikáns kapcsolat. Nem mutatkozott szignifi-

káns összefüggés egyik díjtétellel sem, valamit a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árával 

sem. Nem jelenthető tehát ki, hogy azon vállalatoknak magasabb a tőkearányos nyeresége, 

akiknél magasabb a távfűtés fajlagos ára.  

A részletesen vizsgált 15 vállalat valamivel több, mint fele nem épít be nyereségtar-

talmat az árba. A nyereséget beépítő 7 vállalat közül négyen csak az alapdíjba (2, 3, 8, 8 

százalék), egy csak a termelt hő hődíjába (1,5 százalék), 2 vállalat pedig mind az alapdíjba, 

mind a hődíjba épít bizonyos nyereségtartalmat (6-6, 8-8 százalékokat). A vizsgált 15 vál-

lalat közül a többség 100 százalékban önkormányzati tulajdonban van, a többi vállalat ese-

tében is többségi tulajdonos az önkormányzat
177

. A pozitív adózott eredményt realizáló 11 

vállalat közül csupán egy vállalat tulajdonosa vett ki osztalékot, mintegy 50 millió Ft ér-

tékben. Ez a vállalat vegyes tulajdonú vállalat, az önkormányzat 51 százalékban tulajdo-

nos. 

4.2. A megtérülés biztosításának módja - a díjrendszer és a költ-

ségstruktúra összefüggései 

A „megtérülési követelmény elemei” mellett az áralakító tényezők másik nagy cso-

portját a „megtérülési biztosításának módja” elnevezéssel határoztam meg. Az előzőeken 

túlmenően a távfűtés árában szerepet játszik, hogy a megtérülési követelmény egyes ele-

meit a díjrendszer mely tényezőjében érvényesíti a távhőszolgáltató. Ez a fejezet az alkal-

mazott díjmechanizmusra vonatkozó elemzéseket tartalmazza. Vizsgáltam a díjtételek tar-

talmát, az alapdíj-hődíj arány alakulását, s ehhez kapcsolódóan a díjrendszer és a költség-

struktúra összefüggéseit, továbbá ebben a fejezetben kapott helyet az alkalmazott díjképle-

tek elemzése is. 

4.2.1. A lakossági távhőszolgáltatási díjak tartalma 

A távhőszolgáltatási díjak tartalmát 41 távhőszolgáltató vállalat esetében tekintettem át, 

részben a kérdőívet visszaküldő 27 vállalat válaszai alapján, részben pedig e 41 
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 A válaszadó 27 vállalatra vonatkozóan is elvégeztem a számításokat, esetükben (a jövedelmezőséget az 

üzemi eredmény szintjén mérve) a válaszadó távhőszolgáltató vállalatok 33 százaléka 6 százalék feletti tőke-

arányos jövedelmezőséget ért el, s még 29 százalékuk nyereségesen működött. Az 27 vizsgált vállalat 14,3 

százaléka veszteséget realizált 2007-ben (a működési profitját illetően). A vállalatok 24 százaléka nullszintű 

nyereséget ért el az üzemi tevékenység szintjén.  
177

 A dominánsan magántulajdonú társaságok közül a Dalkia Csoport néhány tagvállalata is kitöltötte a kér-

dőívet, de a költségstruktúrára vonatkozó adatok híján ezeket a vállalatokat nem állt módomban részletesen is 

vizsgálni. 
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távhőszolgáltató vállalat esetében az illetékes települési önkormányzat „távhőszolgáltatásról, 

a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalma-

zás feltételeiről” szóló rendelete alapján. 

A távhőszolgáltató vállalatok esetében az alapdíj jellemzően az állandó költségek, és 

amennyiben beépítenek nyereségtartalmat, a méltányos nyereség fedezetéül szolgál, a 

hődíjban pedig általában a felhasznált tüzelőanyag és vásárolt hő költségei térülnek meg. 

A vizsgált vállalatok esetében egyetértés van abban, hogy az alapdíjakban érvényesítik a 

távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményeinek tüzelőanyag költségek nélküli üzemelte-

tési és fenntartási költségeit, a távhőszolgáltató hőforrásainak, távvezetékeinek és tartozé-

kainak, valamint az általa üzemeltetett hőközpontjainak, hőmennyiségmérőinek, fűtési célú 

berendezéseinek, létesítményeinek, szervezetének fenntartási és működési költségeit. 

Emellett kivétel nélkül a hődíjakban térítik meg a felhasznált tüzelőanyag költségét, a vá-

sárolt hőenergia energiadíját, illetve az üzemeltetés és fenntartás során szükségszerűen 

elfolyt víz hőtartalmának hőköltségét. A felhasznált tüzelőanyag alap-, illetve teljesít-

ménydíját, a vásárolt hő teljesítménydíját és a hálózati hőveszteséget többségében szintén a 

hődíjakban érvényesítik, ám elvétve az alapdíjak költségelemei között is találkozhatunk 

ezekkel a tételekkel.  

Az alapdíjak tartalmát tekintve gyakran találkozhatunk olyan megfogalmazással, mi-

szerint a tüzelőanyag és hőenergia költségeken kívül az összes távhőszolgáltatási költség 

az alapdíjban kell, hogy megtérüljön, ide értve jellemzően a bérköltségeket, az üzemelteté-

si-, javítási- és karbantartási költségeket, valamint az amortizációt, és egyéb üzemi és vál-

lalati általános költségeket. Ritkábban a rendelet külön kiemeli az irányítási, számlázási, 

könyvelési, műszaki, ellátási hálózat indokolt működtetési költségeit, a felvett hitelek ka-

matait, a díjhátralékok után képzett árkockázati tartalékot, valamint a bérleti díjakat. 

Vannak olyan megtérítendő elemek, amelyek érvényesítésének helye a különböző díj-

tételekben nem általánosan jellemző. Ilyen például az elfolyt víz költsége (pótvízveszte-

ség), vagy az üzemeltetéshez, keringtetéshez felhasznált villamos energia költsége, illetve 

az energiaadók. Ezeket a költségelemeket a vállalatok közel fele az alapdíjak tételei között, 

másik fele a hődíjtételek között számolja el. A költségeken túlmenően lehetőség van fej-

lesztési forrás, illetve nyereségtartalom beépítésére a díjakba. Az ezen lehetőséggel élő 

távhőszolgáltatók jellemzően az alapdíjakba építenek be nyereségtartalmat, de gyakori a 

hődíjakba beépített nyereségtartalom is. (Ez utóbbi inkább az alapdíjjal megosztva történik, 

ritkán találkoztam olyan esettel, amikor a teljes nyereségtartalmat a hődíjban érvényesítet-

ték).  

A fentieken kívül fontos megjegyezni, hogy a távhőszolgáltatási díjak az esetek több-

ségében nem tartalmazzák a felhasználói berendezések feltöltéséhez, üzemeltetéséhez, to-

vábbá a használati melegvíz-szolgáltatáshoz felhasznált közműves ivóvíz víz- és csatorna 

díját. Néhány távhőszolgáltatónál előfordul azonban, hogy a vízfelmelegítéshez a közmű-

ves ivóvizet a szolgáltató bocsátja a felhasználó rendelkezésére, ebben az esetben a víz- és 

csatornadíjat a távhőszolgáltató jogosult a felhasználónak, díjfizetőnek továbbszámlázni a 

használati melegvíz hődíjfizetésének módja szerint.  

4.2.2. Az alapdíj-hődíj arány és a költségstruktúra összefüggésének vizsgálata 

Az alapdíj-hődíj arányt egy átlagos méretű (53 m
2
 alapterületű, 140 lm

3
 fűtött légtérfo-

gatú) lakás esetére számszerűsítettem. Az alapadatul szolgáló lakossági díjtételeket a 

MaTáSzSz adatbázisából merítettem. A fűtési célú hőfelhasználásra vonatkozóan 34 GJ/év, a 

vízfelmelegítési célú hőfelhasználásra 8,28 GJ/év átlagfogyasztással számoltam. A számí-

tást elvégeztem 59 vállalat esetén (ennyire állt rendelkezésre adat), illetve a kérdőívet ki-

töltő 27 vállalat esetén is, majd ez utóbbi kört tovább szűkítve arra a 15 távhőszolgáltatóra 
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is meghatároztam az alapdíj-hődíj arányokat, amelyek a költségeiket az általam kért, tevé-

kenység szerinti bontásban megadták. 

A távhőszektorra jellemző alapdíj-hődíj arány meghatározására átlagokat képeztem. Di-

lemmát okozott, milyen átlag alkalmazása lenne célravezető a számítás során. Az egyik álta-

lam meghatározott átlagos érték a lakásszám szerint súlyozott átlag. Ekkor az ellátott lakások 

szempontjából kapunk egy átlagos értéket a távhőszektor alapdíj-hődíj arányára vonatkozó-

an. E számítás szerint érvényesül a vállalatok méret szerinti súlyának figyelembe vétele. 

Felmerült továbbá, hogy nem nyújt-e ehhez képest többlet információt a számtani átlag meg-

határozása is, azaz, mikor a mutatóban nem érvényesül a vállalat méret szerinti súlya, hanem 

minden vállalatot, mérettől függetlenül egy vállalatnak (egy döntéshozónak) tekintünk. 

Olyankor lehet ez megfontolandó, mikor az egyes távhőszolgáltatók konkrét értékeiből sze-

retnénk egy átlagot meghatározni. (Ennek alapját az adja, hogy a főváros a nagy súlya miatt 

torzítja az eredményeket.) Abból kiindulva azonban, hogy az ellátott lakások szempontjából 

fontos, hogy melyik arány hány lakást érint, indokolt a vállalati méret figyelembe vétele is. 

 

. 
Forrás: Saját szerkesztés 

14. ábra. Az alapdíj-hődíj arány alakulása különböző méretű minta adatai alapján 2007-ben 

 

A 14. ábrán különböző nagyságú mintán vizsgálva egymás mellett látható az alapdíj-

hődíj arányok számtani és a lakásszám szerint súlyozott átlaga.  

Ha azt szeretnénk megállapítani, hogy a távhőszolgáltató vállalatok átlagosan milyen 

alapdíj-hődíj arányt határoznak meg (egy-egy döntéshozónak értelmezve őket), akkor látha-

tó, hogy a nagy adatbázis és a válaszadó vállalatok átlagai nagyjából azonos képet mutatnak. 

2007-ben a lakossági díjszabásban átlagosan mintegy 30 százalékot tett ki az alapdíj, s mint-

egy 70 százalékot a hődíj aránya. Amennyiben a távfűtött lakások szempontjából keresünk 

egy átlagos értéket, akkor figyelembe kell vennünk, hogy az egyes távhőszolgáltatók külön-

böző számú lakást szolgálnak ki. Ekkor a számtani átlag alkalmazása helyett a lakásszám 

szerint súlyozott átlag alkalmazása indokolt. Látható, hogy ebben az esetben lényegesen na-

gyobb alapdíj arány adódik (bármelyik minta alapján). Ennek az eltolódásnak a fő oka, hogy 

az ellátott lakásszám szerinti nagy súlya miatt a főváros által alkalmazott alapdíj-hődíj arány 

dominánssá válik, s lényegében az általa alkalmazott arányok nagymértékben meghatározzák 

az átlagot. Ez nem tekinthető torzításnak, hiszen a főváros által ellátott mintegy 241000 lakás 

esetében valóban a Főtáv által alkalmazott arányok érvényesülnek a díjakban. 

Mernier 2006 a távhőszolgáltató vállalatok által alkalmazott díjrendszer egyik kritériu-

maként említi, hogy a díjrendszernek tükröznie kell a reális költségstruktúrát, azaz a díjak fix 
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részének lehetőség szerint fedezetet kell nyújtania a fix megtérítendő összegekre (a fix költ-

ségekre és a beépített nyereségre), míg a változó díjrészben a változó költségek megtérülését 

kell érvényesíteni. A DHCAN Project tanulmányaiban is több helyütt megjelenik a díjrend-

szer tényezői és a valós költségstruktúra megfeleltetésének kérdése. Ezt a többek között 

Mernier által is leírt elvet Lázár-Varga 2007 alapdíj-hődíj arányról szóló cikkükben a díj-

rendszer semlegességének nevezik. Ezek alapján vizsgáltam, vajon az alapdíj-hődíj arány 

összhangban van-e a költségarányokkal. Tekintettel arra, hogy megbízhatónak tekinthető 

költségadatok 15 vállalatra vonatkozóan álltak rendelkezésre, a további vizsgálatok eredmé-

nyét ezen 15 távhőszolgáltató esetén mutatom be. A lakosság általában nehezen fogadja el az 

alapdíjak létjogosultságát. Vizsgáltam, hogy az összfogyasztói szinten alkalmazott alapdíj-

hődíj arány mutat-e eltéréseket a lakossági díjstruktúrához képest. A kérdőívben adatokat 

kértem a vállalatoktól az összes kiszámlázott alapdíjra és hődíjra vonatkozóan, 2007 évre.  

 

. 
Forrás: Saját szerkesztés 

15. ábra. A díjrendszer és a költségstruktúra összefüggésének vizsgálata 15 vállalat adatai 

alapján 2007-ben 
 

A távhőszolgáltatókat egy-egy döntéshozóként tekintve látható (15. ábra), hogy az 

összfogyasztói szinten kiszámlázott összegek alapján számított alapdíj-hődíj arány átlago-

san 39-61 százalék volt. Ez nagyobb mértékű alapdíjarányt mutat a lakossági díjakból 

számított arányhoz képest. Ez azt igazolja, hogy a lakosság irányába az alacsonyabb alap-

díj-arányt célozzák meg a vállalatok. Ennek oka, hogy a lakosság nehezen érti meg és fo-

gadja el az alapdíjak indokoltságát. 

Az alapdíj-hődíj arányok alakulását összevetettem a fix költség-változó költség ará-

nyokkal is. A vizsgált 15 vállalat esetében összfogyasztói szinten az alapdíj-hődíj arány 

tükrözi a reális költségstruktúrát, azaz a kiszámlázott alapdíjakból a fix költségeket, a 

hődíjakból pedig a változó költségeket térítették meg (2007. évi adatok alapján).
178

) 

A rendelkezésre álló nagyobb adatbázis alapján 59 vállalatra vonatkozóan vizsgáltam 

az alapdíj-hődíj arány időbeli alakulását 2007-2009 között (16. ábra). Mind vállalati szin-

ten, mind lakásszinten vizsgálva megállapítható, hogy az alapdíjak aránya 2007-ről 2009-

re fokozatosan csökkent. 

                                                 
178

 Ennek vizsgálatakor a lakásszám szerinti súlyozás ad kevesebb információt. Súlyozott átlaggal számolva 

jobbára nem érvényesül az iménti összefüggés. Ennek oka, hogy nagy valószínűséggel azok a vállalatok, ahol 

kevésbé érvényesült ez a törekvés, nagyobb súllyal rendelkeztek az ellátott lakásszámot illetően. 
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. 
Forrás: Saját szerkesztés 

16. ábra. Az alapdíj-hődíj arány időbeli alakulása 

4.2.3. A különböző díjrendszerek alkalmazhatósága a távhőszolgáltatásban  

Sokat vitatott kérdés a távhőszolgáltató vállalatok esetében az általuk alkalmazott két-

tényezős díjrendszer létjogosultsága. A felhasználók elsősorban az alapdíjak indokoltságát 

kérdőjelezik meg. Különösen érthető ez a megítélés, ha figyelembe vesszük, hogy például 

a gázszolgáltatók és az áramszolgáltatók lényegesen alacsonyabb (más természetű) alapdí-

jat számítanak fel, s lényegében ugyanúgy folyamatosan a fogyasztók rendelkezésére áll-

nak
179

. A kéttényezős díjrendszer hátrányos vonásai miatt szükséges áttekinteni további 

díjrendszerek alkalmazási lehetőségeit is a távhőszolgáltatásban.  

A rendszerváltás előtt a távhőszolgáltatásban az átalánydíj alkalmazása volt jellemző. 

Az átalánydíj lényegében egy egytényezős egységdíj volt, mely független volt a szolgálta-

tott tényleges hőmennyiségtől. Az átalánydíjnak kellett fedezetet nyújtania a 

távhőszolgáltató vállalat összes szükséges költségére, valamint az indokolt nyereségre. 

Ennek a díjképzésnek mind a fogyasztók, mind a távhőszolgáltatók szempontjából voltak 

hátrányos vonásai. Egyrészt a felhasználóknak nem volt lehetősége a takarékoskodásra, 

mivel a fizetendő díjak függetlenek voltak az elfogyasztott hőmennyiségtől, másrészt vi-

szont például az időjárás kockázatát egyedül a vállalat viselte. Ezt a konstrukciót nem tar-

tom életképesnek. A fogyasztástól független átalánydíj alkalmazása 2003-tól megszűnt, ek-

kortól kizárólag a kéttényezős díjrendszer alkalmazása van érvényben.  

Sok felhasználó számára érthetetlen az alapdíjak fizetésének szükségessége, emiatt 

gyakran felvetődik egy egytényezős, tisztán fogyasztás-arányos díj bevezetésének kérdése. 

Ennek vitathatatlan előnye, hogy ezáltal még inkább ösztönözhető lenne az energiával való 

takarékoskodás. Ekkor a megtakarítás teljes egészében érvényesülne a fizetendő díjakban. 

Egy ilyen díjrendszer bevezetésének fontos kritériuma, hogy a tényleges fogyasztás fo-

gyasztónként (felhasználónként) mérhető legyen. A fogyasztásarányos díj bevezetése na-

gyobb ösztönzést jelentene a fogyasztás mérhetővé tételének biztosítására is, s a lakók is 

jobban hajlandóak lennének áldozni a lakás szigetelésének javítására. 

Az előnyök mellett meg kell azonban azt is vizsgálni, milyen hátrányos vonásai lehet-

nek a tisztán fogyasztás-arányos díjak bevezetésének, illetve ezen hátrányok kiküszöbölé-

sére milyen lehetőségek vannak. Az állandó költségek, valamint (ha van) a beépített nyere-

ségtartalom megtérülését biztosító befizetések nagyobb része átterhelődne a magasabb 

                                                 
179

 Az ő esetükben azonban a rendszerhez való hozzáférés biztosítása révén a vezetékhálózat rendelkezésre 

tartási költségei megoszlanak több kereskedő között. Így ezen vállalatok lényegében a rendszerhasználati 

díjakat, illetve saját adminisztrációs költségeiket téríttetik meg az áraikban. 
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fogyasztással rendelkező fogyasztókra. (Ez akár még igazságosnak is tűnhet, azonban nem 

szabad megfeledkezni arról, hogy sok lakás esetében a fűtési rendszer sajátosságából faka-

dóan még nincs lehetőség a fogyasztás szabályozására.) Ha a takarékoskodás hatására a 

fogyasztás nagyarányú csökkenése következne be, akkor a távhőszolgáltató vállalat számá-

ra nem lenne biztosított az állandó költségek (esetleg a méltányos nyereség) megtérülése. 

Ez vagy díjemeléshez, esetleg túlfűtéshez vezetne, vagy a távhőszolgáltató működése ke-

rülne veszélybe. A fogyasztás ellentétes irányú változása (azaz például egy átlagosnál hi-

degebb fűtési időszak következtében megnövekvő hőfogyasztás) esetén a díjrendszer jogta-

lan nyereséget biztosítana a távhőszolgáltató vállalatok számára, hiszen a felhasználók töb-

bet fizetnének a szolgáltatás tényleges költségeinél. Az időjárás kockázatát tehát hideg idő-

ben a fogyasztó, meleg időben a távhőszolgáltató viseli. A rendszer hátrányos vonásait né-

miképp ellensúlyozni lehetne egy jól átgondolt szabályozással. Az időjárás változásából 

eredő kockázatok kezelésére megoldást jelentene egy árkiegyenlítési tartalékalap (időjárás-

kockázati alap) létrehozása. Az alapban hidegebb idő esetén felgyűlő összeg kompenzálhat-

ná a melegebb időszak veszteségeit. Ezen kiegyenlítődési mechanizmus révén mérséklődne 

az időjárás változás kockázatviselésének terhe. A fogyasztás alakulásában fontos szerepet 

játszik a lakás adottságain kívül (szigeteltség, szabályozhatóság) az adott évi fűtési napok 

száma, a fűtési idény átlagos hőmérséklete, és az igényelt fűtési hőmérséklet (ezek alakulá-

sát célszerű visszamenőleg áttekinteni).  

Összességében elmondható, hogy a kéttényezős díjrendszer alkalmazásának hátrányos 

vonásait figyelembe véve megfontolandó egy tisztán fogyasztásarányos díj bevezetésének 

gondolata. Ez nem jelentené az alapdíjak megszűnését, az alapdíjakban továbbra is a fix 

költségeknek (és a beépített nyereségtartalomnak) kellene elsősorban megtérülnie, viszont a 

jelenlegi légköbméter arányos felosztás helyett a fogyasztás arányos felosztás létjogosultsá-

gát kell átgondolni. Meg kell azonban vizsgálni, hogy ma Magyarországon megteremtőd-

tek-e egy ilyen változtatás feltételei. Elsősorban a fogyasztás mérhetőségének és szabályoz-

hatóságának a kérdése a legfontosabb. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a távfűtött 

lakások viszonylag magas arányánál az egycsöves rendszerek kialakítása volt jellemző, a 

szabályozhatóság kérdése még sok helyen nem megoldott, ezáltal a fogyasztó (lényegében 

rajta kívül álló ok miatt) nem tud élni a megtakarítás lehetőségével
180

. Figyelembe véve, 

hogy a távfűtött lakásokban jellemzően az alacsonyabb jövedelmű rétegek élnek, számukra 

nagy anyagi megterhelést jelentene a fűtési rendszer korszerűsítése, és a lakások energiata-

karékosságának javítása, még annak ellenére is, hogy különböző támogatási összegeket 

lehet kapni ezen célok elérésére. Mivel azonban egy-egy ilyen beruházás önrészt is igényel 

a lakóktól, ezek a felújítások sokszor kudarcba fulladnak. Az egy-egy döntéshez szükséges 

domináns társasházi többség követelménye szintén kedvezőtlenül hat a beruházásokra. Ne-

héz elérni, hogy egy harminc lakásos társasházban a domináns többség vállalja a szükséges 

terheket. Véleményem szerint a távfűtési rendszerek korszerűsítése kardinális kérdés, s ma a 

tisztán fogyasztás arányos díj bevezetésének feltételei még csak korlátozottan teremtődtek 

meg. 

4.2.4. A lakossági díjképletek átfogó elemzése 

A közszolgáltatásokra, s különösen a természetes monopóliumokra nézve, mint már 

többször említettem, hatósági árszabályozás van érvényben. Ennek megoldásai, a mindenki 

számára megfelelő ár kialakítása azonban nem egyszerű feladat. Az áraknak egyidejűleg 

kell figyelembe venni és képviselni a fogyasztók érdekeit a monopolhelyzetben lévő válla-

lattal szemben, ugyanakkor biztosítania kell a közszolgáltató vállalatok számára is a mű-
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 A hőmennyiségmérés feltételei hőközpontonként már megteremtődtek, a lakásonkénti mérés még nem 

mindenhol valósult meg. 
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ködés feltételeit. A modern gazdaságokban az árszabályozás vonatkozásában fontos kér-

déskör az árszabályozási formulák vagy szabványok kialakítása. Maga az alkalmazott kép-

let, illetőleg a bázisdíjon kívül az ársapka korrekciós tényezői is az áralakító tényezők közé 

sorolhatók, hiszen ha nem megfelelően vannak megállapítva a képlet összetevői, illetőleg a 

korrekciós tényezők tartalma, ez több évre determinálhatja az ebből fakadó torzításokat. A 

különböző önkormányzatok különbözőképpen határozzák meg az alkalmazandó árképletet, 

illetve annak tartalmát. A következő alfejezetben általánosan bemutatom a távhőszolgáltató 

vállalatoknál alkalmazott lakossági díjképletek szerkezetét, összetevőit, esetleges hiányos-

ságait. 

A távhőszolgáltatók lakossági díjképleteinek empirikus vizsgálata 

A lakossági díjképletek alkalmazását és azok tartalmát 41 távhőszolgáltató vállalat ese-

tében tekintettem át, részben a kérdőívet visszaküldő 27 vállalat válaszai alapján, részben 

pedig e 41 távhőszolgáltató esetében az illetékes települési önkormányzat „távhőszolgálta-

tásról, a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 

díjalkalmazás feltételeiről” szóló rendelete alapján. 

A távhőszolgáltatók esetében találkozhatunk mind az évenkénti díjkalkuláció, mind 

díjképletek alkalmazásával a lakossági díjak meghatározására vonatkozóan. A díjképletek 

alkalmazása terén találkozhatunk olyan díjképletekkel, amely az egyes díjtételek bázisérté-

kének meghatározására irányulnak, illetőleg olyanokkal, amelyek a díjtételek változásának 

módját szabályozzák. Jellemző, hogy az alapdíjak és a hődíjak megállapítása más-más lo-

gika szerint történik. A díjak meghatározásának módját külön vizsgálom az alapdíjak és a 

hődíjak esetén. Jellemzően megtörténik az alapdíjak és hődíjak fűtési és vízfelmelegítési 

cél szerinti elkülönítése is. Ezek közül dolgozatomban csak a fűtési célú alapdíj és hődíj 

esetében vizsgálom a díjképzés módszerét. Dolgozatomban a terjedelmi korlátok miatt le 

kell mondanom az egyes képletek részletes bemutatásáról, hiszen ezek a díjmechanizmu-

sok vállalatonként (és esetenként díjtételenként) több oldal terjedelműek. Ehelyett a díjkép-

letek jellemzőinek átfogó bemutatására teszek kísérletet. (Az egyes távhőszolgáltatók által 

alkalmazott díjképletek egyszerű leírását a 9. számú melléklet tartalmazza). 

Az alapdíjak megállapítására alkalmazott módszerek átfogó bemutatása 

Az alapdíjakra vonatkozóan a vizsgált távhőszolgáltató vállalatok jellemzően meghatá-

rozzák az alapdíjban érvényesíthető költségek körét (sok esetben ezt is képlet formájában 

írják fel, de ez nem tekinthető igazi formulának). Az alapdíjak tartalmát a korábbiakban 

összefoglaltam, így az alapdíj költségösszetevőire vonatkozó képletszerű formulákkal nem 

foglalkozom. Fontos azonban megemlíteni, hogy több helyütt találkoztam azzal a metódus-

sal, miszerint a villamosenergia-termelés eredményét levonják az állandó költségekből, 

érvényesítve így a kapcsolt energiatermelés hasznát a felhasználói díjakban. Az alapdíjban 

érvényesíthető költségösszeg megállapítása után ez alapján határozzák meg a bázisdíjat. 

Az alapdíj változásának módját szintén különféle képletek szabályozzák. A bázisdíjat úgy 

kell(ene) megállapítani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a képlet rögzített érvényességi 

idejére megfelelő alapként szolgáljon. A következő években erre az alapra épülnének rá a 

képletben meghatározott korrekciós tényezők által engedélyezett változások. A gyakorlat-

ban a bázisdíj gyakran a bázisidőszaki díjat jelenti, tehát a képletbe sokszor az előző évi 

díjat tekintik bázisnak. Ez az alkalmazott képletek szempontjából kritikaként említhető. 

A bázisdíjat több tényező változásával indexálják. Az indexálás révén biztosítható, 

hogy a költségek ne csak nominál értéken, hanem reálértéken is megtérüljenek. Az infláci-

ós eredetű díjnövekedést biztosítani lehet egytényezős inflációs szorzó révén
181

, illetve 

                                                 
181

 Az egytényezős inflációs szorzó alkalmazása esetén valamely ágazat termelői árindexének alkalmazása 

jöhet szóba az árnövekedés érvényesítésére vonatkozóan. A fogyasztói árindex alkalmazásának problémája, 
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strukturált árindexek segítségével
182

. A távhőszolgáltatók általam vizsgált díjképleteiben 

többnyire a strukturált árindex alkalmazása jellemző. Az alapdíjak változására vonatkozó-

an 10 vállalat alkalmazott díjképletet, a többi vállalat esetében az alapdíj meghatározására 

évenkénti díjkalkulációs sémák, metódusok vannak érvényben. Ebben az alfejezetben csu-

pán az alkalmazott alapdíjképletek tartalmi összefoglalása szerepel (17. táblázat), a díjkép-

letek egyszerűsített leírását a 9/a. számú melléklet tartalmazza.  
 

Az alapdíjképletek tartalmi összefoglalása 17. táblázat 
 A vállalat sorszáma és a korrekciós tényező képletben szereplő 

súlya % 

Változás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Fűtött légtérfogat, volumen   X
*
  X

*
   X

*
 X

*
  

Bér- és terhei        35 35 37 

Amortizáció         13 16 

Villamos-energia ára 14 22 36 X
*
 X

*
    11  

Fogyasztói árindex 54 54 59   X
*
 54 65 24 37 

Termelői árindex 32 24 5  X
*
  46  17 10 

Behajthatatlan fogyasztói kintlé-

vőség növekmény 
        X

*
 X

*
 

Teljesítménydíj     X
*
  X

*
    

Nyereség     X
*
      

Fejlesztési forrás tényező         X
*
  

Forrás: az önkormányzati rendeletek és a kérdőívben megadott válaszok alapján saját gyűjtés 
*Ahol a súlyok helyett csak X szerepel, az azt jelenti, hogy a vizsgált díjképletben figyelembe volt véve az adott tényező, 

de nem volt súlyozva. 

 

A távhőszolgáltató vállalatok többsége az alapdíjakra vonatkozóan az évenkénti díj-

kalkuláció módszerét alkalmazza. Díjképletek alkalmazása esetén a távhőszolgáltató válla-

latok különböző mechanizmusok alapján határozzák meg az alapdíjakat, illetve az alapdí-

jak növelésének lehetőségeit. A különbségek ellenére számos hasonló elem fedezhető fel az 

egyes képletek esetén. Szinte minden képletben megjelenik a fogyasztói és a termelői (jel-

lemzően ipari) árindex korrekciós tényezőként való alkalmazása. Minden esetben a fo-

gyasztói árindex szerepeltetése történik nagyobb súllyal, sok esetben igen jelentős különb-

séggel. A bérek- és terhei, valamint az amortizáció változása esetén valójában pusztán a 

vállalati költségelmozdulásról van szó, nem valódi árindex alkalmazásáról. Ezen költség-

elemek képletben szereplő arányairól gyanítható, hogy az árstruktúrában betöltött tényle-

ges arányukhoz képest túl vannak dimenzionálva (a válaszadó vállalatok válaszai alapján 

az értékcsökkenési leírás átlagos arányára 7,12, a bérköltség arányára 12 százalék adódott a 

27 vállalat adata alapján). Ez azonban nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, mivel a 

vonatkozó képletet alkalmazó vállalatokra nézve nem áll rendelkezésemre teljes körűen 

információ a tényleges költségstruktúráról. Több esetben megjelent a volumenváltozás 

hatásának érvényesítése.
183

 

                                                                                                                                                    
hogy a távhőszolgáltató által felhasznált speciális erőforrások árnövekedése jellemzően nem a fogyasztói 

árindexnek megfelelően alakul. A távhőszolgáltatás esetében az ipar, illetve esetleg az építőipar belföldi 

értékesítési árindexe lehet például megfelelő díjnövelési tényező. 
182

Abban az esetben, ha a költségösszetevők árelmozdulási üteme különböző, a nagyobb pontosság érdeké-

ben indokolt lehet a strukturált árindex alkalmazása. „A strukturált árindex a különböző költségelemekhez 

(árelemekhez) rendelt árindexek súlyozott átlaga, ahol súlyként a szolgáltatás vonatkozó költségarányai, 

illetőleg árelem arányai szerepelnek.” (Illés 2000, p.153) Megfelelő alkalmazásának fontos kritériuma, egy-

részt hogy a súlyarányok az árstruktúrában ténylegesen szereplő arány szerint legyenek meghatározva (csak 

az indokolt költségek arányai szerint), másrészt, hogy árindex szerepeljen benne, és ne csupán a vállalat adott 

típusú költségelmozdulása. 
183

 A távfűtésben alkalmazott hasonló jellegű díjképletek részletes kritikáját lásd Illés 2000, p. 157. 
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A hődíjak megállapítására alkalmazott módszerek átfogó bemutatása 

A hődíjak esetében szintén kétféle képlet típus alkalmazása jellemző. Egyrészt a hődíj 

tartalmára vonatkozó képletekkel, másrészt a hődíj változás érvényesítési lehetőségeinek 

képletben történő összefoglalásával találkozhatunk. Ez utóbbi a gyakoribb. Az új hődíjak 

meghatározására távhőszolgáltatónként nagyon különböző mechanizmusok vannak ér-

vényben, nehéz a képletekben közös vonásokat találni. Közös jellemző, hogy az új hődíj 

meghatározása a bázis hődíj korrekciója révén történik. A korrekciós tényező azonban 

különböző elemeket tartalmaz. A leggyakrabban előforduló korrekciós tényezők a földgáz 

gázdíj változása, a földgáz teljesítménydíj változása, valamint a vásárolt hő előállításához 

szükséges gázár változása (vagy vásárolt hő hődíj-változása), illetve az ezek megfelelő 

arányokkal való súlyozása révén adódó korrekciós tényezők. Összefüggésében látható, 

hogy a hődíjak jellemzően az energiaköltségek változását követik. Esetenként előforduló 

korrekciós tényezőként találkozhatunk például árkockázati tényező, fedezeti hányad, hatás-

fok-változás, nyereség tényező alkalmazásával, vagy a KSH szerinti fogyasztói árindex 

változásának, az ipari termelői árindex változásának és az elektromos áram díjváltozásának 

figyelembe vételével. Több képletben megjelenik a kapcsolt energiatermelés hasznának az 

érvényesítése. Terjedelmi korlátok miatt a dolgozat nem tartalmazza a díjképletek részletes 

ismertetését. Ebben az alfejezetben csupán az alkalmazott hődíjképletek tartalmi összefog-

lalása szerepel, a díjképletek egyszerűsített leírását a 9/b. számú melléklet tartalmazza.  

Az olyan típusú hődíjképletek esetén, ahol nyereségtényezőt építettek a korrekciós té-

nyezőbe, a gázár változás mellett a nyereségbeépítés is automatikusan érvényesíthető az 

árban. A képletek további hiányossága, hogy a bázis díj helyett jellemzően itt is csak a 

bázisidőszaki díjak szerepelnek. Ez évről évre halmozhatja az esetleges torzításokat. A 

bázisdíjat úgy kell(ene) megállapítani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a képlet rögzí-

tett érvényességi idejére megfelelő alapként szolgáljon. A következő években erre az alap-

ra épülnének rá a képletben meghatározott korrekciós tényezők által engedélyezett változá-

sok. Az egyes korrekciós tényezők különböző súlyokkal vesznek részt az új hődíj meghatá-

rozásában. A súlyok meghatározására vonatkozóan nem derül ki egyértelműen mi alapján 

történt a súlyozás.  

4.3. A tágabban értelmezett áralakító tényezők vizsgálata egy 

átlaglakás éves távfűtési költsége alapján 

Az eddigiekben arra kerestem a választ, mely tényezők határozzák meg leginkább a 

távfűtés egységárát. Fontos azonban vizsgálni a tágan értelmezett áralakító tényezők hatá-

sait is. Ezeket a hatásokat egy átlaglakás éves távfűtési költsége alapján vizsgálom. A táv-

fűtéses lakásban élők elsősorban a távfűtési számlájuk formájában szembesülnek a fizeten-

dő összeggel. Egy lakás éves távfűtési költségét a távfűtés GJ-ra értelmezett egységárán 

kívül az éves hőfogyasztás is meghatározza, amit több olyan tényező is befolyásol, mely 

kívül esik a távhőszolgáltatók kompetenciáján, úgymint a fűtés szabályozhatósága
184

, a 

lakás szigeteltségi állapota, az igényelt belső hőmérséklet, valamint a fűtési időszak külső 

átlagos hőmérséklete.  

A lakások hőfogyasztásának „áralakító” szerepe nem lebecsülendő. Mint ahogy a táv-

fűtés hazai kialakulásánál láthattuk, a magyarországi távfűtési rendszerek számos örökölt, 

műszaki-, konstrukcionális problémákkal küzdenek, s ehhez társul még, hogy a lakásépíté-

si boom idején megépített lakások kialakítása egyrészt takarékossági, másrészt építészeti 

megfontolásokból nélkülözte a hőszabályozási lehetőségek megteremtését. Történt ugyan 

                                                 
184

 A fűtés szabályozhatósága alapvetően a fűtési rendszer típusától, illetve a termosztatikus radiátorszele-

pekkel való ellátottságtól függ. 
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némi előrelépés a szabályozhatóság megteremtésében, de még mindig sok lakásban nincs 

lehetőség az egyéni igények szerinti fogyasztásra. Ezen kívül a lakásoknak rendkívül rossz 

a szigeteltségi állapota, ami szintén növeli a lakások hőfogyasztását. Ezek a szerencsétlen 

feltételek azonban nem elsősorban a távfűtés problémái, ugyanúgy rontanák bármelyik 

fűtési mód hatékonyságát, az emberek tudatában mégis szorosan összekapcsolódik a távfű-

tés problémájával.  

Az elosztó csővezetékrendszer szempontjából a fűtési rendszer lehet
185

: 

 egycsöves: a fűtőközeg egy vezetéken sorba kötött fűtőtesteken halad át. 

o átfolyós rendszerű: a fűtőtestek sorba vannak kötve és az egész fűtőtestsor üze-

meltetéséhez szükséges teljes vízmennyiség mindegyiken áthalad. Hátránya a 

fűtőtestek szabályozhatóságának és kiiktathatóságának hiánya, valamint, hogy a 

felső lakásokban nagyon meleg van, az alsó lakásokban pedig lényegesen ki-

sebb a hőmérséklet. (Ennek kiküszöbölésére alakultak ki a vegyes rendszerek, 

felül átkötőszakaszos, a többi átfolyós rendszer).  

o átkötőszakaszos: az átkötőszakaszok beépítésével megteremtődött az egyes ra-

diátorok kiiktatásának lehetősége, valamint némi szabályozhatóság, csökkent az 

egymás fölötti helyiségekben kialakult hőmérsékletszórás. 

 kétcsöves: a fűtött és a lehűlt víz külön vezetéken halad. Az ilyen típusú rendszerek 

esetén nagyobb a szabályozás lehetősége.  

A felmérések szerint a panelos lakások mintegy 34 százalékában kétcsöves, 42 száza-

lékában egycsöves-átfolyós, 24 százalékában egycsöves-átkötőszakaszos fűtési rendszer 

van. (Bíró in Fábián-Garbai (szerk.) 2003). A magyarországi panelos lakásállomány fűtési 

rendszereire vonatkozó adatokat a 10. melléklet tartalmazza. 

A hőfogyasztás szempontjából kedvező hatású volt, hogy a korábban alkalmazott ál-

landó tömegáramú rendszereket napjainkra fokozatosan megszüntették, fordulatszám sza-

bályozós keringtető szivattyúk beépítésével, a hőközpontok átépítésével változó tömeg-

áramú rendszereket hoztak létre a legtöbb helyen. Beépítették a hőközponti 

hőfogyasztásmérőket, s ezáltal lehetővé vált a hőközpontonkénti hőmennyiségmérés. A 

hőközponti hőmennyiségmérőkkel lehetővé vált az adott hőközpontra kapcsolt épületek 

hőfelhasználásának mérése, és ennek a ténylegesen elfogyasztott mennyiségnek a felhasz-

nálók közötti szétosztása. A költségmegosztás alapja általában a fűtött légköbméter, vagy 

ahol lehetőség van lakásonkénti hőmennyiségmérésre, ott az egyes lakások tényleges 

hőfogyasztása.  

Egy átlaglakás éves összes távfűtési költségének empirikus vizsgálata 

Egy átlaglakás éves összes távfűtési költsége az átlagos hőfogyasztás és a távfűtés faj-

lagos, GJ-ra értelmezett árának a függvénye. A tényleges hőfogyasztási adatok (2007. év-

re) a kérdőíves felmérés 27 válaszadó vállalata esetén állnak rendelkezésre (64,3 százalé-

kos lefedettség a távfűtött lakások számát illetően). Egy átlaglakás éves hőfogyasztása a 

következő tényezők függvénye: a távfűtés fajlagos GJ ára, a fűtés szabályozhatósága, a 

lakás szigeteltsége, az igényelt belső hőmérséklet és a fűtési időszak átlaghőmérséklete. A 

fűtés szabályozhatósága a következő változókkal mérhető: a fűtési rendszer típusa (egy-

csöves átfolyós, egycsöves átkötőszakaszos és kétcsöves fűtési rendszer aránya) és a ter-

mosztatikus radiátorszelepekkel való ellátottság. A lakás szigeteltségére vonatkozóan a 

panelprogramban felújított lakások arányának változóját használtam fel. A fogyasztók által 

igényelt belső hőmérsékletre és a fűtési időszak külső átlaghőmérsékletére vonatkozóan 

egyaránt rendelkezésre állnak a szükséges adatok.  
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 A fűtési rendszerek jellemzőit Bánhidi írása alapján foglalom össze (in Fábián-Garbai 2003, p. 84-86).  
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Első lépésként megvizsgáltam az egyes változók közötti kapcsolatot korrelációs 

együtthatók segítségével. Az eredmények alapján a fogyasztásra szignifikáns hatást csak a 

távfűtés fajlagos GJ-ára és a felhasználó által igényelt épülethőmérséklet gyakorol, az 

előbbi negatív, az utóbbi pedig pozitív irányú kapcsolatban áll a fogyasztással. A két szig-

nifikáns változó segítségével lineáris regresszió számítást végeztem. Az általam megalko-

tott modell magyarázóereje 46 százalék, ami azt jelenti, hogy a regressziós egyenes a teljes 

szórás 46 százalékát képes megmagyarázni (minél magasabb az R
2
 értéke, annál jobb a 

modell illeszkedése). A modell szignifikáns, erre az F próba melletti szignifikancia utal, 

amely a kapcsolat meglétét igazolja. A modell segítségével egy átlaglakás átlagos fogyasz-

tása a távfűtés fajlagos GJ-ra értelmezett árának és az igényelt épülethőmérsékletnek az 

ismeretében megbecsülhető
186

.  

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

17. ábra. Egy átlaglakás éves átlagos hőfogyasztása (GJ/év), a távfűtés fajlagos ára 

(Ft/GJ) és egy átlaglakás éves távfűtési költsége (Ft/év) közötti összefüggés 

 

A 17. ábra egy átlaglakás éves távfűtési költsége, a távfűtés fajlagos ára és egy átlagla-

kás éves átlagos fogyasztása közötti összefüggést szemlélteti. A három változó két dimen-

zióban történő ábrázolhatósága érdekében az egy átlaglakás éves átlagos fogyasztására 

vonatkozó változót klaszterelemzéssel 4 klaszterbe soroltam, majd a vállalatok válaszait az 

éves távfűtési költség és a távfűtés GJ-árának koordinátarendszerében ábrázoltam, külön-

böző színekkel jelölve az egyes klaszterekbe való tartozást.  

Látható, hogy a távfűtés magasabb egységára alacsonyabb fogyasztásra ösztönöz, ami 

azt eredményezi, hogy a magasabb távfűtési egységárak ellenére is alacsonyabb lehet egy 

átlaglakás éves összes távfűtési költsége. 
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 Egy átlaglakás átlagos fogyasztása = 3,969-0,005 A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára+2,308  a 

felhasználó által igényelt épülethőmérséklet. 
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A fűtés szabályozhatósága a fűtési rendszer típusától függ. A válaszadó vállalatok által 

ellátott lakások fűtési rendszereinek jellemzőit mutatja a 18. táblázat. 

 

A fűtési rendszerek jellemzői a 27 vállalat adatai alapján (2007) 18. táblázat 

 Minimum Maximum Átlag Szórás 

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők aránya % 0 81 18,41 20,3 

Egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerű díjfizetők aránya % 0 100 32,47 30,8 

Kétcsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők aránya % 0 100 49,41 30,9 

Felhasználó által igényelt épülethőmérséklet (átlag) 20 24 21,93 1,1 

Panelprogramban felújított lakások hozzávetőleges aránya % 

(20 vállalat adata alapján) 
0 66 17,5 18,5 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A válaszadó vállalatok esetében 2007-es adatok szerint átlagosan a lakások mintegy 18 

százaléka egycsöves átfolyós fűtési rendszerű, ahol nincs lehetőség a fűtés szabályozására. 

(Olyan település is van, ahol ez az arány 81 százalék.) Az egycsöves átkötőszakaszos fűtési 

rendszerű lakások aránya átlagosan mintegy 33 százalék, a kétcsöves átfolyós fűtési rend-

szerű lakásoké mintegy 49 százalék. Összességében tehát elmondható, hogy a lakások 

mintegy 82 százaléka esetén van valamiféle lehetőség a fűtés szabályozására. Ez az orszá-

gos átlagnál kedvezőbb képet mutat. A válaszadó vállalatoknál alacsonyabb az egycsöves 

átfolyós rendszerű lakások aránya (18 százalék), az országos átlaghoz képest (42 százalék, 

Bíró 2003). 

Vizsgáltam a panelprogramban felújított lakások aránya és egy átlaglakás éves távfű-

tési költsége közötti összefüggést. Negatív irányú szignifikáns kapcsolat van a panelprog-

ramban felújított lakások hozzávetőleges aránya és az átlagos éves távfűtési költségek kö-

zött
187

, ami arra utal, hogy a felújított lakások nagyobb arányát kiszolgáló vállalatok ese-

tében egy átlaglakás éves távfűtési költsége kedvezőbben alakul. Egy felújított lakás éves 

távfűtési költsége átlagosan mintegy 33 százalékkal alacsonyabb, mint egy nem felújított 

lakás esetében. A Panelprogram vagy egyéb program során felújított lakások arányára vo-

natkozóan 20 település esetében állt rendelkezésre információ. Ez alapján 370424 távfűtött 

lakásból mindössze 64824 lett felújítva a Panelprogramban. Ez mindössze mintegy 17,5 

százalékos arányt jelent. (Valószínűsíthető, hogy a távfűtött lakások másik felénél is ha-

sonló arány adódna.) Ennek az alacsony aránynak az oka az önrész és a domináns társas-

házi többség szükségességében keresendő. 

4.4. Szabályozási/jogszabályi környezet 

A távfűtés egységárát és egy átlaglakás távfűtési költségét a szabályozási/jogszabályi 

környezet nagymértékben befolyásolja. Az erre vonatkozó elemzéseket a korábbi fejezetek 

tartalmazzák. 

4.5. Az árszabályozási szempontú csoportképzés lehetőségeinek 

vizsgálata a magyarországi távhőszolgáltató vállalatok körében 

A kutatás kiterjed annak vizsgálatára is, hogy van-e lehetőség a távhőszolgáltatók 

olyan csoportjainak a létrehozására, melyek a díjszabályozás szempontjából homogénnek 

tekinthetők. Ennek célja, a közös jellemzőik alapján csoportokba sorolni a 

távhőszolgáltatókat, s vizsgálni, hogy az egy csoportba tartozó vállalatok (néhány jellem-

                                                 
187

 Pearson Correlation_-0,460, p=0,047. 
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zőjükön túlmenően) mutatnak e hasonlóságokat az árképzésük, illetve az áraik terén is, 

valamint lehet e markáns különbségeket találni az egyes csoportok között. E vizsgálat in-

dokoltságát az adja, hogy a döntéshozók részéről gyakran felvetődik egy egységes árképlet 

kialakításának az igénye a szolgáltatónkénti jelentős eltérések kiküszöbölése, valamint a 

korrektebb összehasonlítás érdekében. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy 

a távhőszolgáltatók számos jellemzőjükben jelentősen különböznek. Véleményem szerint a 

távhőszolgáltatók nagy száma, illetve azok egyedi jellege miatt nem alkotható meg egy 

egységes, mindegyik távhőszolgáltatóra érvényes modell az árat meghatározó tényezőkre 

vonatkozóan. Árszabályozási szempontból homogénnek tekinthető csoportok realitása ese-

tén megfontolható lenne az áralakító tényezők csoportonkénti modelljének megalkotása. 

Amennyiben azonban nem sikerül markáns csoportokat képezni, úgy az áralakító tényezők 

egységes modelljének megalkotása még csoportonként sem lehet reális cél. 

A távhőszolgáltatók jellemzőinek eltérésein kívül a települések is számos sajátosságot 

mutatnak, többek között a hálózatsűrűség, a talajviszonyok, (de az önkormányzati politika, 

a lakosság jövedelmi helyzete terén is), s ez jelentősen eltérő működési feltételeket teremt 

a vállalatok számára. Ebből kiindulva a csoportosíthatóság a távhőszolgáltató vállalatok 

körében a hőtovábbítási jellemzőik szerint nem lehetséges. A műszaki paraméterek, első-

sorban az ellátott lakások száma, a hőenergia biztosításának módja, és a hőtermelés kap-

csolt és nem kapcsolt jellege inkább adhat alapot a csoportképzésre.  

A kutatás során a csoportképzés lehetséges szempontjai szerint külön-külön elvégez-

tem a távhőszolgáltató vállalatok csoportosítását
188

. Mindvégig azzal szembesültem, hogy 

ha pusztán egy kategória szerint végezzük a csoportosítást, akkor az egy csoportba tartozó 

vállalatok csupán az adott szempont alapján tekinthetők hasonlónak, és számos további 

jellemzőjükben nagyban különböznek. Ily módon sem a költségeiket, sem a díjtételeiket 

illetően nem lehetett szignifikáns különbségeket találni az egyes csoportok között. Több 

szempont szerint próbáltam klaszterelemzést végezni, de a rendelkezésre álló adatok nem 

bizonyultak alkalmasnak az összefüggések felderítésére, ezen adatok alapján a klaszter-

képzés „természetes” módon, a korrelációk feltárásával (a statisztikai módszerek segítsé-

gével) nem volt lehetséges. A továbbiakban a csoportképzésnek egy mesterséges útját vá-

lasztottam. Abból indultam ki, hogy olyan csoportokat kell létrehozni, amelyekben a válla-

latok a legfontosabb költségalakító tényezőik szerint több szempontból is hasonlóak. Ab-

ból a feltételezésből indultam ki, hogy a távhőszolgáltatók költségeit, és ezáltal a távfűtés 

egységárát, illetve a távhőszolgáltatók jelentős költség és áreltéréseit elsődlegesen a 

távhőszolgáltató mérete határozza meg (a méretkategóriát a távfűtött lakások száma alap-

ján határoztam meg). A második legfontosabb költségalakító tényezőnek, illetve a költség-

eltérések okozójának azt tekintettem, hogy a hő előállítása saját hőtermeléssel, vagy külső 

hőtermelő révén történik-e, illetve ezek kombinációja esetén milyen az egyes módok ará-

nya a vállalatnál. Fontos áralakító tényező, hogy a rendelkezésre álló technológia lehetősé-

get nyújt-e kapcsolt villamos energia termelésére. Ezt tekintettem a harmadik legfontosabb 

tényezőnek. E három szempont együttes figyelembe vételével markánsabb csoportok ké-

pezhetők, mintha csak egy-egy szempont alapján csoportosítunk. Az általam legreleván-

sabbnak tartott három csoportképző ismérv mindegyikére vonatkozóan kategóriákat hatá-

roztam meg (19. táblázat). 
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 Így például külön-külön vizsgáltam a méret, a hő biztosításának módja, a hőtermelés kapcsolt-nem kap-

csolt jellege, az alkalmazott technológia, a felhasznált energiahordozó fajtája, valamint a régió szerinti cso-

portképzés lehetőségét. Ezen csoportképző ismérvek közül a méret szerinti csoportosítást a 12., a régiók 

szerinti csoportosítást a 13. számú melléklet tartalmazza. 
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A három fő csoportképző ismérv szerinti kategóriarendszer 19. táblázat 

A távfűtött lakások száma (mé-

ret) szerint 4 kategóriát külön-

böztettem meg: 

A hő biztosításának módja sze-

rint 4 kategóriát különböztettem 

meg: 

A hőtermelés jellege (kapcsoltan 

vagy nem kapcsoltan termelt 

hő) szerint szintén 4 kategóriát 

különböztettem meg: 

1. 10.000 feletti ellátott lakásszám 

2. 2.001-10.000 közötti ellátott 

lakásszám 

3. 1.001-2.000 közötti ellátott 

lakásszám 

4. 0-1.000 közötti ellátott lakás-

szám 

1. 100 százalékban saját hőterme-

lés 

2. 50<X<100 százalékban saját 

hőtermelés 

3. 0<X<50 százalékban saját hő-

termelés 

4. 0 százalékban saját hőtermelés 

(100 százalékban vásárolt hő). 

1. Nincs kapcsolt energia terme-

lés 

2. Csak saját tulajdonú kapcsolt 

energia termelés 

3. Csak harmadik feles kapcsolt 

energia termelés 

4. Saját tulajdonú és harmadik 

feles kapcsolt energiatermelés 

is 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mindezek alapján a csoportképző ismérvek fent leírt sorrendje szerint minden 

távhőszolgáltató vállalat egy háromjegyű kóddal lett ellátva, ahol az első számjegy a méret 

szerinti kódot, a második számjegy a saját hőtermelés aránya szerinti kódot, a harmadik 

számjegy pedig a termelés kapcsolt-nem kapcsolt jellege szerinti kódot jelenti. A három 

szempont szerint 4*4*4 = 64 kódvariáció jöhetett szóba. Ez lényegében 64 csoport-

lehetőséget jelentett. A távhőszolgáltató vállalatok jellemzőik alapján 32 kódvariáció sze-

rint szóródtak. A lehetséges csoportok felébe tehát nem került egyetlen vállalat sem. Az 

érvényes kódok (amelybe legalább egy vállalat került) gyakoriságát méret szerint a 11. 

számú melléklet tartalmazza. A mellékletből látható, hogy a 10.000 feletti lakást ellátó 

vállalatok csoportját összesen 12 vállalat alkotja, és ez a 12 vállalat a kód alapján hatféle 

variációban fordult elő. A 2.001-10.000 lakásszámú kategóriába összesen 25 vállalat tarto-

zik, ezek szintén hatféle kódvariációban jelentek meg. A 1.001-2.000 közötti lakásszámú 

csoportba 21 vállalat tartozik, ezek nyolcféle kódvariációt alkotnak. A 0-1.000 lakásszámú 

vállalatok vannak a legtöbben, az ide tartozó 33 vállalat 12 kódvariációban fordult elő. 

Mint ahogy láthatjuk, több olyan kód is van, ahová csupán egyetlen vállalat került. Az ösz-

szesen 32-féle érvényes kódvariáció további szűkítése érdekében további korlátozást vezet-

tem be, megnézve az egyes kódok gyakoriságát, illetve az egyes kódokhoz tartozó vállala-

tok méretcsoporton belüli arányát. Azokat a kódokat tekintettem valódi csoportnak, ahová 

az adott méretkategóriába tartozó vállalatok legalább 20 százaléka, vagy legalább 5 vállalat 

tartozik. (A legnagyobb méretkategóriában eltekintettem a legalább 5 vállalattól, mivel 

ebbe a méretkategóriába mindössze 12 vállalat tartozik.) 7 vállalat esetében nem volt ele-

gendő információ a kapcsolt energiatermelés jellegére vonatkozóan, ezért ezek a vállalatok 

nem rendelkeznek a szükséges háromjegyű kóddal (a kódnak csak az első két számjegye 

ismert). Őket ki kellett zárni az elemzésből. A csoportosítás tehát 84 távhőszolgáltató vál-

lalat alapján történt. A táblázatban kékkel jeleztem a csoportképzés alapjául szolgáló kó-

dokat. Ez alapján 10 csoportba soroltam a távhőszolgáltatókat. Ezzel a módszerrel 56 

távhőszolgáltatót lehetett csoportba sorolni. A maradék 28 vállalat a három relevánsnak 

tekintett csoportképzési ismérv szerinti jellemzői alapján meglehetősen egyedinek tekint-

hető, őket ezen ismérvek együttes figyelembevétele szerint nem lehet csoportokba sorolni. 

A 20. táblázatban látható, miként oszlanak meg a távhőszolgáltató vállalatok az egyes cso-

portok között, illetve, hogy az adott csoport az 56 vállalat hány százalékát tömöríti magá-

ba. 
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Kód méret, sajáttermelés aránya és a kapcsolt energiatermelés jellege szerinti kategó-

riák alapján 20. táblázat 

Csoport  

„kódszáma” 
Gyakoriság Arány (%) 

Csoport  

„kódszáma” 
Gyakoriság Arány (%) 

124 3 5,4 312 7 12,5 

133 4 7,1 323 5 8,9 

223 5 8,9 411 9 16,1 

224 6 10,7 412 5 8,9 

243 7 12,5 433 5 8,9 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Vizsgáltam, vajon a díjtételeket illetően vannak-e hasonlóságok az egyes csoportokon 

belül, illetve lényegi különbségek a csoportok között (2008. év adatai alapján). Az össze-

függést boxplot diagramok segítségével szemléltetem a kiugró elemek kizárásával. 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

18. ábra. Egy átlaglakás éves összes távfűtési költségének a boxplot diagramja  

a képzett csoportok szerint – a kiugró értékek kizárásával 

 

A 18. ábrán látható, hogy a csoporton belül a legkisebb különbségek egy átlaglakás 

éves távfűtési költségeiben a 133-as, a 223-as, a 224-esa 323-as és a 433-as csoportokban 

vannak. A csoportok felénél tehát elmondható, hogy az alkalmazott díjtételeik alapján egy 

átlaglakásra számszerűsített éves távfűtési költségekben nincsenek nagy különbségek cso-

porton belül. A legnagyobb különbségeket a 312-es csoportban fedezhetjük fel, de éves 

szinten, több mint 100.000 Ft-os különbség van egy átlaglakás éves távfűtési díjaiban a 

243-as, 411-es és a 412-es csoportokban is.  

További vizsgálatokat végeztem azzal a céllal, hogy az egyes csoportokon belül továb-

bi hasonlóságokat, s a csoportok között pedig további különbségeket találjak. Vizsgáltam 

az egy csoportba tartozó vállalatok jellemzőit. Összehasonlítást végeztem a távfűtés egy-

ségárát, az alkalmazott technológia fajtáját, a felhasznált tüzelőanyag fajtáját, árát és a fel-

használt energiahordozók szerkezetét, valamint a vásárolt hő mennyiségét és egységárát 

illetően. A részletes elemzést a 14. számú melléklet tartalmazza. Azon csoportok, ahol ki-

sebb különbségek voltak a távfűtési költségekben, viszonylag homogénebbek. Az ezen 

csoportokba tartozó vállalatok a csoportképző ismérveken túlmenően egyéb jellemzőikben 
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is jobban hasonlítanak egymáshoz. Azokban a csoportokban, ahol jelentős különbségek 

adódtak az árakban és a távfűtési költségekben, nem sikerült egyértelmű választ találni 

ennek okaira. Az elemzések során markáns összefüggésekre nem derült fény. Néhány eset-

ben például a felhasznált energiahordozók szerkezetében és árában, illetőleg a vásárolt hő 

árában megfigyelhető különbségek adtak magyarázatot a nagy különbségekre. Egy másik 

csoportnál a legolcsóbb távhőszolgáltató lényegesen több bevételt realizált a kapcsoltan 

termelt villamosenergia-értékesítésből. Ezeknél a csoportoknál a csoport tagjai a további 

jellemzőiket figyelembe véve jobban különböznek egymástól.  

Tekintve, hogy a létrehozott csoportok nem különböznek markánsan sem az átlaglakás 

távfűtési költségeit, sem a fő áralakító tényezőket illetően, árszabályozási szempontból 

nem tekinthetők homogénnek a létrehozott csoportok, s ezáltal nem tekintem reális lehető-

ségnek a csoportonkénti díjmodellek megszerkesztését. Ezt a következtetésemet megerősí-

tette a Magyar Energia Hivatal felmérése is. A saját empirikus kutatásom és a Magyar 

Energia Hivatal felmérésének nagyvonalú összehasonlítását a 14. melléklet tartalmazza. 
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5. A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A kutatás új és újszerű megállapításainak rövid ismertetése a 4. ábra szerinti koncepci-

onális modell szerint történik. 

5.1. A megtérülési követelmény elemei és az azokat meghatározó 

tényezők 

A távfűtés egységárának elsődleges meghatározója a tevékenység megtérülési köve-

telménye, melyet a költségstruktúrából kiinduló árstruktúra szerint vizsgáltam. A megtérü-

lési követelmény elemeihez, és az azokat meghatározó legfontosabb tényezőkhöz kapcso-

lódó fő megállapítások a következők. 

5.1.1. A felhasznált energiahordozó fajtájának és árának hatása a távfűtés árára 

A távfűtés energiaigényes tevékenység. Ebből adódott az a kiinduló feltevésem, hogy a 

távfűtés árának alakulása szempontjából nagy szerepe van a felhasznált energiahordozók 

fajtájának és árának. A szakirodalom áttekintése során körvonalazódott, hogy az alternatív 

energiahordozók csökkenthetnék a hőtermelés költségeit, mégsem várható gyors hazai el-

terjedésük.  

A hipotézis igazolására elemeztem a magyarországi távhőszolgáltató vállalatok ener-

giahordozó-szerkezetét, valamint a hőtermelés közvetlen költség-struktúráját
189

. A Magyar 

Energia Hivatal 2007. évi adatai szerint Magyarország 92 távhőszolgáltatója közül 64 vál-

lalat (69,6 százalék) tisztán földgázbázison állítja elő (vagy szerzi be) a hőt. További 10 

vállalatnál a földgáz részaránya meghaladja a 92 százalékot. Összességében ez a két cso-

port lefedi a távhőszolgáltatók 81 és a távfűtött lakások 82,4 százalékát. A szektor egészét 

tekintve a távfűtésben felhasznált összes energiahordozón belül a földgáz aránya 78 száza-

lék, több, mint duplája az EU-ban felhasznált aránynak. A földgáz ára a hazai távfűtés je-

lentős áralakító tényezője. Mértékét és tendenciáját tekintve a hőtermelés közvetlen ön-

költségét legnagyobb mértékben az egy GJ termelt hőre eső földgázköltség határozta meg 

(ezt igazolta a földgázköltség 69 százalékos aránya is a hőtermelés közvetlen önköltség-

ében). Pozitív irányú, erős korreláció
190

 mutatkozott a földgázköltség és a hőtermelés köz-

vetlen önköltsége között, ez utóbbi pedig a fűtési hődíjjal, valamint a távfűtés fajlagos, GJ-

ra értelmezett árával mutatott pozitív irányú szignifikáns kapcsolatot. 

Az elemzés során próbáltam magyarázatot találni a távfűtés erősen földgáz-domináns 

energiahordozó-struktúrájának kialakulására. A ’60-as, ’70-es években a földgáz ára ala-

csony volt, majd a földgáz világpiaci árának emelkedése ellenére Magyarország a ’80-as 

évek végéig igen kedvező áron kapta az orosz földgázt. Ez magyarázza a földgáz – rend-

szerváltás előtt kialakult – 59 százalékos részarányát a távfűtés energiahordozó-

szerkezetében. Nincs viszont ésszerű magyarázat arra, hogy mi indokolta a földgáz irányá-

ba való drasztikus eltolódást a rendszerváltás után. Az igazán nagy torzulás a távfűtés 

energiaszerkezetében ugyanis a rendszerváltás után következett be. 2005-re a földgáz ará-

nya elérte a 82,8 százalékot. 2007-re némiképp csökkent ugyan a földgáz részaránya 2005-

höz képest, de így is jelentős (78,27 százalékos) arányt képviselt a földgáz a távfűtésben 

felhasznált energiahordozók között. A rendszerváltás után a távfűtésben kialakult erős 
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 Az energiahordozó-szerkezet vizsgálatát a távhőszolgáltatók teljes körére vonatkozóan végeztem. A hő-

termelési költségstruktúra vizsgálata csak 12 távhőszolgáltató adata alapján volt lehetséges, de így is lefedi a 

távfűtött lakások 55,3 százalékát. 
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földgáz dominancia egy nem kellően átgondolt gazdasági és energiapolitikai koncepció 

következménye. 

Az utóbbi években hazánkban is egyre jobban érvényesülnek a magas világpiaci föld-

gáz árak. Ennek oka a földgáz világpiaci árának folyamatos és drasztikus növekedésében, a 

szabadpiaci földgázár-képletek változásában, valamint a hazai földgázár-politika fokozatos 

átalakulásában
191

 keresendő. A távhőszolgáltatókat a hazai gázár-rendszer torzításai is sújt-

ják. Napjainkra a földgáz az egyik legdrágább energiahordozóvá vált, s ez jelentősen meg-

növelte a földgázbázison működtetett távhőrendszerek költségeit
192

.  

A földgáz-tüzelés jelentős dominanciája és az ebből fakadó hátrányok felvetették az 

alternatív energiahordozók távfűtésben való felhasználási lehetőségeinek, valamint a hő-

termelési költségek alakulására gyakorolt hatásainak elemzését. Az elemzések alátámasz-

tották, hogy az alternatív energiahordozók felhasználása kedvezően hat a hőtermelés költ-

ségeire, és ezáltal a távfűtés árára. Az átlagosnál alacsonyabb volt a hőtermelés közvetlen 

önköltsége azoknál a vállalatoknál, amelyek a földgáz mellett egyéb energiahordozót is 

felhasználnak
193

. Ez a pozitív hatás a díjtételekben is megmutatkozott. Azon 

távhőszolgáltatók, amelyek nagyobb mértékben alkalmaznak alternatív energiaforrást, jel-

lemzően olcsóbbak. Tekintettel arra, hogy ez a megállapítás nem szignifikáns összefüggé-

sen alapul, próbáltam más oldalról is megközelíteni a kérdést. A Magyar Energia Hivatal 

2008. évre vonatkozó teljes körű adatbázisa alapján vizsgáltam a vállalatok éves távfűtési 

költségeit. Box-plot diagram segítségével ábrázoltam az adatokat, amely öt kiugró értéket 

jelölt meg. Ebből négy vállalat azzal tűnt ki a többi szolgáltató közül, hogy itt lényegesen 

alacsonyabbak az éves távfűtési költségek. Mind a négy településen elenyésző volt a föld-

gázfelhasználás aránya, s erősen az alternatív energiahordozók (elsősorban geotermikus 

energia) felhasználása dominált. Minden bizonnyal ez okozza, hogy az említett vállalatok 

sokkal alacsonyabb költséggel tudnak termelni, és a távfűtés fajlagos ára is sokkal alacso-

nyabb. 

Az alternatív energiahordozók előnyei mellett vizsgáltam az egyes energiaforrások 

hátrányait és gyors elterjedési korlátait is. A hátrányok közül elsősorban a beruházások 

magas tőkeigényét és sajátos költségszerkezetét emeltem ki, de érintettem a fenntartható-

ság, valamint a korlátozott hőtermelési kapacitás kérdését is. Erre vonatkozóan eredeti ada-

tok nem álltak rendelkezésemre, az ide vonatkozó megállapításaimat a szakirodalom alap-

ján foglaltam össze.  

A megújuló erőforrások, valamint a hulladék felhasználásának aránya a távfűtésben 

Magyarországon mindössze 10,4 százalék (szemben az EU 21 százalékos arányával). Ha-

zánkban csak korlátozottan érvényesül a távfűtés egyik legnagyobb előnye, miszerint bár-
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 A hazai politika szociális megfontolásokból egy darabig még az ezredforduló után is igyekezett mestersé-

gesen alacsonyan tartani a földgázárakat. Az utóbbi években azonban a földgáz-ár politika fokozatosan átala-

kult, a földgáz hatósági ára egyre inkább követi a világpiaci árakat. 
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 A tüzelőanyagok GJ-ra értelmezett egységára jelentős különbségeket mutat. Kalmár 2010 konferencia 
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jelentős különbségek az összes járulékos költség figyelembe vételével mérséklődnek, de még így is a földgáz 

tekinthető az egyik legdrágább energiahordozónak a tanulmányok szerint. 
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milyen forrásból származó hőt képes biztonságosan eljuttatni a felhasználókhoz Az elem-

zések igazolták a H1a hipotézist.  

 

T1a A távfűtés magas árában jelentős szerepet játszik, hogy a távhőszolgáltató vállala-

tok 81 százaléka (lefedve az ellátott lakások 82 százalékát) tisztán, vagy 90 százalék 

feletti részaránnyal az egyik legdrágább primer energiahordozó, a földgáz felhasználá-

sával termeli a hőt, vagy földgázbázison előállított hőt vásárol. A nem kellően átgon-

dolt gazdaság- és energiapolitikai koncepció következményeként a hőtermelés jellem-

zően földgázbázisú technológiái hosszabb időre determinálják a távfűtésben felhasz-

nált energiahordozók struktúráját. Noha az alternatív energiahordozók felhasználása 

kedvezően hat a hőtermelés költségeire, s ez által a távfűtés árára, gyors hazai elterje-

désük nem prognosztizálható. Fokozatos elterjedésük a meglévő hagyományos techno-

lógiák eszközeinek elhasználódása után, illetőleg kiegészítő kapacitásként várható. A 

jelentős eszköz- és tőkeigény még ekkor is fékezheti a gyors átállást. 

5.1.2. A földgázpiaci liberalizáció hatása a távfűtés árára 

A távfűtés energiahordozó-szerkezetében kialakult erős földgáz-dominancia indokolttá 

tette a földgázpiacon lezajlott változások hatásainak elemzését. A szakirodalomban közölt 

tapasztalatok alapján feltevésem az volt, hogy a földgázpiaci liberalizációtól várt verseny-

helyzet megteremtődése, s az ezáltal remélt földgázár-csökkenés nem valósult meg mara-

déktalanul és a földgáz beszerzési ára elsősorban a távhőszolgáltató alkupozíciójától függ. 

A kérdőívben arra kértem a válaszadókat, hogy ötfokozatú Likert-skálán értékeljék a sza-

badpiaci tapasztalatokat a közüzemi szolgáltatáshoz viszonyítva a 2007-2008. évekre vo-

natkozóan
194

. A Likert-skála szerinti átlagos érték minden értékelési szempont szerint pozi-

tív volt, ami azt jelenti, hogy a válaszadók összességében előnyösebbnek ítélték meg a 

szabadpiac nyújtotta lehetőségeket a közüzemi beszerzéshez képest. A két év adata alapján 

azonban világosan látszott, hogy a szabadpiacon elérhető előnyök csökkentek 2007-ről 

2008-ra. Ezt támasztotta alá az is, hogy az áreltérés átlagos mértéke a közüzemi beszerzés-

hez képest 2007-ben még -5,8 százalék volt, ami olcsóbb beszerzést jelent, míg 2008-ban 

már csak -0,03 százalékos, 2009-ben pedig már +1,06 százalékos átlagos áreltérést reali-

zálhattak a szabadpiacra kilépő távhőszolgáltató vállalatok.  

A felmérés során igazolódott, hogy a vállalatok alkuerejének meghatározó jelentősége 

van a kedvezmények megszerzésében. A jobb alkupozícióval rendelkező vállalatok még a 

romló feltételek mellett is jelentős kedvezményt tudtak elérni a szabadpiacon, míg a rosz-

szabb alkuerejű vállalatok már a kezdetekben is csekélyebb előnyt élvezhettek. Az alkupo-

zíció jelentőségét szintén igazolta, hogy az egyazon gázkereskedővel szerződő 

távhőszolgáltatók is lényegesen eltérő földgázbeszerzési árakról és szerződési feltételekről 

számoltak be a felmérés során.  

A hőtermelés közvetlen költségeinek
195

 vizsgálata igazolta, hogy azok a szolgáltatók, 

amelyeknél az átlagosnál alacsonyabb a hőtermelés közvetlen önköltsége, kivétel nélkül a 

szabadpiacról szerezték be a földgázt 2007-ben. Ezek mindegyike jelentősen jobbnak ítélte 

a szabadpiacot a földgáz árát illetően, s általában nagymértékű árkedvezményről számolt 

be a közüzemi beszerzéshez képest. Az átlagosnál magasabb hőtermelési (közvetlen) költ-

ségű távhőszolgáltatók közé általában azok a vállalatok tartoztak, amelyek a közüzemi 

                                                 
194
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piacról történő beszerzést választották, vagy kiléptek ugyan a szabadpiacra, de a közüze-

mihez közel hasonló szerződési feltételekről számoltak be. 

A szabadpiacon a feltételek romlásának egyik oka a közüzemi árhoz kapcsolt ára-

zás visszaszorulása és ezzel egy időben az import földgáz árhoz kapcsolt indexált árazás 

nagyarányú terjedése volt. Míg az előző garantálta a közüzemi áraknál kedvezőbb beszer-

zést a beépített mechanizmus révén, addig a formulaár típusú árazás jelentős bizonytalan-

sági elemeket hordoz magában. A földgáz világpiaci árának változásai, valamint a forint-

dollár árfolyam kiszámíthatatlan alakulása miatt a szabadpiacra történő kilépés nem egyér-

telműen kedvező a kilépő vállalatok számára. Az elemzések igazolták a H1b hipotézist. 

 

T1b A földgázpiaci szektorban a struktúra átalakításától várt verseny csak korlátozot-

tan valósult meg. Az egész szektor értékláncát átfogó, vertikálisan integrált transzna-

cionális piaci szereplők jöttek létre, ma ezek piaci dominanciája jellemző. Ebben a 

helyzetben a távhőszektor érdekérvényesítő képessége csekély. A szabadpiacon elérhe-

tő előnyök mértéke elsősorban a távhőszolgáltatók alkupozíciójának függvénye. 2007-

ről 2009-re a szabadpiaci feltételek romlottak, az elérhető előnyök folyamatosan csök-

kentek. 

5.1.3. A kapcsolt energiatermelés hatása a távfűtés árára 

A kapcsolt energiatermelés jelentősége a távhőszolgáltatásban vitathatatlan. Kutatá-

som során törekedtem arra, hogy igazoljam a kapcsolt energiatermelés kedvező hatását a 

távfűtés közvetlen költségeinek, valamint egységárának alakulására. Feltevésem szerint a 

kapcsolt energiatermelés előnye egyértelműen kimutatható, azonban az elérhető előnyök 

mértéke különbözik a kapcsolt energiatermelő berendezés tulajdoni hovatartozása szerint.  

Azon vállalatok esetében, amelyek saját kapcsolt energiatermelő berendezéssel ren-

delkeznek, a kapcsolt energiatermelés előnyei egyértelműen megmutatkoztak
196

. A saját 

kapcsolt energiatermelés a díjtételekkel, a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árával, va-

lamint a hőtermelés fajlagos közvetlen költségeivel egyaránt negatív irányú, szignifikáns 

kapcsolatot mutatott, azaz annak a távhőszolgáltatónak, amely saját kapcsolt termeléssel 

rendelkezik, jellemzően alacsonyabbak voltak a hőtermelési költségei, és a díjtételei is. 

Azok a távhőszolgáltatók, melyeknél nincs kapcsolt energiatermelés, jellemzően átlag fe-

letti hőtermelési (közvetlen) költséggel, amelyeknél van saját tulajdonú kapcsolt energia-

termelő berendezés (általában gázmotor), jellemzően átlag alatti hőtermelési (közvetlen) 

költséggel termeltek. A 2008-as adatokra épülő, minden távhőszolgáltatóra kiterjedő vizs-

gálat is alátámasztotta, hogy azon távhőszolgáltatók esetében, amelyek valamilyen formá-

ban érintettek a kapcsolt energiatermelésben, átlagosan alacsonyabb a távfűtés fajlagos, 

GJ-ra értelmezett ára. A távfűtés fajlagos ára abban a csoportban a legalacsonyabb, ahol a 

kapcsolt energiatermelés saját tulajdonú megvalósításban működik. Ezek az összefüggések 

igazolni látszanak azt a feltevést, hogy a kapcsolt energiatermelés jelenléte a távhőszolgál-

tatásban kedvező hatással van a távfűtés árára, különösen ott, ahol a kapcsolt termelésből 

származó hasznok a távhőszolgáltatónál csapódnak le. 

A kérdőív nyitott kérdésében a harmadik feles (vállalkozói tőkebevonással megvaló-

sult) kapcsolt energiatermelésből származó nettó villamosenergia-bevétel megosztásának 

problematikájára kerestem a választ. A beérkező változatos válaszok arra engednek követ-

keztetni, hogy a vásárolt hő ára és ezáltal a távhőszolgáltatás díjai szempontjából a kap-

csolt energia-termelés hasznának megosztása a hőtermelő és a hőszolgáltató között kardi-

nális kérdés. A hőtermelők jellemzően nem engedik át a hasznot a hőszolgáltatók felé, s 

így a kapcsolt energiatermelés haszna nem jut át érzékelhetően a hőfogyasztókhoz. A 
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távhőszolgáltatókat foglalkoztatják ezen probléma megoldásának lehetőségei. A vizsgála-

tok során igazolódott a T2a hipotézis. 

 

T2a A kapcsolt energiatermelés kedvező hatást gyakorol a hőenergia biztosításának 

közvetlen költségeire és ezen keresztül a távfűtés egységárára. A saját kapcsolt terme-

léssel rendelkező távhőszolgáltatók esetén hangsúlyosabban jelentkeznek az előnyök, 

ezen vállalatok hőtermelési közvetlen költségei (és díjtételei) is alacsonyabbak az át-

lagnál. Hővásárlás esetén a hőtermelők (jellemző) monopolhelyzetüket kihasználva 

nem, vagy nem igazságosan osztják meg a távhőszolgáltatókkal a kapcsolt energia-

termelésből származó hasznokat.  

 

A kapcsolt energiatermelésből származó előnyök nagy részben a hatályban lévő támo-

gatási rendszernek köszönhetőek. A kapcsolt energiatermelésről szóló irodalmak áttekinté-

se, valamint az erre vonatkozó elemzések során kifejtettem a kapcsolt energiatermelés je-

lenlegi támogatásával és a támogatási rendszer folyamatban lévő átalakításával kapcsolatos 

különböző álláspontokat. Hipotézisem az volt, hogy a kapcsolt energiatermelés támogatási 

rendszerének folyamatban lévő átalakítása várhatóan kedvezőtlenül befolyásolja a távfűtés 

árát, másrészt viszont a jelenlegi támogatási rendszer nem tartható fenn változtatás nélkül. 

A jelenlegi támogatási rendszer hiányossága, hogy a több tízmilliárdos támogatást 

végső soron a villamos áram fogyasztóival fizettették meg, miközben az ebből származó 

haszon nem jutott el a távhőfogyasztókhoz. A külső hőtermelők ugyanis „megtartották” a 

hasznot, és vajmi keveset engedtek át a távhőszolgáltatóknak. Vitatott kérdés, hogy indo-

kolt-e a kapcsolt energiatermelés támogatása (főként a beruházás megtérülése utáni idő-

szakban), ugyanis hatékonysága révén meg kellene állnia a saját lábán. További kérdés: ha 

a gázmotoros technológia támogatás nélkül valóban életképtelen, vajon helyes volt-e egy 

nem megfelelően átgondolt támogatási rendszer révén elterjedését ösztönözni?  

A támogatási rendszer folyamatban lévő átalakítása kapcsán az alap-problémát az je-

lenti, hogy a támogatás megszűnésével a villamosenergia-piacon a garantált átvételi ár he-

lyett versenyáron fogják a villamos energiát értékesíteni. Míg tehát a villamos energiát 

versenypiacon, addig a hőt továbbra is szabályozott piacon értékesítik. A villamos energia 

versenypiaci ára a jelenlegi (2010) gazdasági helyzetben viszonylag alacsony amiatt, hogy 

az ipari fogyasztás visszaesése révén csökkent a kereslet a villamos áram iránt. Azoknál a 

vállalatoknál, ahol saját tulajdonú kapcsolt energiatermelés történik, a villamosenergia-

piacon kialakult kedvezőtlen helyzet veszteségessé teheti a gázmotorok üzemeltetését, s 

felmerülhet a kazántechnológiára való átállás szükségessége. A villamosenergia-piacon 

kialakult kedvezőtlen értékesítési lehetőségek miatt szükséges volna a kérdéskör körülte-

kintő szakértői vizsgálata.  

Azon vállalatok esetében, amelyek külső hőtermelőtől vásárolják a hőt, több szem-

pontból is probléma jelentkezhet. Amennyiben a hőtermelő és a hőszolgáltató közötti rög-

zített árképletben eddig levonták a villamos energiatermelés nettó hasznát a kiszámlázott 

alapdíjból, ott emelkedni fog a távhő, és ezáltal a távfűtés ára, mivel a változás életbe lépé-

sétől kezdve ez a „keresztfinanszírozás” nem érvényesül. Szintén a távfűtés drágulása irá-

nyába hat, hogy az erőművek (hőtermelők) – ha nincs közvetlen érdekeltségük a távhő-

szolgáltatásban – magasabb távhőárak révén próbálják majd növelni versenyképességüket 

a villamos versenypiacon, illetve kompenzálni a villamosenergia-értékesítésből kiesett 

nyereségüket. Ez nagy nyomást jelent a távhőszolgáltatók szempontjából, mivel a lakossá-

gi felhasználók felé értékesített távhő továbbra is hatósági áras termék marad. 

A támogatási rendszer átalakításának feltétele egy hatástanulmány készítése a várható 

gazdasági-társadalmi-környezeti hasznokról, s esetleges károkról. A támogatási rendszert 

úgy kell átalakítani, hogy az ne hozza kedvezőtlenebb helyzetbe azokat a 
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távhőszolgáltatókat, akik saját tulajdonú kapcsolt energiatermelő berendezéssel rendelkez-

nek, és kimutathatóan eljuttatják a kapcsolt energiatermelésből keletkező haszon egy részét 

a fogyasztókhoz. Ennek teljesülését egyedileg kell vizsgálni. Fontos szempont lenne a poli-

tika-semlegesség teljesülése, és a lobbizás lehetőségének kizárása a szabályozás alakításá-

ban és az ellenőrzések terén. 

 

T2b A kapcsolt energiatermelés 2010 decemberéig érvényben lévő támogatási rendszere 

nem érte el szándékolt célját. Bizonyos esetekben a nem kellően hatékony, önmagában 

„életképtelen” konstrukciók terjedését is támogatta, mindemellett a támogatás haszna 

nem jutott el kimutathatóan a távhőfogyasztóhoz. Noha a támogatási rendszer folyamat-

ban lévő átalakítása várhatóan kedvezőtlen hatást gyakorol a távfűtés árára (a saját hő-

termelés és a hővásárlás esetében egyaránt), a támogatási rendszer újragondolása indo-

kolt. A támogatás azonban csak egy objektív szabályozási és ellenőrzési rendszerrel ösz-

szekapcsolva lehet eredményes. A vásárolt távhő árát illetően szükséges lenne egy, az 

ikertermékek költségmegosztási lehetőségeiből kiinduló szigorú szabályozás. (A nyereség 

transzferárakon történő kimentése még ekkor sem kerülhető el.) 

5.1.4. A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségét meghatározó tényezők 

A távfűtési tevékenység második szakasza a hőtovábbítás, azaz a megter-

melt/megvásárolt hő felhasználóhoz történő eljuttatása. A hőtovábbítás költségstruktúrája az 

előzőekhez képest eltérően alakul. A várakozások szerint a nagy kiterjedésű vezetékhálózat 

miatt a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségeinek struktúrájában az amortizáció jelentős 

arányt képvisel. Ezen kívül a csővezetékek típusa és kora, a hálózati hőveszteség, valamint a 

hálózatsűrűség tekinthető meghatározónak a hőtovábbítás közvetlen költségeit illetően. 

Vizsgáltam a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségeinek struktúráját 2007. évre vo-

natkozóan
197

. A hőtovábbítás közvetlen költségei között mintegy 30 százalékot tett ki az 

értékcsökkenési leírás
198

. Ez az arány a vártnál alacsonyabb. A hőtovábbítás fajlagos közvet-

len költsége pozitív irányú szignifikáns kapcsolatot mutatott a hálózati hőveszteség mérté-

kével
199

. További összefüggések feltárása céljából a válaszadó vállalatokat két csoportra 

osztottam, az első csoportot az átlagosnál alacsonyabb, a másik csoportot az átlagosnál ma-

gasabb fajlagos hőtovábbítási költségű távhőszolgáltatók alkották (a közvetlen költségeken 

értelmezve a hőtovábbítás költségeit). A két csoportra vonatozóan külön-külön átlagokat 

határoztam meg az egyes tényezők szerint. Az átlagosnál alacsonyabb hőtovábbítási költsé-

gű vállalatoknál magasabb volt az újabb, korszerűbb vezetékek aránya, valamivel alacso-

nyabb volt a csővezetékek átlagos kora és a hálózati hőveszteség mértéke. Az egyes 

hőtovábbító létesítmények esetén az alacsonyabb hőtovábbítási költségű csoportban találko-

zunk alacsonyabb leírási kulcsokkal (átlagosan). A nagyobb hálózatsűrűséggel rendelkező 

vállalatok fajlagos hőszolgáltatási költsége átlagosan kisebb, mint az alacsonyabb hálózatsű-

rűségű városokban. A H3 hipotézis első részét (az amortizáció magas részarányára vonatko-

zó feltevést) a vizsgálatok nem igazolták, a hőtovábbítási költségeket meghatározó további 

tényezőkre vonatkozó második része viszont igazolódott az elemzések során. 
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T3 A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségstruktúrájában a nagykiterjedésű vezeték-

hálózat ellenére a vártnál alacsonyabb az amortizáció aránya (2007-ben mintegy 30 

százalék). Ez a vezetékekre alkalmazott alacsony leírási kulcsokkal, valamint a már 

nullára leírt hőtovábbító létesítmények magas arányával magyarázható. Azon vállala-

toknál, amelyeknél magasabb az újabb, korszerűbb csővezetékek aránya, magasabb 

ugyan az amortizáció, viszont alacsonyabb a hálózati hőveszteség. Ez kedvezően befo-

lyásolja a hőtovábbítás fajlagos költségeit. A nagyobb hálózatsűrűségű településeken 

szintén alacsonyabb a hőtovábbítás fajlagos költsége. 

5.1.5. A távfűtés árstruktúrája 

 

A távfűtés árstruktúrájával kapcsolatban az alábbi hipotézist teszteltem. A távfűtés árát 

alapvetően a távfűtés közvetlen önköltsége határozza meg, amiben a hőenergia biztosítá-

sának közvetlen önköltsége nagyobb arányt képvisel, mint a hőtovábbítás fajlagos közvet-

len költsége. 

Korrelációvizsgálat során pozitív irányú szignifikáns összefüggés mutatkozott a távfű-

tés GJ-ra értelmezett ára és a távfűtés összes fajlagos közvetlen költsége között
200

. Ameny-

nyiben a távfűtés fajlagos költségeit részletes bontás nélkül vizsgáljuk, akkor ez az össze-

függés 27 vállalat esetén is kimutatható. A többi változó hatásának kiszűrése, valamint a 

két változó közötti kapcsolat szemléltetése érdekében regressziós vizsgálatot végeztem. A 

megalkotott függvény által megmagyarázott hányad (Adjusted R Square) 0,918, ami azt 

jelzi, hogy a távfűtés ára varianciájának 91,8 százalékára magyarázatot ad a távfűtés köz-

vetlen önköltségének alakulása. Ez alapján látható, hogy a vállalati általános költségek és 

beépített nyereségtartalom kisebb szerepet játszanak az árak alakulásában.  

Külön vizsgálva a közvetlen költségeket, pozitív irányú szignifikáns összefüggés adó-

dott a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége és a fűtési hődíjak között is. Azok a 

távhőszolgáltatók, melyeknél magasabb a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége, 

magasabb fűtési hődíjakat határoznak meg
201

. A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségei 

nem mutattak szignifikáns összefüggést egyik díjtétellel sem. A távfűtés közvetlen költsé-

geinek átlagosan mintegy háromnegyedét teszi ki a hőenergia biztosításának közvetlen 

önköltsége, és mindössze 25 százalék a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költsége (2007. évi 

adatok alapján). A távfűtés árstruktúrájában tehát a hőenergia biztosításának közvetlen 

önköltsége a döntő jelentőségű tényező.  

 

T4 A távfűtés domináns áralakító tényezője a tevékenység közvetlen költsége, azon 

belül is a hőenergia biztosításának közvetlen önköltsége, amely a közvetlen költség-

struktúrában mintegy háromnegyed részt képvisel. Ehhez képest a hőtovábbítás fajla-

gos közvetlen költségeinek aránya mindössze 25 százalék. A távfűtés egységárának 

eltéréseit is jelentős mértékben (2007. évi adatok alapján 91,8 százalékban) magyaráz-

zák a távfűtés közvetlen költségeinek eltérései. 
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5.2. A megtérülés biztosításának módja - a díjrendszer és a költ-

ségstruktúra összefüggései 

Vizsgáltam a megtérülési követelmény elemei érvényesítésének a helyét az egyes díjtéte-

lekben
202

. A távhőszolgáltató vállalatok kivétel nélkül a hődíjakban térítik meg a felhasz-

nált tüzelőanyag költségét, a vásárolt hőenergia energiadíját, illetve az üzemeltetés és fenn-

tartás során szükségszerűen elfolyt víz hőtartalmának hőköltségét. Ebből következően az 

alapdíjakban kell, hogy megtérüljön a tüzelőanyag és hőenergia költségeken kívül az ösz-

szes távhőszolgáltatási költség. Vannak azonban olyan megtérítendő elemek, amelyek ér-

vényesítésének helye a különböző díjtételekben nem általánosan jellemző. Ilyenek például 

a teljesítménydíjak, a hálózati hőveszteség, az elfolyt víz költsége (pótvízveszteség), a fel-

használt villamos energia költsége, az energiaadók, valamint a fejlesztési forrás, illetve 

beépített nyereségtartalom. Ezeket a költségelemeket a vállalatok közel fele az alapdíjak 

tételei között, másik fele a hődíjtételek között számolja el. 

Vizsgáltam az alapdíj-hődíj arányt lakossági és összfogyasztói szinten. Abból a feltevés-

ből indultam ki, hogy a távhőszolgáltatók jellemzően törekednek arra, hogy az alapdíj-hődíj 

aránya tükrözze a reális költségstruktúrát, ám a lakosság felé kisebb alapdíjarányt érvénye-

sítenek. 2007-ben a lakosság felé kiszámlázott alapdíjak aránya mintegy 30 százalék volt 

átlagosan, s mintegy 70 százalékot tett ki a hődíj aránya. Az összfogyasztói szinten kiszám-

lázott összegek alapján számított alapdíj-hődíj arány átlagosan 39-61 százalék volt. Látha-

tó, hogy ez nagyobb mértékű alapdíjarányt mutat a lakossági díjakból számított arányhoz 

képest. A lakosság irányába tehát az alacsonyabb alapdíj-, magasabb hődíj-arányt célozzák 

meg a vállalatok. 

Az alapdíj-hődíj arányok alakulását összevetettem a fix és változó költségek arányá-

val. A vizsgált 15 vállalat esetében a díjtételek aránya összfogyasztói szinten tükrözi a fix 

és változó költségek arányát, azaz a kiszámlázott alapdíjakból a fix költségeket, a kiszám-

lázott hődíjakból pedig a változó költségeket téríttették meg. A lakosság felé alkalmazott 

alapdíj-arány 2007 és 2009 között nagyjából 30 százalék körül volt. Az elemzés igazolta a 

H5a hipotézist. 

 

T5a Különbségek mutatkoznak a távhőszolgáltatók között abban, hogy a megtérülési 

követelmény egyes elemeit melyik díjtételben téríttetik meg. A vállalatok összfogyasztói 

szinten törekednek arra, hogy az alapdíj-hődíj arány illeszkedjen a fix és változó költsé-

gek arányához. A felhasználók negatív visszajelzései miatt a lakossági díjstruktúrában 

nem tudják tartani ezt az arányt, így a lakossági felhasználók felé alacsonyabb alapdíj- 

és magasabb hődíj-arányt érvényesítenek.  

 

Az önkormányzati rendeletek alapján vizsgáltam 41 távhőszolgáltató vállalat árképzési 

mechanizmusát. Az árképzési mechanizmusok elemzésével arra kerestem a választ, vajon a 

távhőszolgáltatásban is elterjedt-e az árak megállapítására az ársapkás szabályozás, ille-

tőleg a távhőszolgáltatók által alkalmazott díjképletek megfelelnek-e az ársapkás szabályo-

zás követelményeinek.  

A távhőszolgáltató vállalatok többsége az alapdíjakra vonatkozóan az évenkénti díj-

kalkuláció módszerét alkalmazza. Díjképletek alkalmazása esetén a távhőszolgáltató válla-

latok gyakorlata alapvetően eltér, de hasonlóságokat is találunk az alapdíjképletek esetén. 

Szinte minden képletben megjelenik a fogyasztói és a termelői (jellemzően ipari) árindex 
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 Ezt 41 távhőszolgáltató vállalat esetében tekintettem át, részben a kérdőívet visszaküldő 27 vállalat válaszai 

alapján, részben pedig e 41 távhőszolgáltató esetében az illetékes települési önkormányzat „Távhőszolgáltatásról, 

a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről” 

szóló rendelete alapján. 
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korrekciós tényezőként való alkalmazása. Minden esetben a fogyasztói árindex szerepelte-

tése történik nagyobb súllyal, sok esetben igen jelentős különbséggel. A fogyasztói árindex 

alkalmazása azonban számos problémát vet fel, többek között, hogy a távhőszolgáltató 

által felhasznált speciális erőforrások árnövekedése jellemzően nem a fogyasztói árindex-

nek megfelelően alakul. A távhőszolgáltatás esetében az ipar, illetve esetleg az építőipar 

belföldi értékesítési árindexe lehet például megfelelő díjnövelési tényező. A bér- és terhei, 

valamint az amortizáció változása esetén valójában pusztán a vállalati költségelmozdulás-

ról van szó, nem valódi árindex alkalmazásáról. Ezen költségelemek képletben szereplő 

arányairól – a közvetlen költségstruktúra vizsgálatának eredményei alapján – feltételezhe-

tő, hogy az árstruktúrában betöltött tényleges (és indokolt) arányukhoz képest túl vannak 

dimenzionálva.  

A hődíjak esetében szintén kétféle képlet típus alkalmazása jellemző. Egyrészt a hődíj 

tartalmára vonatkozó képletekkel, másrészt a hődíj változás érvényesítési lehetőségeinek 

képletben történő összefoglalásával találkozhatunk. Ez utóbbi a gyakoribb. Az új hődíjak 

meghatározására távhőszolgáltatónként nagyon különböző mechanizmusok vannak ér-

vényben, nehéz a képletekben közös vonásokat találni. Közös jellemző, hogy az új hődíj 

meghatározása a bázis hődíj korrekciója révén történik. A korrekciós tényező azonban kü-

lönböző elemeket tartalmaz. A leggyakrabban előforduló korrekciós tényezők a földgáz 

gázdíj változása, a földgáz teljesítménydíj változása, valamint a vásárolt hő előállításához 

szükséges gázár változása (vagy vásárolt hő hődíj-változása), illetve az ezek megfelelő 

arányokkal való súlyozása révén adódó korrekciós tényezők. Összefüggésében látható, 

hogy a hődíjak jellemzően az energiaköltségek változását követik. Esetenként előforduló 

korrekciós tényezőként találkozhatunk például árkockázati tényező, fedezeti hányad, hatás-

fok-változás, nyereség tényező alkalmazásával, vagy a KSH szerinti fogyasztói árindex 

változásának, az ipari termelői árindex változásának és az elektromos áram díjváltozásának 

figyelembe vételével. Több képletben megjelenik a kapcsolt energiatermelés hasznának az 

érvényesítése.  

Az olyan típusú hődíjképletek esetén, ahol nyereségtényezőt építettek a korrekciós té-

nyezőbe, a gázár változás mellett a nyereségbeépítés is automatikusan érvényesíthető az 

árban. A hődíjképletek további hiányossága, hogy a bázis díj helyett jellemzően itt is csak 

a bázisidőszaki díjak szerepelnek (csakúgy, mint az alapdíj-képletekben). Ez konzerválja, 

illetőleg évről évre halmozhatja a bázisidőszaki díjak torzításait. A bázisdíjat úgy kell(ene) 

megállapítani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a képlet rögzített érvényességi idejére 

megfelelő alapként szolgáljon. A következő években erre az alapra épülnének rá a képlet-

ben meghatározott korrekciós tényezők által engedélyezett változások. Az egyes korrekci-

ós tényezők különböző súlyokkal vesznek részt az új hődíj meghatározásában. A súlyok 

meghatározására vonatkozóan nem derül ki egyértelműen mi alapján történt a súlyozás. A 

H5b hipotézis csak részben teljesül. 

 

T5b A távhőszolgáltató vállalatok az alapdíjak meghatározására jellemzően az éven-

kénti díjkalkuláció módszerét alkalmazzák. Díjképletek használata esetén az alapdíjak 

inflációs eredetű árnövelési igényeit strukturált árindexek alkalmazásával érvényesítik. 

A hődíjak növelését alapvetően az energiaköltségek változásához kötik, azonban a 

hődíjképletekben megjelenő további korrekciós tényezők jelentősen különböznek válla-

latonként. A képletekben rögzített díjnövelési lehetőségek gyakran hibás mechanizmus-

ra épülnek, s konzerválják, esetleg halmozzák a bázisidőszaki díjak torzításait. A távhő-

szolgáltatásban elterjedt díjképletek többsége nem felel meg az ársapka szabályozás 

követelményeinek. 
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5.3. A tágabban értelmezett áralakító tényezők hatásainak 

elemzése egy átlaglakás éves távfűtési költsége alapján 

A távfűtés egységárát befolyásoló legfontosabb tényezők vizsgálata mellett a kutatás 

kiterjedt a tágabban értelmezett áralakító tényezők hatásainak elemzésére is. Ezeket a hatá-

sokat egy átlaglakás éves távfűtési költsége alapján vizsgáltam. Egy lakás éves távfűtési 

költségét a távfűtés GJ-ra értelmezett egységárán kívül a lakás éves hőfogyasztása is meg-

határozza, amit több olyan tényező is befolyásol, mely kívül esik a távhőszolgáltatók kom-

petenciáján, úgymint a fűtés szabályozhatósága
203

, a lakás szigeteltségi állapota, az igé-

nyelt belső hőmérséklet, valamint a fűtési időszak külső átlagos hőmérséklete. Az elemzés 

során abból indultam ki, hogy a magyarországi távfűtési rendszerek számos örökölt, mű-

szaki-, konstrukcionális problémával küzdenek, emellett a lakásoknak rendkívül rossz a 

szigeteltségi állapota. Ez növeli a lakások hőfogyasztását és ezáltal egy átlaglakás éves 

távfűtési költségét. Feltételeztem továbbá, hogy a magas távfűtési díjak jobban ösztönöznek 

megtakarításra a hőfelhasználás terén.  

Egy átlaglakás éves távfűtési költsége, a távfűtés fajlagos ára és egy átlaglakás éves át-

lagos hőfogyasztása közötti kapcsolat szemléltetésére – a három változó két dimenzióban 

történő ábrázolhatósága érdekében – az egy átlaglakás éves átlagos fogyasztására vonatko-

zó változót klaszterelemzéssel 4 klaszterbe soroltam, majd a vállalatok válaszait az éves 

távfűtési költség és a távfűtés GJ-árának koordinátarendszerében ábrázoltam, különböző 

színekkel jelölve az egyes klaszterekbe való tartozást. A távfűtés magasabb egységára ala-

csonyabb fogyasztásra ösztönöz, ami azt eredményezi, hogy a magasabb távfűtési egység-

árak ellenére is alacsonyabb lehet egy átlaglakás éves összes távfűtési költsége.  

A fűtés szabályozhatósága a fűtési rendszer típusától függ. A válaszadó vállalatok ese-

tében, 2007-es adatok szerint a lakások átlagosan mintegy 18 százaléka egycsöves átfolyós 

fűtési rendszerű, ahol nincs lehetőség a fűtés szabályozására. (Olyan település is van, ahol 

ez az arány 81 százalék.) Az egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerű lakások aránya 

átlagosan mintegy 33 százalék, a kétcsöves átfolyós fűtési rendszerű lakásoké mintegy 49 

százalék. Összességében tehát elmondható, hogy a lakások mintegy 82 százaléka esetén 

van valamiféle lehetőség a fűtés szabályozására a válaszadó vállalatokat tekintve. (Ez az 

arány kedvezőbb képet mutat az országos átlagnál.) 

Korrelációvizsgálat során negatív irányú szignifikáns kapcsolat mutatkozott a panel-

programban felújított lakások hozzávetőleges aránya és az átlagos éves távfűtési költségek 

között
204

, ami arra utal, hogy a felújított lakások nagyobb arányát kiszolgáló vállalatok 

esetében egy átlaglakás éves távfűtési költsége kedvezőbben alakul. Egy felújított lakás 

éves távfűtési költsége átlagosan mintegy 33 százalékkal alacsonyabb, mint egy nem felújí-

tott lakás esetében. A Panelprogram vagy egyéb program során felújított lakások arányára 

vonatkozóan 20 település esetében állt rendelkezésre információ. Ez alapján 370.424 távfű-

tött lakásból mindössze 64.824 lett felújítva a Panelprogramban. Ez mindössze mintegy 

17,5 százalékos arányt jelent. (Valószínűsíthető, hogy a távfűtött lakások másik felénél is 

hasonló arány adódna.) A H6 hipotézis igazolódott a vizsgálatok során. 
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 A fűtés szabályozhatósága alapvetően a fűtési rendszer típusától, illetve a termosztatikus radiátorszele-

pekkel való ellátottságtól függ. 
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 Pearson Correlation: -0,460, p=0,047. 
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T6 Azokon a településeken, ahol magasabb a távfűtés egységára, jellemzően alacso-

nyabb egy átlaglakás éves átlagos hőfogyasztása a nagyobb takarékossági kényszer mi-

att. A magasabb távfűtési egységárak ellenére is adódhat alacsonyabb távfűtési költség 

egy átlaglakásra vonatkozóan éves szinten. Alacsonyabb az átlagos távfűtési költség 

azokon a településeken, ahol magasabb a felújított lakások aránya. Egy felújított lakás 

esetében a távfűtési költség jelentősen mérséklődik a lakások jobb szigeteltségi állapota 

és a fűtés szabályozhatósága révén, ennek ellenére a lakásoknak mindössze kis százalé-

ka (2007-ig mintegy 17,5 százaléka) élt a Panelprogram kínálta lehetőségekkel, mely-

nek oka az önrész és a domináns társasházi többség követelménye. 

5.4. A szabályozási/jogszabályi környezet 

Közszolgáltatás lévén, valamint a természetes monopolhelyzetből adódóan a távhő-

szolgáltatás erős jogszabályi kontroll és hatósági árszabályozás hatálya alatt áll. A magas 

távhődíjak miatt és a távfűtött lakásokban élő lakosság viszonylag alacsonyabb jövedelmi 

helyzetéből adódóan lényeges a távhő szociális szempontú megközelítése. Emiatt, valamint 

az önkormányzat „multifunkcionalitása” révén jelentős politikai befolyás érvényesül a táv-

hőszolgáltatásban. Mind a távfűtés díjtételeinek és a díjtételekből származtatott egységárá-

nak, mind egy átlaglakás éves távfűtési költségének alakulására jelentős befolyást gyakorol 

a politikai-jogszabályi környezet.  

A távfűtés árára a hatósági árszabályozás, az egyes önkormányzatok távfűtés árát sza-

bályozó rendeletei, a 2010 elején módosított áfa-törvény, a közbeszerzési törvény, vala-

mint a kapcsolt energiatermelés támogatásának folyamatban lévő változása van a legna-

gyobb hatással. Egy átlaglakás éves távfűtési költségeit a távfűtési számlák kiegyenlítésé-

hez nyújtott szociális alapú támogatás, valamint a lakások és a távfűtési rendszerek korsze-

rűsítésére irányuló programok mérsékelhetik. Dolgozatomban az egyes törvények, rendele-

tek távhőszolgáltatásra gyakorolt gazdasági hatásainak bemutatására törekedtem. A szabá-

lyozási környezet a távhőszolgáltatók számára külső adottságnak tekinthető, és minden 

távhőszolgáltatóra egyaránt érvényes. A jogszabályi környezet távfűtés árát befolyásoló 

hatása nyilvánvaló, így nem fogalmaztam meg tézist erre vonatkozóan. 

5.5. Az árszabályozási szempontú csoportképzési lehetőségek 

vizsgálata 

A csoportképzési lehetőségek vizsgálatával lényegében a csoportonkénti díjmodellek 

megalkotásának létjogosultságát kívántam elemezni (elsősorban cáfolni)
205

. Az árszabályo-

zás szempontjából történő csoportképzés – az erre vonatkozó feltételezésem szerint – a 

távhőszolgáltató vállalatok körében számos egyedi vonásuk miatt csak korlátozottan lehet-

séges. A távhőszolgáltatók jellemzőinek eltérésein kívül a települések is számos sajátossá-

got mutatnak, többek között a hálózatsűrűség, a talajviszonyok, (de az önkormányzati poli-

tika, a lakosság jövedelmi helyzete terén is), s ez jelentősen eltérő működési feltételeket 

teremt a vállalatok számára. Ebből kiindulva a csoportosíthatóság a távhőszolgáltató válla-

latok körében a hőtovábbítási jellemzőjük szerint nem lehetséges. A műszaki paraméterek, 

elsősorban az ellátott lakások száma, a hőenergia biztosításának módja, és a hőtermelés 

kapcsolt és nem kapcsolt jellege inkább adhat alapot a csoportképzésre.  

Első lépésben klaszterelemzéssel próbáltam homogén csoportokat képezni, többszöri 

sikertelen próbálkozás után azonban végül a csoportképzésnek egy mesterséges útját vá-
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 A távhőszolgáltató vállalatok számos egyedi vonása miatt a minden távhőszolgáltatóra érvényes egységes 

díjmodell megszerkesztésének létjogosultságát eleve kizártam. 
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lasztottam. Minden távhőszolgáltató vállalat kapott egy háromjegyű kódot, ahol az első 

számjegy a méret szerinti kódot, a második számjegy a saját hőtermelés aránya szerinti 

kódot, a harmadik számjegy pedig a termelés kapcsolt-nem kapcsolt jellege szerinti kódot 

jelenti. A távhőszolgáltató vállalatok jellemzőik alapján 32 kódvariáció szerint szóródtak. 

A 32-féle érvényes kódvariáció további szűkítése érdekében további korlátozást vezettem 

be. Ez alapján 10 csoportba soroltam a távhőszolgáltatókat. Ezzel a módszerrel 56 

távhőszolgáltatót lehetett csoportba sorolni. A többi vállalat a három relevánsnak tekintett 

csoportképzési ismérv szerinti jellemzői alapján meglehetősen egyedinek tekinthető, őket 

ezen ismérvek együttes figyelembevétele szerint nem lehet csoportokba sorolni.  

Vizsgáltam, hogy a távfűtés egységárát, az alkalmazott technológia fajtáját, a felhasz-

nált tüzelőanyag fajtáját és árát, valamint a vásárolt hő mennyiségét és egységárát illetően 

vannak-e hasonlóságok az egyes csoportokon belül, illetve lényegi különbségek a csopor-

tok között (2008. év adatai alapján). Az összefüggést Box-plot diagramok segítségével 

szemléltettem. A csoportok felénél igazolódott, hogy az alkalmazott díjtételek alapján egy 

átlaglakásra számszerűsített éves távfűtési költségekben nincsenek nagy különbségek a 

csoportokon belül. Az ezen csoportokba tartozó vállalatok egyéb jellemzőikben is hasonlí-

tanak egymáshoz. A csoportok másik felénél azonban jelentős különbségek adódtak a táv-

fűtés fajlagos árában és az éves távfűtési költségekben. Ezeknél a csoportoknál az ide tar-

tozó vállalatok bizonyos további jellemzőket figyelembe véve jobban különböznek egy-

mástól. Az egyes csoportok között a csoportképző paraméterek kivételével nem mutatkoz-

tak szignifikáns különbségek.  

Tekintve, hogy a létrehozott csoportok nem különböznek markánsan sem az átlaglakás 

távfűtési költségeit, sem a fő áralakító tényezőket illetően, árszabályozási szempontból 

nem tekinthetők homogénnek a létrehozott csoportok, s ezáltal nem tekintem reális lehető-

ségnek a csoportonkénti díjmodellek megszerkesztését. 

Az összehasonlítást csak a díjtételekre és a belőlük származtatott adatokra vonatkozó-

an állt módomban elvégezni. Fontos lett volna annak vizsgálata, hogy hogyan alakulnak a 

csoporton belül a távfűtés közvetlen költségei, mivel a csoportképző ismérvek döntően a 

távfűtés közvetlen költségeire gyakorolnak befolyást. Sajnos azonban erre vonatkozóan 

nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű információ. A H7 hipotézist a vizsgálatok alá-

támasztották. 

 

T7 A települési sajátosságok és a hőtovábbítási rendszerek telepítési, életkorbeli eltérései 

miatt a hőtovábbítási jellemzők szempontjából nem képezhetők homogén csoportok a 

távhőszolgáltatók körében. A vállalat mérete, a hőenergia biztosításának módja és az 

előállítás kapcsolt-nem kapcsolt jellege szerint létrehozott csoportok sem tekinthetők tel-

jesen homogénnek. A csoportok csak a csoportképző paraméterek szerint mutatnak mar-

káns különbségeket, illetőleg az egy csoportba tartozó távhőszolgáltatók a figyelembe vett 

paramétereken kívül számos további jellemzőjükben eltérnek. Ily módon az árszabályo-

zás szempontjából homogénnek tekinthető csoportok létrehozásának realitása erősen 

korlátozott. Ebből adódóan a csoportonkénti díjmodellek megszerkesztése sem lehet reá-

lis cél. 

 

A 21. összefoglaló táblázat a kutatás hipotéziseinek, valamint új és újszerű megállapításai-

nak illeszkedését mutatja a koncepcionális modell struktúrájához. 
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A kutatás hipotéziseinek, valamint új és újszerű megállapításainak illeszkedése a 

koncepcionális modell struktúrájához 21. táblázat 
A koncepcionális modell 

elemei 
H A hipotézis tesztelésének elemzési módszerei 

Értéke-

lés 
T 

A  

megtérülési  

követelmény 

elemei 

A  

hőenergia 

biztosítá-

sának  

közvetlen 

önköltsége 

H1a 

 A távfűtés energiahordozó-szerkezetének vizsgálata 

 A földgázpiaci helyzet elemzése 

 Korrelációvizsgálat a tüzelőanyagok beszerzési ára és a távfűtés 

díjtételei között 

 A hőtermelés közvetlen költség-struktúrájának elemzése 

 Az alternatív energiahordozók felhasználási lehetőségeinek 

elemzése. Előnyök, hátrányok és az elterjedésük korlátai. 

 Az alternatív energiahordozók hőtermelési költségekre és a 

díjakra gyakorolt hatásának elemzése 

Igazolva 

 
T1a 

H1b 

 A földgázpiaci liberalizáció várt előnyeinek és azok korlátozott 

megvalósulásának bemutatása – szakirodalom alapján 

 A földgáz beszerzési árának vizsgálata távhőszolgáltatónként 

 A földgázpiaci liberalizáció empirikus vizsgálata 

 A földgáz beszerzési lehetőségének hatása a hőtermelés közvet-

len költségeire 

Igazolva 

 
T1b 

H2a 

 A költségmegosztás problematikájának elemzése a hő és villa-

mos energia között (ikertermékek költségmegosztásának mód-

szertana) 

 Saját tulajdonú kapcsolt energiatermelés empirikus vizsgálata 

 Harmadik feles kapcsolt energiatermelés esetén a vásárolt hő 

ára meghatározásának problémája – gyakorlati szakirodalom és 

nyitott kérdés alapján 

Igazolva 

 
T2a 

H2b 

 A kapcsolt energiatermelés támogatásával kapcsolatos állás-

pontok ütköztetése – szakirodalmi áttekintés 

 A jelenlegi támogatási rendszer hiányosságainak feltárása és a 

folyamatban lévő átalakítás távfűtés árára gyakorolt hatásainak 

elemzése – jogszabályi háttér, sajtófigyelés és szakmai konzul-

tációk alapján 

Igazolva 

 
T2b 

A hő-

továbbítás 

fajlagos 

közvetlen 

költsége 

H3 

 A hőtovábbítás költségeit befolyásoló tényezők elemzése  

 A hőtovábbítás közvetlen költség-struktúrájának elemzése 

2007. évre – költségarányok, korrelációvizsgálat 

 Az átlag alatti és átlag feletti hőtovábbítási költségű 

távhőszolgáltatók összehasonlító elemzése 

Részben 

igazolva 

 

T3 

Az  

árstruktúra 
H4 

 Korrelációvizsgálat és regresszióelemzés  

 A távfűtés közvetlen költség struktúrájának elemzése 

Igazolva 

 
T4 

A megtérülés 

biztosításá-

nak módja 

A  

díjrendszer 

és a  

költség-

struktúra 

össze-

függései 

H5a 

 A megtérülési követelmény elemei érvényesítési helyének 

vizsgálata a díjtételekben – önkormányzati rendeletek alapján 

 Az alapdíj-hődíj arány vizsgálata lakossági és összfogyasztói 

szinten 2007-2009. évekre 

 A díjrendszer és a költségstruktúra összefüggéseinek elemzése 

 A különböző díjrendszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgá-

lata a távhőszolgáltatásban 

Igazolva 

 
T5a 

Az ársza-

bályozási 

formulák 

H5b 
 A távhőszolgáltatók által alkalmazott díjképletek összehasonlí-

tó elemzése 

Részben 

igazolva 

 

T5b 

Egy átlag-

lakás éves 

távfűtési költ-

ségére ható 

tényezők 

A kutatás 

kiterjesz-

tése 

H6 

 Egy átlaglakás éves távfűtési költsége, a távfűtés GJ-ára, vala-

mint egy átlaglakás éves hőfogyasztása közötti összefüggések 

feltárása – korrelációvizsgálat, klaszterelemzés 

 A fűtés egyedi szabályozhatóságának vizsgálata – a távfűtési 

rendszerek típusának elemzése 

 A felújított lakások arányának és a Panel-program igénybevé-

telének elemzése 

Igazolva 

 
T6 

A csoport-

képzés lehe-

tősége 

A kutatás 

kiterjesz-

tése 

H7 

 Homogén csoportképzés lehetőségeinek elemzése – klaszter-

elemzés és mesterséges csoportképzés –( kódrendszer) 

 A csoportok közötti különbségek és a csoportokon belüli hason-

lóságok vizsgálata 

 A csoportonkénti díjmodellek realitásának elemzése 

Részben 

igazolva 

 

T7 
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6. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK GYAKORLATI HASZ-

NOSÍTHATÓSÁGA 

A kutatás eredménye, hogy átfogó képet nyújt a távfűtés áralakító tényezőinek alakulá-

sáról, a szolgáltatónkénti áreltérések okairól, valamint rámutat egy átlaglakás éves távfűtési 

költségét meghatározó további tényezők jelentőségére. A csoportképzés lehetőségeinek 

vizsgálata megerősítette, hogy a távhőszolgáltatók számos egyedi jellemzőik miatt nem 

sorolhatók markáns csoportokba, s így a csoportonkénti díjmodellek megszerkesztése sem 

lehet reális cél. 

Disszertációmban törekedtem a távfűtés áralakulását érintő kérdések teljes körű feltá-

rására, a problematikus területek gazdasági szempontú elemzésére. A műszaki feltételek, 

az energiapiaci helyzetkép és a jogszabályi környezet bemutatása azok gazdasági vonatko-

zásainak kiemelésével történt. Kísérletet tettem arra, hogy egy, az elméleti, módszertani és 

gyakorlati vonatkozásokat gazdasági szempontból szintetizáló kutatás szülessen a távhő-

szolgáltatást illetően. 

Az elemzések mind a döntéshozók és ellenőrző szervek, mind a távhőszolgáltató válla-

latok szempontjából tartalmaznak hasznosítható összefüggéseket. 

Az alábbiakban javaslatot teszek egy vizsgálati módszer kidolgozására, mely segítsé-

get jelentene az ellenőrző szerveknek annak megállapításában, vajon a vizsgált 

távhőszolgáltató vállalat díjai megfelelnek-e a jogszabályban előírt követelményeknek, úgy 

hogy figyelembe veszi a távhőszolgáltató vállalat egyedi működési feltételeit is.  

A távhőszolgáltatók díjai indokoltságának vizsgálatára az alábbi módszer továbbgon-

dolását javaslom. Egy „költség és nyereség benchmarking” együttes elvégzése révén (a 

költségadatok normalizálását követően) a benchmark vállalat megkeresése után összemér-

hető lenne az egyes vállalatok költsége a benchmark vállalatéval. Természetesen ez lénye-

gében magában foglalná a műszaki jellemzők eltéréseiből adódó költségkülönbségeket is. 

Egy költség benchmarking elvégzéséhez azonban a költségek ismeretén túl fontos a fő 

költség- és ár alakító tényezők feltárása is (erre vonatkozóan a dolgozat eredményei hasz-

nos információkkal szolgálnak). Mivel az áralakító tényezők között több olyan is előfordul, 

melynek megítélése szubjektív elemeket hordoz magában, és melyek hatása nem mérhető, 

a módszer leegyszerűsítését javaslom. A főbb költségalakító tényezők közül számos ténye-

ző adottságként fogható fel a vállalat számára (így például adottságnak tekintem a rendel-

kezésre álló technológiát, a felhasznált energiahordozó fajtáját, árát, a vásárolt hőenergia 

árát, stb.) A benchmark vállalat megkeresése után az adott távhőszolgáltató vállalat adott-

ságbeli eltérései alapján megbecsülhető lenne a szükséges költségek indokolt eltérése a 

benchmark vállalatéhoz képest. Így tulajdonképpen megkaphatnánk egy olyan távfűtésre 

vonatkozó egységárat, ami a benchmark vállalat indokolt árához képest eltér az adottságbe-

li különbségek miatt, de lényegében az ún. „puha tényezők” (vezetési képességek, külön-

böző érdekek, politika befolyása stb.) hasonló jelenlétét feltételezi. Ez alapján látni lehetne, 

hogy az „etalon” vállalat által alkalmazott árat nem kell feltétlenül erőltetni minden válla-

latra, hiszen az adottságbeli különbségek indokolttá teszik az eltéréseket, viszont becsülhe-

tő lenne egy olyan ár, amely az eltéréseket figyelembe véve elérhető a távhőszolgáltató 

számára. Etalonként lehet választani egy átlagosan teljesítő vállalatot, de a legjobb gyakor-

lat (best practice) elvén is történhetne a kiválasztás. Az etalon vállalat kiválasztása azonban 

nehézségekbe ütközhet. Célszerű átgondolni egy „virtuális távhőszolgáltató” létrehozását, 

és az ezzel való összehasonlítást.  
 

A dolgozatomban részletesen kifejtettem a rendelkezésre álló adatbázis hiányosságait. 

A legfőbb problémát az adatbázissal kapcsolatban az jelentette, hogy a mérleg és 

eredménykimutatás adatai csupán a teljes vállalatra vonatkozóan, összesített formában áll-
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nak rendelkezésre, és így például a nem tiszta távhő profilú vállalatok esetében nem lehet 

tudni, hogy az ebben megjelenő költségeknek mekkora része az, ami valójában a távhő-

szolgáltatás érdekében merült fel, és mekkora részét okozzák az egyéb tevékenységek. 

Vegyes profil esetén központi kérdés az üzemi és vállalati általános költségek felosztása is 

az egyes tevékenységek között. Ismerni kellene a közvetett költségek felosztásának módját, 

illetve pótlékkulcsos felosztás esetén a vetítési alapot. Az árképzésre vonatkozóan érdemi 

(távhőszolgáltatásra vonatkozóan megtisztított) költséginformációk nélkül nem lehetséges 

helytálló következtetéseket levonni. A 15. számú mellékletben javaslatot teszek arra vo-

natkozóan, mely információkra lenne szükség annak érdekében, hogy korrekt javaslatokat 

lehessen megfogalmazni az áralakító tényezők szerepére vonatkozóan. A javasolt adatbázis 

hátránya, hogy az adatoknak ez a fajta bekérése jelentős többletmunkát jelent a 

távhőszolgáltatóknak, hiszen jellemzően nem ilyen bontásban tartják nyilván a költségei-

ket. A nem megszokott kategóriák kitöltése mindenképpen félreértések forrása lehet, így 

törekedni kell a kérdések, és az adatok tartalmának minél pontosabb és egyértelműbb meg-

fogalmazására. A vállalatok konkrét adatainak ismerete nélkül nem állítható, hogy az új 

adatbázisból szignifikáns összefüggések állapíthatók meg a csoportokra vonatkozóan. A 

csoportképzés, valamint az egyes csoportokra vonatkozó egységes díjképlet meghatározá-

sának lehetősége továbbra is bizonytalan a távhőszolgáltatók számos egyedi tulajdonsága 

miatt. Amennyiben nincs lehetőség egy ilyen felépítésű adatbázis kiépítésére, úgy minden-

képpen törekedni kell arra, hogy a mérleg és eredménykimutatás adataiból világosan kide-

ríthető legyen, hogy a bevételek, a költségek és a ráfordítások mekkora hányada tartozik 

szorosan a távhőszolgáltatáshoz. A költségek költségnemenkénti bontása is megfelelő le-

het, ha pontosan tudjuk, hogy az anyagjellegű, a személyi jellegű ráfordításokon, az érték-

csökkenési leíráson és az egyéb ráfordításokon belül mekkora részt képvisel a távhőszol-

gáltatás, illetve a pénzügyi és rendkívüli műveletekre vonatkozóan is ismerni kell a távhő-

szolgáltatásra vonatkozó adatokat. Ugyanígy az árbevétel esetében is ismerni kell a hő-

szolgáltatásból származó árbevétel nagyságát (ezt ismerjük is a jelenlegi adatbázisból). A 

költségek közvetlen és közvetett költségekre történő bontása is hasznos lehet, illetve a vál-

tozó költségek és fix költségek megbecsülése is többletinformációhoz juttatja a döntésho-

zót. (Természetesen itt is külön számszerűsítve a távhőszolgáltatásra.) 
 

A kutatás eredményei az oktatásban is hasznosíthatók, a legfontosabb összefüggések 

beépíthetők a közszolgáltató vállalatok gazdaságtana és a közüzemi gazdaságtan című tan-

tárgyak gyakorlati anyagába, s így illeszkedik a Gazdálkodástani Intézet oktatási tevékeny-

ségébe. 

A kutatómunka nem ér itt véget. A disszertáció elkészítése során felmerülő kérdések 

további kutatási irányokat jelöltek ki, amelyeknek elemzésére a jelenlegi információbázis 

nem adott kellő alapot. Célom, hogy a feltáratlan területek tudományos igényű és a gyakor-

lat számára is hasznosítható kutatását folytassam. 
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7.2. Hivatkozott jogszabályok 

[1.] 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kap-

csoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának 

számítási módjáról  

[2.] 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 

[3.] 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti 

Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes 

szabályairól. 

[4.] 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 

törvény végrehajtásáról 

[5.] 1990. évi LXV. törvény A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL 

[6.] 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 

[7.] 1992. évi V. törvény az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 

módosításáról 

[8.] 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

[9.] 1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről 

[10.] 1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 

[11.] 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 

[12.] 2003/55/EC Irányelv a földgázpiac belső szabályozásáról 

[13.] 2005. évi XV. évi törvény a üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereske-

delméről 

[14.] 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 

[15.] 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

[16.] 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről 

[17.] 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

[18.] 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek 

kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól, 

[19.] 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet a lakosság energiafelhasználásának szociális tá-

mogatásáról 

[20.] 289/2007. (X.31.) Korm.rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és 

távhőfelhasználás szociális támogatásáról  

[21.] 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet (a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a 

lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a 

távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figye-

lembe veendő szempontokról és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárás-

ban kötelezően benyújtandó adatok köréről 
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[22.] 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból 

nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos 

energia kötelező átvételéről és átvételi áráról 

[23.] 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet a kedvezményes gázellátás igénybevételéről 

[24.] 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a 2005-2007 közötti időszakban az üvegházhatású 

gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és 

Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának 

részletes szabályairól 

[25.] 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításá-

ról 

[26.] 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról 

[27.] 98/30/EC Irányelv a földgázpiac belső szabályzásáról 

[28.] A biomasszával kapcsolatos cselekvési terv - A Bizottság közleménye, {SEC(2005) 

1573} - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, Brüsszel, 07.12.2005, COM 

(2005) 628 végleges 

[29.] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 2004/8/EK 

IRÁNYELVE a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső ener-

giapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról 
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7.3. Városok rendeletei 

Az illetékes települési önkormányzatok „távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás 

legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről” szóló rendele-

tek: 

Budapest Főváros Közgyűlésének 81/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 

Dunaújváros MJV Közgyűlése 10/2007. (II. 16.) KR számú rendelete 

Ajka Város Önkormányzata képviselő testületének 9/2006. (III. 22.) rendelete 

Algyő Nagyközség 2008. rendelete 

Balatonfüred Város Önkormányzata képviselő testületének 5/2006. (II. 24.) sz. rendelete 

Cegléd Város Önkormányzata képviselő testületének 26/2007. (XII. 20.) sz. rendelete 

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2006. (II. 2.) sz. rendelete 

Csorna Város Önkormányzata képviselő testületének 21/2006. (VII. 30.) sz. rendelete 

Debrecen MJV Önkormányzata 4/2006. (II. 24.) sz. rendelete 

Dombóvár Város Önkormányzata képviselő testületének 62/2005. (XII. 2.) sz. rendelete 

Dorog Város Önkormányzata képviselő testületének 21/2008. (X. 31.) sz. rendelete 

Esztergom Város Önkormányzata képviselő testületének 41/2008. (V. 29.) sz. ÖK rendelete 

Gyöngyös Város 21/2006. (VII. 30.) KT sz. rendelete 

Győr MJV Önkormányzatának Közgyűlése 39/2006. (XII. 22.) ÖK rendelete 

Hódmezővásárhely 42/2005 (10.07.) KGY sz. rendelete 

Kazincbarcika Város Önkormányzata 49/2005. (XII. 22.) sz. rendelete 

Kecskemét MJV Önkormányzata Közgyűlésének 54/2007. (XII. 20.) sz. rendelete 

Keszthely Város Önkormányzata képviselő testületének 36/2006. (X. 27.) sz. rendelete 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata képviselő testületének 36/2004. (IV. 30.) sz. rende-

lete 

Komló Város Önkormányzata képviselő testületének 4/2009. (II. 27.) ÖK rendelete 

Makó Város Önkormányzata képviselő testületének 6/2006. (II. 16.) Makó ÖK rendelete 

Mátészalka Város Önkormányzata képviselő testületének 28/2006. (XII. 01.) rendelete 

Mezőhegyes Város Önkormányzata képviselő testületének 36/2005. (X. 26.) ö.sz. rendelete 

Miskolc MJV Önkormányzata 40/2006. (XII. 6.) sz. rendelete 

Nagyatád Város képviselő testületének 12/1999. (III. 26.) sz. rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzata 24/1999. (XI. 26.) ÖT sz. rendelete 

Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2/2008. (II. 14.) sz. rendelete 

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 42/2005 (X. 27.) KGY rendelete 

Püspökladány Város Önkormányzata képviselő testületének 14/2000. (IX. 1.) rendelete 
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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselő testületének 15/1994 (XII.1.) K+r sz. rendelete 

Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének 53/2008. (12.30.) rendelete 

Szombathely 2/2006. (I. 26.) rendelete 

Szentendre: A városi Szolgáltató Zrt. 2009. évi fűtés- és HMW alapdíj díjkalkulációja – 

Horváth József vezérigazgató 

Salgótarján MJV 27/2006. (IX.14.) sz. rendelete 

Eger MJV Önkormányzatának 43/2005. (XII.16.) sz. rendelete (módosítva 48/2006. (XII.15) 

sz. rendelettel) 

Szeged MJV Közgyűlésének 16/2003. (IV.30.) KGY rendelete 

Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének 59/2005. (XII.15.) sz. rendelete 

Szekszárd Önkormányzatának 21/2000 (XI.3.) rendelete 

Érd 02/2008 (I.25.) rendelete 

Kaposvár MJV Önkormányzatának 4/2006. (II.28.) ÖK rendelete 

Tatabánya MJV Közgyűlésének 9/2005. (II.28.) sz. rendelete 
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10. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

A javak típusai 

A közszolgáltatások fogalmi meghatározása során a javak és szolgáltatások olyan 

rendszerezéséből indultam ki, amelyik a fogyasztás magán, illetve közösségi sajátosságain 

alapul. Eszerint a javakat csoportokba lehet sorolni a rivalizálás és a kizárhatóság mentén. 

„A javak és szolgáltatások akkor rendelkeznek a kizárás tulajdonságával, ha azok potenciá-

lis felhasználójától a jószág megtagadható, vagy ha annak használatából, amennyiben a 

potenciális szállító által megkívánt feltételeknek nem tesz eleget, kizárható.” (Savas 1993, 

p. 45, hivatkozza Vigvári 2005, p. 82) Vannak olyan jószágok, amelyek nem rendelkeznek 

a kizárhatóság tulajdonságával, vagy azért, mert a termék jellegénél fogva ez nem lehetsé-

ges, illetve hiányoznak a kizárás műszaki, technikai feltételei, vagy azért, mert nem célsze-

rű a fogyasztásból való kizárás az egyéb elérhető pozitív externális hatások miatt. A másik 

dimenzió a versengő és nem versengő fogyasztás elkülönítése. Egy jószág fogyasztása ak-

kor tekinthető rivalizálónak, ha „a jószág fogyasztása annak mások általi fogyasztását kor-

látozza, illetve lehetetlenné teszi. A rivalizálás a termékekért és szolgáltatásokért folyó 

versenyt jelenti.” (Vigvári 2005, p. 83) A nem versengő fogyasztás azt jelenti, hogy „egyik 

személy fogyasztása nem csökkenti az összes többi egyén hasznát.” (Cullis-Jones 2003, p. 

72) Az alábbi szempontok szerinti csoportosítás számos szakirodalmi forrásban megtalál-

ható, más-más példákat hozva az egyes kategóriákra vonatkozóan
206

. A már említett két 

szempont (rivalizálás, kizárhatóság) mellett a Scheiring-Boda szerzőpáros munkájában egy 

további szempont figyelembe vétele is megjelenik, a kategóriák mentén érzékeltetik a tár-

sadalom tudatos döntésének eredményét az adott jószág státusára vonatkozóan. Ennek fon-

tosságát a közjavak politikai természetével magyarázzák. Rávilágítanak arra, hogy vannak 

olyan javak, amelyeknek megszerzése közérdek, s fogyasztásuk komoly pozitív 

externáliákkal jár. Mindezek alapján a javak típusai az alábbiak lehetnek (22. táblázat). 

 

A javak típusai 22. táblázat 

 Rivalizáló Nem rivalizáló 

Megvalósítható a kizárás Tiszta magánjavak 

Díjfizető javak 

Nem kizárhatóként kezelt díjfizető 

javak 

Nem megvalósítható a 

kizárás 

Részben kizárhatóként kezelt 

közös készletű javak Tiszta közjavak 

Közös készletű javak 

Forrás: Scheiring-Boda 2008, kiegészítve Horváth 2002, Cullis-Jones 2003, Vigvári 2005 alapján. 

 

A csoportosítás két szélső esete:  

 Magánjavak: A fogyasztás egyéni, rivalizáló, a fogyasztásból való kizárás megvalósít-

ható. A fogyasztó közvetlenül hozzájárul a költségekhez, ő fizeti meg az adott jószág 

árát a fogyasztásától függően. A magánjavak jellemzője, hogy „fel lehet osztani az 

egyének között”. (Samuelson 1954, p. 387)  

                                                 
206

 Megtalálható a javaknak ez a fajta rendszerezése többek között Horváth M. 2002, Cullis-Jones 2003, 

Vigvári 2005, Scheiring-Boda 2008 munkájában, de további irodalmakban is találkozhatunk a javak ily mó-

don történő tipizálásával (Samuelson 1954, Stiglitz 2005) 



155 

 

 Tiszta közjavak
207

: Fogyasztásuk közös, azaz nem rivalizáló. A jószág elfogyasztása 

nem korlátozza mások fogyasztását. A fogyasztásból nem lehet, vagy nem akarunk 

senkit sem kizárni. A fogyasztó hozzájárulása a költségekhez közvetett, többségüket a 

kormányzat biztosítja közösségi forrásokból
208

. A közjószágot Samuelson úgy határoz-

ta meg, mint „olyan jószág, amit közösen élvezünk, vagyis ennek fogyasztása nem 

eredményezi azt, hogy az adott jószágból mások kevesebbet fogyaszthatnak.” 

(Samuelson, 1954, p. 387) 

 

E két „tiszta” kategória mellett léteznek az ún. kevert (vagy vegyes) javak. Savas 

(1993) csoportosítása szerint ezek a közös készletű javak (a fogyasztásuk rivalizáló, de 

nem kizárható), valamint a díjfizető javak (a fogyasztásuk nem rivalizáló, de kizárható)
209

. 

A négy alapkategória mellett a kizárhatóság szempontjából a társadalom tudatos döntésé-

nek eredményeképpen további bontás is alkalmazható.  

 

Ezen osztályozás létjogosultsága erősen vitatott, mivel a javak és szolgáltatások beso-

rolása az egyes kategóriákba nem egyértelmű. Egyes jószágoknak több változata is lehet-

séges, s ugyanaz a jószág a körülmények változásával egyszer az egyik, másszor a másik 

típusba sorolható. Nem lehet a határokat pontosan meghúzni az egyes kategóriák között, a 

jószágvilág igen sokrétű, az egyes kategóriák finomodtak, elmosódtak a rivalizálás és a 

kizárhatóság mentén. Ebben a kategóriarendszerben a távhőszolgáltatást a díjfizető javak 

csoportjába helyezném, hiszen közjószágnak tekinthető, fogyasztása nem versengő. Azon-

ban a műszaki feltételek hiánya miatt a kizárhatóság nem valósul meg. Így a nem kizárha-

tóként kezelt díjfizető javak kategóriája illik rá a legjobban. 

 

                                                 
207

 A közjavak definiálása a szakirodalomban nem egységes, nem teljesen letisztult. A különféle definíciók 

közös tartalmi elemeinek illetve különbségeinek érzékeltetésére, az esetleges átfedések, és hiányosságok 

bemutatására kiváló áttekintést nyújt Mozsár 2004. Dolgozatomban ennek részletes bemutatásától eltekintek.  
208

 A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy néhány évtizeddel, évszázaddal ezelőttig egy sor közös készletű 

erőforrást tekintettünk nem kimeríthetőnek, azaz tiszta közjószágnak. Azonban mára világosan látszik, hogy 

sok természeti forrás kimerül, túlhasználódik az ember tevékenysége révén.  
209

 A javak differenciálása során több kritérium szerinti csoportosítással is találkozhatunk. A közgazdaságtan 

a tiszta magánjavak és tiszta közjavak közötti átmeneti eseteket többféle fogalommal írja le. Olson például 

bevezeti a kollektív javak fogalmát, és azon belül megkülönböztet exkluzív és inkluzív kollektív javakat. 

„Kollektív javaknak nevezzük a különböző szinteken biztosított tiszta közjavakat, a megkülönböztetett java-

kat, a díjfizető javakat, a természetes monopólium állapotában lévő javakat és más kormányzati cselekvés 

hatókörébe vont tiszta magánjavakat”. (Vigvári 2005, p. 95.) Buchanan megalkotja a zártkörű jószág, azaz a 

klubjószág fogalmát. E javak esetében a kizárás megvalósítható, s a fogyasztás a fogyasztók egy bizonyos 

számáig nem rivalizáló, de a fogyasztás telítődésével rivalizálóvá válik (pl. mozi). A zárt kör optimális nagy-

ságának megállapítása költség-haszon elemzéssel történhet. 
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2. számú melléklet 

A tüzelőanyag-felhasználás országonkénti struktúrája 2005-ben (adatok százalékban) 

 23. táblázat 

  Szén Gáz Olaj Megújuló Hulladékégetés Egyéb Összesen 

Ausztria 20 59 10 11     100 

Dánia 28 31 4 17 20   100 

Finnország 23 38 4 15 20  100 

Németország 48 45 7       100 

Olaszország 6 70 4 6 14   100 

Hollandia  92        8 100 

Svédország 4 3 4 40   49 100 

Horvátország   58 42       100 

Csehország     63 33 2 2 100 

Észtország   45 23 32     100 

Magyarország 8 83 1 8     100 

Lettország   70 5 25     100 

Litvánia   82 5 13     100 

Lengyelország 79 5 7 5   4 100 

Románia 41 56 3       100 

Szlovákia 36 60   4     100 

Szlovénia 60 36 1 3     100 

Norvégia 2 4 4 19 35 36 100 

Forrás: Euroheat&Power 2007 alapján saját szerkesztés 

 

A távfűtési rendszert működtető települések, és a távfűtésbe bekapcsolt lakások szá-

ma megyénként, 2003 (db) 24. táblázat 

 
Település 

(db) 

Távfűtéses lakások 

száma 

(db) 

változása 1995 és 

2003 között 

(1995=100) 

aránya az összes 

lakáshoz (%) 

Budapest és kerületei 1 241 054 99,9 28,9 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8 53 420 98,0 19,0 

Fejér megye 4 40 641 100,3 25,1 

Baranya megye 6 40 213 102,0 25,3 

Komárom-Esztergom megye 6 35 087 104,6 29,1 

Hajdú-Bihar megye 6 34 250 99,4 15,9 

Győr-Moson-Sopron megye 5 33 727 102,1 19,9 

Csongrád megye 5 32 617 99,6 17,8 

Veszprém megye 6 22 438 96,8 15,5 

Pest megye 10 19 983 103,6 4,9 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 19 379 100,3 9,2 

Bács-Kiskun megye 5 15 945 100,4 6,8 

Vas megye 7 15 871 101,3 15,2 

Tolna megye 4 11 110 100,2 11,5 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 8 641 95,2 5,1 

Somogy megye 3 8 225 99,5 6,2 

Heves megye 2 7 672 103,8 5,9 

Nógrád megye 2 4 236 88,8 4,8 

Zala megye 1 1 180 104,6 1,0 

Békés megye 2 692 80,1 0,4 

Összesen 92 646 381 100,1 15,7 

Forrás: Molnár (szerk.) GKI 2005. október 
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A lakások megoszlása fűtési mód szerint (2004) 25. táblázat 
Lakások megoszlása fűtési 

mód szerint (%) 

2004 

Távfűtés 
Épület egyedi 

kazánfűtése 

Lakás egyedi 

kazánfűtése 
Egyéb fűtés 

Közép-Magyarország 24,3 4,3 35,9 35,5 

Budapest 34 5,6 29,2 31,2 

Közép-Dunántúl 31,2 2,3 31,8 34,7 

Nyugat-Dunántúl 11,4 6,2 38 44,4 

Dél-Dunántúl 16,8 1,7 30,4 51,1 

Észak-Magyarország 10,7 2 36,1 51,2 

Észak-Alföld 13 0,6 32,9 53,5 

Dél-Alföld 8,3 0,4 37,6 53,7 

Összesen 17,7 2,7 34,9 44,7 

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyvek alapján saját gyűjtés 

 

Magyarország távhőszolgáltatásának összefoglaló adatai (1990-2006) 26. táblázat 
Megnevezés M.e. 1990 2000 2003 2006 

Távhőszolg. rendsz. száma Db 328 241 223 233 

Távhővel ellátott település Db 107 98 92 91 

Hőtermelő létesítm. kapacitása MW 18.817 12.487 11.992 9.726 

Távfűtött lakások száma Db 638.827 641.204 646.514 652.858 

Távfűtött lakások fűtött térfogata e lm
3
 88.758 87.437 88.431 90.531.489 

HMV-vel ellátott lakások száma Db 586.147 590.453 597.415 607.542 

Közületek fűtött térfogata e lm
3
 16.942 1.979 20.808 21.537.918 

Lakások száma országosan e db 3.853 4.062 4.105  

Távfűtött lakások aránya % 16,6 15,8 15,7  

Csúcshő igények      

- ipari fogyasztók MW 3.961 1.810 1.724  

- lakossági és közületi fogyasztás MW 4.637 4.479 4.548  

Összes csúcshőigény MW 8.598 6.289 6.272 5.634 

Hőfelhasználások      

- iparnak TJ/év 42.671 21.546 21.267 14.656 

- lakásfűtésre TJ/év 21.981 20.750 23.095 20.265 

- lakás HMV-re TJ/év 12.777 7.862 6.940 6.462 

- közületek fűtésére TJ/év 4.248 4.124 4.413 4.356 

- közületek HMV-re TJ/év 727 473 456 461 

-egyébre TJ/év 1.110 1.722 1.517  

Értékesített összes hő TJ/év 83.514 56.477 57.688 46.200 

Energiahordozó felhasználás      

- szilárd TJ/év 29.172 14.086 11.418 4.941 

- tüzelőolaj TJ/év 988 14 90 44 

- vezetékes gáz TJ/év 63.797 50.361 56.688 41.476 

- fűtőolaj TJ/év 12.098 4.423 3.422 995 

- egyéb TJ/év 2.279 3.594 3.914 4.295 

Összes energiahordozó felhasználás TJ/év 108.334 72.478 75.532 5.1751 

Kapcsolt villamosenergia termelés      

- kapacitás MW 702 878 1.547 1.670 

- villamosenergia termelés GWh/év 2.227 3.386 6.478 6.280 

Fűtési idény átlag hőmérséklet C 5,7 5,1 2,9 4,2 

Fűtési napok száma  201 188 194  

Forrás: GKI-Energiapolitikai Füzetek 2005 és a Magyar Energia Hivatal 2007 adatai alapján 
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3. számú melléklet 

Földgázpiaci helyzetkép 

Európa földgázfüggőségének alakulása 

Mind az EU, mind Magyarország tekintetében elmondható, hogy jelentős az import 

földgáztól való függőség. Ennek súlyosságát egész Európa érezhette a 2009 januárjában 

kiéleződő orosz-ukrán konfliktushelyzet miatti gázellátási problémák következtében. Az 

EU 27 tagállama gázszükségleteinek nem egészen 40 százalékát fedezi saját forrásból 

(nagyrészt az Egyesült Királyság és Hollandia kitermelése révén). Az EU legfontosabb 

külső szállítója Oroszország, Norvégia és Algéria. Ezt szemlélteti az 19. ábra. 

 

 
Forrás: EU Workshop on NG, Brussel, 2002, November, hivatkozza Magyari 2007 

19. ábra. Földgázimport lehetőségek az EU 30 részére (Mrd m
3
) 

 

Magyari 2007 tanulmánya alapján a földgáz-függőség a prognózisok szerint jelentősen 

emelkedni fog, a jelenlegi 61 százalék körüli értékről 2030-ra már várhatóan meghaladja 

majd a 81 százalékot. A kőolaj esetén már jelenleg is 80 százalék feletti a kialakult függés, 

ami várhatóan még tovább fog növekedni, bár ennek növekedési üteme már lassabb. A 

szilárd tüzelőanyag esetében kedvezőbb a helyzet, de ott is meglehetősen nagy a függés 

növekedési üteme. Az ábra egyszerre tartalmaz tényadatokat, valamint a jövőre vonatkozó 

prognózisokat. Az előrejelzés módjáról, bázisáról nincs információm. (20. ábra) 

 

. 
Forrás: Magyari, 2007 

20. ábra. Az EU25 importfüggőségének alakulása 
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Az importfüggőség alakulásában a távfűtés kettős vetületben is megjelenik. Mint 

ahogy „A távfűtés energiabázisa” című fejezet részletesebben is bemutatta, hazánkban a 

távhő előállításához felhasznált energiahordozók között a földgáz mintegy 78 százalékot 

képvisel, ezért a távhőszolgáltatási tevékenység tovább növeli a földgáz függőséget. Más-

részt viszont azáltal, hogy szinte bármilyen energiaforrásból származó hőt képes biztonsá-

gosan eljuttatni a fogyasztókhoz, így lehetőséget teremt a földgáz alternatív energiahordo-

zók általi (részbeni) kiváltására, valamint a távfűtésben elterjedt kapcsolt hő és 

villamosenergia-termelés révén primerenergia-megtakarítás érhető el (ezen belül jó esetben 

földgáz-megtakarítás). 

A földgáz világpiaci árának alakulása 

A földgáz- világpiaci ára a kőolaj világpiaci árához kötött. A dollár-elszámolású hosz-

szú távú import szállítási szerződésekben a földgáz árát az 1 százalékos kéntartalmú fűtő-

olaj és a 0,2 százalékos kéntartalmú gázolaj súlyozott átlagárából képezik. Az ár meghatá-

rozása képlet alapján történik, amely egykomponensű, csak a földgáz mennyiséget tartal-

mazza. Ezt Gazprom formulának is szokták nevezni, mert a Gazprom európai vásárlói e 

képlet alapján meghatározott import áron kapják a földgázt. (De Magyarországon a 

Ruhrgas és a Gaz de France cégek is ezzel az árképlettel számolnak.) A formula a követke-

ző
210

: 

 

0

0 0

* 0,5 0,5n

A G
P P

A G

 
  

   
Ahol: 

Pn: a negyedévenként változó ár, USD/1000m
3
 mértékegységben meghatározott fűtőérték, 

nyomás, hőmérséklet, földgáz minőség mellett) 

P0: a szerződéses alapár, USD/1000m
3
, melyről, és melynek változtatási feltételeiről az 

exportőr és az importőr szabadon állapodik meg. A P0 országonként, kereskedelmi 

partnerenként eltérő lehet. 

A: Az 1 százalékos kéntartalmú fűtőolaj tőzsdei napi árainak számtani középértéke USD-

ben, tonnánként, a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 9 hónap során. 

A0: Bázisérték, amely az 1 százalékos kéntartalmú fűtőolaj napi árainak számtani középér-

téke az import szerződésben megállapodott bázisidőszakban, USD-ben, tonnánként. 

G: a 0,2 százalékos kéntartalmú gázolaj napi árainak számtani középértéke, USD-ben, ton-

nánként, a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 9 hónap során. 

G0: Bázisérték, amely a 0,2 százalékos kéntartalmú gázolaj napi árainak számtani középér-

téke az importszerződésben megállapodott bázisidőszakban, USD-ben, tonnánként. 

 

Ez az ármodell rövidtávon mérsékli, kiegyenlítettebbé teszi a gyakran ellentétes irányú 

tőzsdei ármozgásokat. Az alkalmazott képletben szereplő tüzelőanyagok világpiaci árának 

mozgása az import földgáz árformulában időbeni késleltetéssel (mintegy 9 hónap) jelenik 

meg. A kilenchónapos átlagolás miatt előfordulhat, hogy a gázolaj és fűtőolaj árának csök-

kenése ellenére még mindig növekszik az import földgáz ára (Szilágyi 2008/a alapján). Az 

elmúlt években a kőolajtermékek világpiaci árában bekövetkező drasztikus emelkedés 

(mint ahogy a 21. ábra szemlélteti) maga után vonta az import földgáz beszerzési árának 

növekedését, ami hátrányosan érintette a távhőszektort is. (A földgáz árak hosszabb távú 

előrejelzéséhez a nyersolaj áralakulását kell figyelemmel kísérni (leggyakrabban a brent 

minőségű olaj londoni tőzsdei jegyzését szokták használni), mert a két képletben szereplő 

olajtermék ármozgása szorosan követi a nyersolajét (Szilágyi 2008/a alapján). A 21. ábra a 

                                                 
210

 Szilágyi 2008/a alapján 
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nyersolaj árváltozása mellett mutatja, hogyan követték a nyersolaj hektikus ármozgásait a 

háztartási fogyasztói, valamint az ipari fogyasztói gázárak. Látható, hogy a háztartási gáz-

árak mérsékeltebben, és egyenletesen növekedtek az ipari gázárakhoz képest
211. 

 

. 
Forrás: Gas prices for EU households and industrial consumers on 1 January 2007, Statistics in focus. 

Environment and Energy 78/2007 Eurostat 

21. ábra. A földgáz árának alakulása az EU-27 országaiban a kőolaj árához képest 

2005 és 2007 között 

 

A drasztikus áremelkedési tendenciát mutatja az is, hogy 1997 évben az európai határ-

paritásos földgázárak 100 USD/ezer m
3
 körül voltak, 2008-ban pedig a földgáz ezer köb-

méterenkénti ára már elérte az 534 dolláros szintet is. A jelenleg is tartó gazdasági világ-

válság hatása révén a kőolaj hordónkénti ára zuhant – ennek folyományaként a szakértők 

azt valószínűsítik, hogy a 2009-től olcsóbbá válik az orosz gáz.
212

 Ugyanakkor az árcsök-

kenés nem azonnal fog jelentkezni, hiszen – mint már említettük - a kőolaj áralakulását 9 

hónapos csúszással követi a gáz ára. Ez az előre jelzett földgázár csökkenés maga után 

kellene hogy vonja a távhő, a villamos energia és a vegyipari termékek árának mérséklődé-

sét is”
213

. Azonban az, hogy valóban bekövetkezik-e csökkenés a távhő, a villamos energia, 

valamint a vegyipari termékek árában, az sok tényező függvénye. A leginkább ható ténye-

ző a forint-dollár árfolyam alakulása, a földgáz importelszámolások ugyanis jellemzően 

USD-ban történnek. („A hazai termelésű földgáz import átlagáron kerül forgalomba. A 

termelési költségek és az importár különbségét a bányajáradék fizetési kötelezettséggel az 

állam elvonja. Ennek megfelelően a hazai termelésű földgáz ára együtt mozog az importár-

ral ” (Szilágyi 2008/a, p. 20) 

A földgázpiaci liberalizáció 

A földgázpiac megnyitása szempontjából két jelentősebb EU irányelvet kell kiemelni, 

ezek az 1998. júniusi 98/30/EC Irányelv a földgázpiac belső szabályzásáról
214,

 majd ezt 

                                                 
211

 A Gas and electricity market statistics (Eurostat Statistical Books, 2007) adatai szerint az ipari fogyasztók 

számára értékesített földgáz ára tíz év alatt (1997-ről 2007-re) több mint 2,2-szeresére nőtt, míg a háztartási 

fogyasztók esetében csak 1,6-szorosára. 
212

 Világgazdaság, 2008. november 7. 
213

 Napi Gazdaság 
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 Az 1998. június – 98/30/EC Irányelv szerint a piacnyitási lépcsők az alábbiak voltak: azonnal kiléphetnek 

a szabad piacra a feljogosított fogyasztók: a gázalapú erőművek, valamint a 25 millió m
3
 éves felhasználást 

meghaladó fogyasztók. A piac legalább 20 százalékát azonnal meg kell nyitni. 2003 augusztusára: már a 15 
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követően (az addigi tapasztalatok beépítésével megfogalmazott) a 2003. júniusi 

2003/55/EC Irányelv a földgázpiac belső szabályozásáról
215.

 Scheiring-Boda 2008 (p. 99.) 

az alábbiak szerint értékelte a két irányelvet (mely értékelés be is mutatja egyben a föld-

gázpiaci liberalizáció lényegét): „Az 1998. évi gázszolgáltatási direktíva 20 százalékos 

azonnali piacnyitást írt elő, melyet 2003-ra 28 százalékos, 2018-ra 33 százalékos arányra 

rendelt növelni. A verseny megteremtésére előírták, hogy lehetővé kell tenni a versenytár-

sak hozzáférését az elosztóhálózathoz, amit az üzemeltető csak technikai, biztonsági okok 

miatt tagadhat meg. A versenytisztaság biztosítására előírták, hogy a hálózatok üzemelteté-

se mellett kereskedelmet vagy termelést is folytató vállalatok hajtsanak végre szervezeti 

elkülönítést, illetve azt, hogy a hálózatokhoz való hozzáférésről diszkriminációmentes eljá-

rásban kell dönteniük. (…) Bár a cél a verseny növelése lett volna, a gyakorlatban az addi-

gi monopolszolgáltatóknak túl sok kibúvójuk maradt, az üzletágakat többnyire csak szám-

vitelileg választották szét, a versenytársaik hálózati hozzáférésének megakadályozásához 

pedig elég volt technikai nehézségekre, a rendszerbiztonságra hivatkozniuk. Az EU ezért 

2003-ban új direktívákat léptetett életbe, amelyek sokkal radikálisabb piacnyitást írtak elő: 

az energiaszektorban a vállalati fogyasztóknak 2004-től, a lakosságnak pedig 2007-től tet-

ték lehetővé a teljesen szabad szolgáltató váltást. A verseny biztosítására már teljes jogi 

szétválasztást követeltek meg a kereskedelemmel és hálózatfenntartással is foglalkozó cé-

gektől, és növelték a felügyeletek jogkörét. (…)” 

Az 27. táblázat a piacnyitás mértékét mutatja 2000-ben és 2004-ben az egyes EU-

tagállamokban. Látható, hogy különböző fokon állt a piacnyitás a különböző országokban. 

Az élenjárók Anglia, Németország, Olaszország és Finnország voltak, esetükben már 

2000-ben 100 százalékban, illetve 90 százaléknál nagyobb mértékben lezajlott a földgázpi-

ac liberalizációja. 2004-re több államban megvalósult a teljes piacnyitás, így például (az 

említetteken túl) Ausztriában, Hollandiában, Spanyolországban, Dániában. Az új tagor-

szágok közül Észtország és Szlovénia járt az élen (több, mint 90 százalékos piacnyitással), 

Magyarországon 2004-ben 69 százalékos volt a piacnyitás mértéke. 

 

A piacnyitás mértéke egyes tagállamokban (százalék) 27. táblázat 
EU-15 tagországai Új tagországok 

 2000-ben 2004-ben  2004-ben 

Ausztria 49 100 Észtország 95 

Belgium 47 - 90 Ciprus n.a. 

Dánia 30 100 Csehország 0 

Egyesült Királyság 100 100 Lettország 0 

Finnország 90 n.a. Litvánia 70 

Franciaország 20 70 Lengyelország 34 

Görögország 0 n.a. Magyarország 69 

Hollandia 45 100 Málta n.a. 

Írország 75 86 Szlovákia 34 

Luxemburg 51 72 Szlovénia 91 

Németország 100 100   

Olaszország 96 100   

Portugália 0 n.a.   

Spanyolország 67 100   

Svédország 47 50   

Forrás: European Union, 2004 

                                                                                                                                                    
millió m

3
 éves felhasználást meghaladó fogyasztók. A piacnyitási követelmény legalább 28 százalék. 2008 

nyarára: már az 5 millió m
3
 éves felhasználást meghaladó fogyasztóknak is ki kell lépniük, a piacnyitás előírt 

mértéke 33 százalék. 
215 

Ennek értelmében 2004. július 1-ig minden minősített (minden nem lakossági) fogyasztó kilép a nyitott 

piacra, 2007. július 1-től pedig teljes piacnyitás valósul meg. 
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Magyarországon a földgázpiaci liberalizáció teljes megvalósulásáig, (ami 2009 máso-

dik félévében meg is valósult) egy átmeneti helyzet alakult ki. Addig egy kettős modell 

volt érvényben a földgázpiacon, a közüzemi szolgáltatás és a versenypiac egymás mellett 

élése volt jellemző erre az átmeneti időszakra. A szabad piacra kilépő ún. feljogosított fo-

gyasztók szabadon szerződhettek bármely gázkereskedővel a számukra szükséges gáz-

mennyiség megvásárlására, valamint jogosultak voltak ellátót választani. A feljogosított 

fogyasztóknak tehát lehetőségük volt kilépni a szabad piacra, ugyanakkor a közüzemi 

szolgáltatás keretében is maradhattak. E kettős modell felépítését szemlélteti a 22. ábra. 

 

 
Forrás: Horváth J. 2006 

22. ábra. A földgázpiac kettős modellje a teljes piacnyitást megelőző átmeneti időszakban 

 

Közüzemi szolgáltatás 

 

Azon fogyasztók földgázellátása, akik még nem voltak jogosultak, vagy jogosultak 

voltak, de nem léptek ki a szabad piacra, a közüzemi szolgáltatás keretében történt. A köz-

üzemi fogyasztók ellátása előnyt élvezett, illetve elsőbbséget jelentett az ellátásokhoz 

szükséges szállító és elosztó kapacitások lekötésénél a versenypiaci fogyasztókkal szem-

ben. Számukra hatósági gázárak
216

 voltak érvényben. Ennek részei a hatóságilag szabályo-

zott gázdíj, valamint az alapdíj (teljesítménydíj), ami többek között tartalmazta a rendelke-

zésre állási- és rendszerhasználati díjakat. A fogyasztókat háztartási és nem háztartási ka-

tegóriákba sorolták, s ezen kategóriákat tovább bontották a mérőóra-teljesítménytől függő-

en. (Hegedűs in GKI-Energiapolitikai Füzetek 2005. július) Mind a gázdíjak, mind a rend-

szerhasználati díjak tekintetében eltérés volt megfigyelhető a háztartási és az ipari fogyasz-

tók díjai között. A magyarországi gáz-tarifarendszer sajátosságából eredően hátrányosan 

érintette az ipari felhasználókat (s így a távhőszolgáltatókat is).  

 

                                                 
216

 A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 1. számú mellékle-

te tartalmazza a földgáz legmagasabb közüzemi díjait (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelő egyéb adók 
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. 
Forrás: Horváth J. 2006 

23. ábra. A háztartási és ipari gázár-arányok változása  

az Európai Unióban és Magyarországon (százalék) 

 

Az 23. ábra rendkívül sokféle, értékes információt tartalmaz. Látható, hogy a magyar-

országi gázárak az EU áraihoz képest lényegesen alacsonyabbak. A háztartási gázárak ese-

tében a magyarországi árak az EU árainak mintegy 25-60 százalékát tették ki 1996-tól 

2004-ig. Az ipari gázárak esetén jobban közelítettek az árak, 60-100 százalék között válto-

zott a hazai ipari gázárak aránya az EU ipari gázárához viszonyítva. A másik fontos össze-

függés, ami ezen az ábrán jól látható, hogy míg a háztartási gázárak és az ipari gázárak 

egymáshoz viszonyított aránya az EU-ban 200 (korábban) és 160 százalék (2004-ben) volt, 

tehát a háztartási fogyasztók több, mint másfélszer többet fizetnek egységnyi földgázért, 

mint az ipari felhasználók, addig Magyarországon ez az eltérés elhanyagolható, ez az arány 

korábban alig haladta meg a 100, később pedig már a 80 százalékot. Tehát az EU-ban mind 

a háztartási, mind az ipari gázárak, valamint a háztartási és ipari gázárak aránya is lényege-

sen magasabb, mint hazánkban.  

 

. 
Forrás: 2003. évi gázárrendelet a közlönyállapottól napjainkig – saját gyűjtés 

24. ábra. Hatósági (legmagasabb) közüzemi gázdíjak (ÁFA és energiaadó nélkül) 
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A 24. ábrán látható, hogy a 2003-as gázárrendelet hatálybalépését követően a háztartá-

si közüzemi gázdíjak valamivel magasabbak, mint a nagyfogyasztók díjai, ám csupán 

mintegy 20 százalékkal, szemben az EU-ban tapasztalt eltérésekhez képest. A mai árak 

mellett inkább a rendelkezésre állási díjakban kialakult különbség tekinthető figyelemre 

méltónak
217

. A kialakított tarifarendszer lényegesen nagyobb terhet ró az ipari felhaszná-

lókra, köztük a távhőszolgáltató vállalatokra is. A távhőszolgáltató szakma képviselői 

gyakran érvelnek a gáz-tarifa rendszerben kialakult keresztfinanszírozás igazságtalan vol-

tával, miszerint a rendszerhasználati díjak nem a valós összefüggéseket tükrözik, hiszen a 

lakosság ellátása jóval több költséggel jár, mint a nagyfogyasztók ellátása. A szakértők 

véleménye megoszlik ebben a kérdésben, bizonyos szakértői körökben nem találják indo-

koltnak a távhőszolgáltatók ezen irányú érvelését. Az azonban tény, hogy a kormányzat 

igyekezett mérsékelni a földgáz világpiaci árának drasztikus emelkedéséből fakadó kedve-

zőtlen hatásokat. A szociális és politikai megfontolásokból mesterségesen alacsonyan tar-

tott földgázárak alkalmazása (főként a lakossági szektorban) számos problémát idéz elő: az 

ár nincs összhangban a felmerülő költségekkel, a kialakult keresztfinanszírozás a piaci sze-

replők között nem igazságos, hátrányosan érinti az ipari fogyasztókat (pl. 

távhőszolgáltatók) – versenyképességük csökken. A földgáz világpiaci árának fentebb be-

mutatott tendenciáinak hatására egyre nehezebben oldható meg a földgázárak mestersége-

sen alacsonyan tartása. Ennek révén az utóbbi időben hazánkban is nagymértékű gázár-

emelések következtek be.  

A földgáz szabadpiac 

Azon fogyasztók számára, akik kiléptek a szabad piacra, lehetőség nyílt a földgázke-

reskedő szabad megválasztására. Ők a földgáz (molekula) árában szabadon állapodnak 

meg, így akár 10-15 százalékos árcsökkenést is elérhetnek, azonban a rendszerhasználati 

díjak (szállítási és rendszerirányítási díjak, elosztási díjak, tárolási díjak) továbbra is ható-

ságilag vannak megállapítva
218

. A földgázkereskedő az általa fizetett rendszerhasználati 

díjakat továbbhárítja a végső fogyasztóra, s beépíti a szerződésbe ennek fizetési feltételeit. 

A szabadpiacon többféle szerződéstípus van érvényben. Az alábbiakban a leggyakrab-

ban alkalmazott szerződéstípusokat mutatom be (a gyakorlatban ennél többfajta szerződés-

típus is létezhet)
219

. A liberalizáció első éveiben a közüzemi árhoz kapcsolt fogyasztói ár 

megállapítása terjedt el a leginkább. A formula: 

*n közP P Engf 220
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 A 100 m
3
/óra teljesítménynél kisebb fogyasztók alapdíjat fizetnek. Ennek mértékegysége a 20 m

3
/óra 

alatti gázmérővel rendelkező fogyasztók esetén Ft/év, e felett, de még 100 m
3
/óra alatt Ft/m

3
/óra. A 100 

m
3
/óra teljesítménynél nagyobb igényű gáztüzelő berendezést üzemeltető felhasználók esetében teljesít-

ménydíjat számolnak fel, melynek mértékegysége Ft/MJ/h. 
218

 A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet 1. számú mel-

léklete tartalmazza a földgáz rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjait (áfa nélkül). 
219

 A szerződéstípusok ismertetése Szilágyi 2008/a alapján történik, kiegészítve azt a néhány távhőszolgáltató 

által rendelkezésemre bocsátott szabadpiaci szerződésben foglaltak, valamint az Égáz-Dégáz Zrt. honlapján 

fellelhető információk alapján. 
220

  Pn= szerződéses ár, amelyet a Felek a havi elszámolásokban alkalmaznak, HUF/gnm
3
, 34,00 MJ/gnm

3
 

(15°C-on) névleges fűtőérték mellett, amely tartalmazza a földgáz tároltatását, szállítását, szagosítását, elosz-

tó hálózat használatát a megállapodott átadás-átvételi pontig. 

Pköz= a Vevő átadás-átvételi pontjára a számla kiállítás napján érvényes közüzemi (éves) átlagár HUF/gnm
3
. 

A Pköz számításánál 12, megállapodás szerinti, egymást követő (tipikus) hónap földgáz igényét, a szerződött 

nem megszakítható és/vagy megszakítható, vagy szezonális földgáz teljesítményt kell figyelembe venni, a 

jogszabályban meghatározott közüzemi ármaximum tarifákkal, valamint 34,00 MJ/gnm
3
 szerződött fűtőér-

tékkel számolva. 
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Az összefüggés értelmében a szabadpiaci árat a közüzemi ár százalékában határozzák 

meg, bizonyos kedvezmények érvényesítésével. Ez a szerződéstípus a liberalizáció későbbi 

éveiben fokozatosan visszaszorult, 2008-ban már csak néhány, jobb alkupozícióval rendel-

kező távhőszolgáltatónak sikerült a közüzemi árhoz kapcsolt piaci árra szerződnie. A köz-

üzemi (hatósági) árszabályozás megszűnése után ez a szerződéstípus teljesen megszűnik.  

A földgázkereskedők import alapú szerződésekben érdekeltek. Az import földgáz ár-

hoz kapcsolt árazás lényegéről a Gazprom-formula ismertetésénél már volt szó. A formu-

laár (más néven indexált ár) azt jelenti, hogy a földgáz árát egy meghatározott képlet alap-

ján állapítják meg. A földgáz ára a szerződéses időszakon belül többször is változhat a kép-

letekbe épített mechanizmusok útján. Az ár meghatározó eleme a szerződéses alapár (P0), 

melyben a fogyasztó és a kereskedő szabadon állapodik meg a szerződéskötéskor
221

. Az ár 

magában foglalja a rendszerhasználati költségeket. Előfordulhat olyan ármeghatározás, 

amikor a rendszerhasználati díjak szerepeltetése külön történik a díjakban. Ilyenkor a már 

ismertetett képlet az alábbiak szerint módosul. 

0

0 0

* 0,5 0,5n RH

A G
P P P

A G

 
   

   
PRH a fogyasztó kiszolgálásához tartozó, jogszabály szerinti szállítási, elosztási és tárolói 

rendszerhasználati díjak
222

. A formula szerinti ár előnyei, hogy kedvező piaci változá-

sok esetén csökken az ár, viszont a tőzsdei árak emelkedése, valamint nagy árfolyam-

kockázatok esetén a beszerzett földgáz ára kiszámíthatatlanul, előre tervezhetetlen 

módon emelkedik. 

 

A harmadik szerződéstípus a rögzített (fix) ár, melynek lényege, hogy a szerződésben a 

felek meghatározott időszakra (gázévre) változatlan árban állapodnak meg. Ekkor a gáz 

molekulaára garantált a szerződéses periódus végéig, függetlenül a piaci körülmények vál-

tozásától. A választott devizanemtől függően alakul a felek kockázatviselése. Deviza alapú 

elszámolás esetén az árfolyam kockázatot a vevő, HUF alapú elszámolásnál pedig az eladó 

viseli. (Általában a gázkereskedők szempontjából kedvezőbb USD deviza elszámolást al-

kalmazzák, a kettős (import földgáz ár és deviza szorzó) kockázat csökkentése érdekében.) 

A rögzített árhoz lehet beiktatni korrekciós lehetőséget, bizonyos jelentősebbnek tekintett 

körülmények bekövetkezésére, ilyenkor indokolt lehet az árak felülvizsgálata, esetleg 

megváltoztatása. A rögzített, fix ár előnye, hogy a piaci árak emelkedése, illetve az árfo-

lyamkockázatok változása esetén sem emelkedik az ár, valamint tervezhető, kiszámítható 

az árak alakulása. Hátránya, hogy a piaci árak nagymértékű esése esetén a kedvező árakat 

nem tudja érvényesíteni a vállalat. 

A szerződések kialakításakor az elérhető földgázárak mellett fontos az egyéb szerződé-

si feltételek mérlegelése is. Fontos szempont lehet az elszámolás deviza nemének megvá-

lasztása, a kötbér megállapításának feltételei az esetleges alulvételezés, illetve nominálási 

hibák esetén, a pótdíjak meghatározásának módja a lekötött teljesítmény túllépés esetére, 

illetve az adók, jogszabályokban elrendelt fizetési kötelezettségek (áfa, energiaadó) terén 

                                                                                                                                                    
Engf=szerződéses engedmény felső korlátja, értéke egy egésznél kisebb, megegyezés szerinti szám. (Szilágyi 

2008/a) 
221

 A P0 megállapításánál veszik figyelembe a földgáz átadás helyét, a lekötött legnagyobb órai teljesítményt, 

a megszakíthatóságot, a fogyasztási profilt. A P0 változtatás feltételeiről szintén szabadon állapodik meg a 

fogyasztó és a kereskedő. A deviza konverzió szabályában is szabadon állapodhatnak meg a szerződők. 

(Szilágyi 2008/a) 
222

 Ide tartoznak az összes mobil kapacitás, összes kitárolási csúcskapacitás, összes betárolási csúcskapacitás, 

összes tárolói forgalmi díjak és a szagosítás költsége, USD/ezer gnm
3
 mértékegységben. Ebben az esetben is 

meg kell állapodni a deviza konverzió szabályaiban. 
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tett megállapodások. A szerződési feltételek ezen elemei a földgáz árával hasonló nagyság-

rendet is elérhetnek. 

Egyetemes szolgáltatás 

A földgázpiac teljes megnyitásával a közüzemi szolgáltatási kör megszűnt. Azon fo-

gyasztók számára (például lakossági fogyasztók és egyéb kisfogyasztók), akik nem rendel-

keznek lényeges alkuerővel, továbbra is biztosítani kell ellátásuk folyamatosságát. Erre jött 

létre az ún. egyetemes szolgáltatás. Az egyetemes szolgáltatók számára ellátásbiztonságot 

és szolgáltatási színvonalat garantáló szerződéskötési kötelezettséget ír elő a vonatkozó 

jogszabály. Azonban az egyetemes szolgáltatás keretében maradó fogyasztók köre jelentő-

sen korlátozott. A 2008-as új földgáztörvény szerint „Egyetemes szolgáltatásra jogosult 

felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m
3
/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapa-

citással rendelkező egyéb felhasználó”. Ezen kívül a külön törvényben meghatározott táv-

hőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók, valamint a 20 m
3
/óra fogyasztást megha-

ladó, de a 100 m
3
/óra fogyasztást el nem érő felhasználók 2010. június 30-ig jogosultak az 

egyetemes szolgáltatás igénybevételére”.
223

 Az egyetemes szolgáltatás ára hatósági ellen-

őrzés alatt álló, jogszabályban meghatározott árképzési séma szerint kialakítható szabadár 

lesz. Az ár tartalmazhatja a beszerzett földgáz árát, a rendszerhasználati költségeket, fede-

zetet kell biztosítania az egyetemes szolgáltató költségeire és a nyereségére. Az arra kije-

lölt hatóság ellenőrizheti az árképzés elemeinek tartalmát és indokoltságát. Az egyetemes 

szolgáltatás modelljét szemlélteti a 25. ábra. Itt kell még megemlíteni az ún. végső mene-

dékes szolgáltatás fogalmát, melyet az önhibáján kívül ellátó nélkül maradt fogyasztók 

folyamatos földgázellátása érdekében hoznak létre. (Szilágyi 2008/a). A végső menedékes 

árát szintén hatóság állapítja meg, azonban ennek ára jellemzően magasabb, mint az egye-

temes vagy szabadpiaci árak. 

 

 
Forrás: Horváth J. 2008 

25. ábra. A földgázpiaci modell a teljes piacnyitást követően 

Földgázpiaci liberalizáció pro és kontra 

A földgázpiaci liberalizáció megvalósulásához és pozitív hatásaihoz minden szereplő 

nagy reményeket fűzött. A liberalizáció támogatói a piacnyitástól többek között a verseny-

feltételek megteremtődését, a monopolprofit megszűnését, a hatékonyság növekedését és 

költségcsökkenést, a földgázárak csökkenését, s ezáltal a földgázt felhasználó iparágak 

versenyképességének növekedését, a foglalkoztatás növekedését, valamint a keresztfinan-

                                                 
223

 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról. 2010. június 30. után a jogszabály módosítása még egy évvel 

meghosszabbította ezt a lehetőséget. 
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szírozások megszüntetését várták. Magyarországon lassan alakultak/alakulnak ki a ver-

senypiac számára a megfelelő kényelmes és biztonságos körülmények, mivel ez idáig szá-

mos tényező volt, ami korlátozta a verseny kialakulását. A nyitott piac kialakulását akadá-

lyozó főbb tényezők kínálati oldalon: 

- a földgázzal kapcsolatos tevékenységek nem megfelelő szétválasztása, 

- a hálózathoz való hozzáférés korlátozására irányuló törekvések a tulajdonosok részéről, 

(szállítási, elosztási, tárolási tarifák magas szintje révén), 

- korlátozott a szabad csővezetéki kapacitás, az új szereplők nehezen jutnak hozzá a gáz-

forrásokhoz, (nincs megfelelően diverzifikálva a forrásoldal, a földgáz továbbra is 

ugyanazon szűkös importforrásokból származik), 

- túlsúlyba kerülhetnek az egész szektor értékláncát átfogó vertikális integrációk, domi-

náns piaci szereplők túlsúlya jellemző (ez korlátozza a verseny kialakulását, másrészt 

viszont a piaci szereplők nagysága a méretgazdaságosságban rejlő megtakarítás lehető-

ségét adja), 

- még életben lévő közép és hosszú távú szerződések felmondásának nehézségei. 

 

A fogyasztói oldalon alacsonynak mondható az aktivitás, kevés fogyasztó lépett ki a 

szabad piacra, előnyben részesítették a közüzemi szolgáltatási körben meglévő relatíve 

nagyobb ellátásbiztonságot. (Ez a teljes piacnyitás megvalósulásával csak korlátozottan 

marad érvényben, mivel az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre szűkült). Sok fo-

gyasztót a szabályzatok tisztázatlansága, s az átláthatatlan feltételrendszer tartotta vissza a 

piacra lépéstől. Az árcsökkenéssel kapcsolatos várakozások sem teljesültek be maradékta-

lanul, az Egyesült Királyságban árcsökkenést, de például Hollandiában, Spanyolországban 

és Németországban inkább áremelkedést vont maga után a földgázpiac megnyitása. 
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4. számú melléklet 

A távhőszolgáltatás árszabályozása Magyarországon – történeti áttekintés 

A távhőszolgáltatás árszabályozásának történetét alapvetően két nagy időszakra bont-

hatjuk, az 1991 előtti, valamint az ezutáni időszakra. Az 1991-es év vízválasztó volt az 

árszabályozás szempontjából. Az árszabályozás történeti áttekintését Varga András in 

MaTáSzSz 2003: Árképzés, ármegállapítás és díjrendszer változásai a magyar távhőszol-

gáltatásban című munkája alapján foglaltam össze. 

Árszabályozás az 1991 előtti időszakban 

A rendszerváltást megelőző időszakban tervutasításos, központi irányítás volt jellemző 

Magyarországon, amikor minden termék és szolgáltatás árszabályozás alá esett. Ebben az 

időszakban kormányrendeletekben meghatározottak szerint a távhőszolgáltatás díjait árha-

tóságnak kell megállapítani. A lakossági és nem lakossági díjaknak eltérő volt az ármegál-

lapító hatósága, a lakossági díjak országosan egységesek, míg a nem lakossági díjak tele-

pülésenként eltérőek voltak, valamint a díjak a rögzített, illetve maximált árkategóriába 

tartoztak. A távhőszolgáltató vállalatoknak egységes irányelvek és kalkulációs eljárás alap-

ján kellett maghatározniuk a díjakat, az árkalkuláció felépítését és tartalmát 1980-ig köz-

pontilag szabályozták, a 80-as években viszont kötelező árkalkulációs séma nem volt. A 

vállalatok kizárólag évenkénti díjkalkulációt készítettek. Ennek az időszaknak további két 

jellemzőjét fontos kiemelni, a lakossági árkiegészítés rendszerét, valamint az átalánydíj 

kizárólagosságát, illetve dominanciáját. 

A lakossági árkiegészítés rendszere 

A távhőszolgáltatás ártámogatási rendszere azokból az alapelvekből indult ki, hogy a 

házgyári lakások építészeti megoldásai következtében a lakóknak nem volt lehetőségük a 

fűtés szabályozására, nem állt módjukban dönteni a fűtés technológiájáról, s emiatt nem 

érheti őket hátrány. A kezdeti időszakban a távhőszolgáltató vállalatok megállapították a 

tényleges költségeiket és a nyereséget, valamint megbecsülték a fűtés- és melegvíz-

szolgáltatás hatósági díjaiból befolyó várható bevételeket, s a kettő közötti különbözetet az 

állam termelési dotáció formájában biztosította a hőszolgáltatók számára. A kedvezményes 

díjtételek csak a lakossági felhasználókat illették meg, a közületek és egyéb felhasználók 

teljes, dotáció nélküli díjat fizettek. A dotáció mértéke kezdetben nem érintette súlyosan az 

állami költségvetést. Azonban az 1973-as olajárrobbanás hatására az energiahordozók vi-

lágpiaci ára drasztikusan megemelkedett. A gazdaságirányítás igyekezett ugyan ezt a hatást 

tompítani, s lakosság felé továbbra is mesterségesen alacsonyan tartani az energiahordozók 

árát, azonban a hőtermelő és hőszolgáltató vállalatok költségei megemelkedtek, s ennek 

következtében a szükséges állami dotáció összege jelentősen megnőtt. Ez már nagy terhet 

jelentett a költségvetés számára, s ezeket az összegeket az adófizető polgárok befizetései-

ből lehetett előteremteni, ezért újra kellett gondolni az ártámogatás rendszerét. A termelői 

dotáció átalakult fogyasztói árkiegészítéssé. A hőszolgáltatók tehát a lakosság felé nyújtott 

szolgáltatásért várt ellentételezést (bevételt) két részből, a lakossági (hatóságilag meghatá-

rozott) díjakból és az állami árkiegészítésből kapták meg. Ezek aránya és mértéke az évek 

során folyamatosan változott. 1967-1982 között az árkiegészítés aránya 52 százalékról 70 

százalékra nőtt, s az egy forint lakossági díjhoz nyújtott árkiegészítés 1,1 Ft-ról 2,35 Ft-ig 

növekedett. A világpiacon bekövetkező jelentős változások, és a szükséges állami támoga-

tás jelentős emelkedésének hatására lassan felismerték, hogy a lakossági árkiegészítés ily 

módon kialakult formáját nem lehet tovább fenntartani. 1983-tól kezdve az árkiegészítés 

aránya csökkenni kezdett, 1991-re már csak 38 százalék volt, az egy forint díjhoz tartozó 
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árkiegészítés pedig már csupán 0,63 Ft volt, majd 1991. szeptember 30-ával teljesen meg-

szűnt. 

Az átalánydíj alkalmazásának hatásai 

Az 1991-ig tartó időszakban az átalánydíj alkalmazása volt jellemző. Az átalánydíj tar-

talmazta a vállalatok változó költségeit, állandó költségeit, valamint nyereségét is. Az áta-

lánydíjak egytényezős (egytarifás) egységdíjak voltak. A fogyasztók a fűtésért fűtési díjat, 

a melegvíz szolgáltatásért melegvíz-díjat, a távhőszolgáltatásba bevont, személyi tulajdon-

ban álló családi házakban pedig a mért fogyasztás alapján egységes távhőszolgáltatási díjat 

fizettek a szolgáltatónak. A fűtési átalánydíjat a fűtött légtérfogat, a melegvíz átalánydíjat 

pedig 1975-ig személyenként, 1975 után pedig vízköbméter után kellett fizetni
224

. Ez füg-

getlen volt a szolgáltatott tényleges hőmennyiségtől. Ennek a módszernek a hátránya a 

felhasználók szempontjából az volt, hogy nem tudták a költségeiket befolyásolni, a vállalat 

szempontjából pedig az, hogy a hőenergia költségeit befolyásoló tényezők (például időjá-

rás) kockázatát egyedül a vállalat viselte
225

. 

Árszabályozás 1991 után 

1991. január 1-jétől hatályba lépett az árak megállapításáról szóló törvény. Az ártör-

vény kimondta, hogy az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny kell, hogy 

legyen, azonban azokon a területeken, ahol jellegüknél fogva nem tud kibontakozni megfe-

lelően a piaci verseny, ott továbbra is beavatkozásra van szükség. A törvény eredeti szöve-

ge szerint a „Lakossági távfűtés és melegvízszolgáltatás” számára kijelölt árhatóság az 

ipari és kereskedelmi miniszter lett, és a szolgáltatás a „legmagasabb hatósági ár” hatálya 

alá tartozott. Az 1991. év sajátos volt az árszabályozás tekintetében. Ekkor évközben szűnt 

meg a lakossági árkiegészítés, valamint ekkor került utoljára kormányzati hatáskörbe az 

ármegállapítás. 1992. februári hatályba lépessel az ártörvényt módosították, s ezzel a ható-

sági ármegállapítói jogkör a település önkormányzatának (Budapesten a Fővárosi Önkor-

mányzat) képviselőtestületéhez került. Ezzel megszűnt az országosan egységes árszabályo-

zás, illetve az így kialakított kalkulációs sémák, helyette településenként eltérő módon hoz-

ták meg az ármegállapításra és áralkalmazásra vonatkozó rendeleteket. 1992 óta tehát tele-

pülésenként eltérőek a díjrendszerek és az árképzés. Az ártörvény szerint a lakossági szol-

gáltatás díjai tartoznak a hatósági árszabályozás hatálya alá, azonban az önkormányzatok 

általában a nem lakossági díjakra is kiterjesztették a hatósági ármegállapítást. Az árképzés-

ben a tételes kalkulációk mellett megjelentek az árképletek. Ezt a szakirodalom ársapkás 

árszabályozás néven említi. 

 

                                                 
224

 Amennyiben – vízóra hiányában – az elfogyasztott vízmennyiség nem volt ismert, a lakás alapterülete 

szerinti normatív vízköbméter után kellett fizetni az átalánydíjat. A vízórák elterjedése a 90-es évek elejétől 

kezdett elterjedni. 
225

 Az országosan egységes fűtési és használati melegvízdíjak megállapítását az ÉM-NIM, NIM, IKM, vala-

mint az Országos Árhivatal végezte 1963-tól 1991-ig. Ennek az időszaknak jellemzője, hogy az alapjában 

szociálpolitikát szolgáló díjak mellett a vállalatok dotációt kaptak. A számos rendelet közül néhányat kiemel-

ve bemutatom az ármegállapításra vonatkozó legfontosabb jellemzőket. A lakóépületek és a vegyes rendelte-

tésű épületek távhő- és melegvíz ellátásának díjaira vonatkozó 60/1990 (Ász. 13.) ÁH rendelet az előző ren-

deletekhez képest meghatározta a lakóépület közös használatra szolgáló helyiségének, illetve területének 

fűtési díját is. A díjakat 1990 augusztusáig a pénzügyminiszter állapította meg. Az egész ország területére 

vonatkozó, utolsó lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatási díj-megállapító rendelet az ipari és kereske-

delmi miniszter 17/1991. (V.30.) IKM rendelete a lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjának megál-

lapításáról volt. Ez idáig az egész országra azonosan érvényes díjakat az illetékes miniszter (IKM) állapította 

meg. Ebben döntő változást az 1992. évi V. törvény hozott, amely a díjmegállapítás feladatát a település 

távhőszolgáltatására vonatkozóan a helyi önkormányzatokra bízta. 
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A 90-es évek elejétől kezdve a vízórabeépítés tömegessé vált, majd a hőmennyiség 

mérés szerinti elszámolás is fokozatosan kezdett elterjedni. Mindezek hatására az egyté-

nyezős egységárak mellett kialakultak a kéttényezős (kéttarifás) árrendszerek, megjelent az 

alapdíj és hődíj szerinti bontás. Az alapdíjakban a rendelkezésre állást kell megfizetnie a 

fogyasztónak. 

 

A távhőszolgáltatással kapcsolatban az árszabályozáson kívül több alapvető változás 

következett be a feladatkörrel, tulajdonlással, vállalati formával kapcsolatban, ami ugyan 

nem kapcsolódik szorosan az árszabályozáshoz, de hatással vannak rá: a helyi önkormány-

zatokról szóló törvény a települések önkormányzati feladataként jelölte meg a 

távhőellátást, a vállalatok önkormányzati tulajdonba kerültek, a távhőszolgáltató cégek 

gazdasági társaságokká alakultak. Az önkormányzatnak több oldalról van szerepe a távhő-

szolgáltatásban: árhatósági szerepköre van, a tevékenység ellátásáért felelős, tulajdonos-

ként a vállalat érdekeinek képviselője, a választópolgárok érdekeinek képviselője. 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény távhőszolgáltatás szempontjá-

ból releváns paragrafusai 

A törvény kimondja, hogy „az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági ver-

seny. Az árakra vonatkozó közvetlen kormányzati beavatkozás csak ott indokolt, ahol a 

tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglaltak nem elégségesek a 

káros versenykorlátozás és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozására.” 

Általános szabályként érvényes, hogy: „Az árban, díjban (a továbbiakban együtt: ár), va-

lamint az ár alapjául szolgáló értékesítési feltételekben a szerződő felek - a tisztességtelen 

piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben, valamint az ebben a törvényben foglaltak 

megtartásával, egymás méltányos érdekeit tiszteletben tartva és kölcsönösen együttműköd-

ve - állapodnak meg, ideértve a versenytárgyaláson vagy árverésen történő ármegegyezést 

is” (2. §.) Vannak azonban olyan termékek, szolgáltatások (így például a távhőszolgáltatás 

is), amelyek esetében továbbra is indokolt a szabályozás fenntartása. Ezeket a törvény mel-

léklete tartalmazza. „A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban 

együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban 

együtt: hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a további-

akban együtt: hatósági ár) állapít meg.” (7. § (1)) „A legmagasabb árat (…) úgy kell meg-

állapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szüksé-

ges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. (3) A 

legalacsonyabb árat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan működő vállal-

kozó ráfordításaira fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is.” 

(8. § (1)) A törvény azt is kimondja, hogy a hatósági áras termékek esetében, a szerződés-

ben a legmagasabb árnál magasabb árat és a legalacsonyabb árnál alacsonyabb árat érvé-

nyesen nem lehet kikötni (12. §). 

Az 1990. december 5-i közlönyállapot szerint a hatósági árszabályozás hatálya alá eső 

termékek és szolgáltatások köre sokkal bővebb volt, mint jelenleg. A kutatás során áttekin-

tettem a törvény legfontosabb változásait a közlönyállapottól napjainkig, a CD-jogtár se-

gítségével végzett saját gyűjtés alapján. A törvény változásainak bemutatását a dolgozat 

terjedelmi korlátok  miatt nem tartalmazza.  

 

Varga 1960-tól 2002-ig összefoglalta az árszabályozás főbb állomásainak jellemzőit a 

távhőszolgáltatásra vonatkozóan. Ezt az összefoglalást tartalmazza a 28. táblázat. 
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A távhőszolgáltatás árszabályozásának történeti áttekintése 28. táblázat 

Idő-

szakok 

Árszabályozás 

alaprendelete 

Árszabályozás szerinti árhatóság Díjak árformája Díjak mértéke Árkiegészítés (**) 

Árkalkuláció, 

díjképlet 
Lakossági 

díjak esetében 

Nem lakossági 

díjak esetében 

Lakossági 

díjak eseté-

ben 

Nem la-

kossági 

díjak ese-

tében 

Lakossági 

díjak eseté-

ben 

Nem lakos-

sági díjak 

esetében 

Megálla-

pítója 
Mértéke 

1960-

1979 

Tanácsi rendele-

tek, Nehézipari 

Miniszter rendele-

tei, Kormány-

rendeletek 

Nehézipari 

Miniszter 

Település Tanácsá-

nak szakigazgatási 

szerve 

(*) 

Rögzített Maximált 
Országosan 

egységes 

Települé-

senként 

eltérő 

Pénzügy 

Miniszter 

Települé-

senként 

eltérő 

Nehézipari Mi-

nisztérium által 

kiadott egységes 

irányelvek és 

kalkulációs séma 

1980-

1990 
Kormány-rendelet 

Országos 

Anyag és Árhi-

vatal Elnöke 

Település Tanácsá-

nak (Önkormányzat) 

szakigazgatási szer-

ve (*) 

Rögzített, 

illetve ma-

ximált 

Maximált 
Országosan 

egységes 

Települé-

senként 

eltérő 

Pénzügy 

Miniszter, 

illetve 

Miniszter-

tanács 

Települé-

senként 

eltérő 

Országos Anyag 

és Árhivatal által 

kiadott egységes 

irányelvek és 

kalkulációs séma 

1991. 

jan. 1-

szept. 

30. 

Ártörvény 

Ipari és Keres-

kedelmi Mi-

niszter 

Ipari és Kereske-

delmi Miniszter 

Legmaga-

sabb hatósá-

gi ár 

Legmaga-

sabb ható-

sági ár 

Országosan 

egységes 

Települé-

senként 

eltérő 

Kormány 

Települé-

senként 

eltérő 

Általában a ko-

rábban használt 

kalkulációs sémát 

használták 

1991. 

okt.  

1-től 

Ártörvény 

Ipari és Keres-

kedelmi Mi-

niszter 

Ipari és Kereske-

delmi Miniszter 

Legmaga-

sabb hatósá-

gi ár 

Legmaga-

sabb ható-

sági ár 

Települé-

senként 

eltérő 

Települé-

senként 

eltérő 

Megszűnt Megszűnt 

Ipari és Kereske-

delmi Miniszter 

által kiadott egy-

séges irányelvek 

és kalkulációs 

séma 

1992-

2002 
Ártörvény 

Település Ön-

kormányzatá-

nak Közgyűlése 

(*) 

Település Önkor-

mányzatának Köz-

gyűlése 

(*) 

Legmaga-

sabb hatósá-

gi ár 

Legmaga-

sabb ható-

sági ár 

Települé-

senként 

eltérő 

Települé-

senként 

eltérő 

Megszűnt Megszűnt 

Önkormányzatok 

szabályozzák, 

általában díjkép-

letet alkalmaznak 

(*) Budapesten a Fővárosi Tanács Közmű és Mélyépítési Főigazgatóság illetve a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése 

(**) A lakossági távhőszolgáltatás árkiegészítése 1991. szeptember 30-án megszűnt. 

Forrás: Varga in Fábián-Garbai (szerk.) 2003, p. 142 
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5/a. számú melléklet 

A lakossági távhőszolgáltatási díjak időbeli alakulása 

Kutatásom kiindulópontját az a távhőszolgáltatással kapcsolatban gyakran elhangzó 

kritika jelentette, hogy a különböző távhőszolgáltató vállalatok eltérő mértékű díjtételeket 

alkalmaznak, illetve a távhőszolgáltatás díjainak évről évre történő emelkedése is különbö-

ző az egyes településeken. Ezért első lépésben megvizsgáltam egymáshoz viszonyítva a 

települések díjtételeit, illetve azok alakulását a 2001-2008 időszakban.  

A díjtételek alakulásának vizsgálata során rendelkezésemre álltak 62 vállalat adatai a 

2001-2008 időszakra vonatkozóan. Ezen vállalatok esetén vizsgáltam az egyes díjtételek 

változásának tendenciáját. A vizsgálat megelőzte, s mintegy megalapozta a kérdőíves fel-

mérést. Tekintettel arra, hogy az adatok szemléltetése ilyen nagy számú vállalat esetén 

nehézkes, a későbbiek során megnéztem ugyanezen tendenciákat a kérdőívet visszaküldő 

27 vállalat esetén is
226

. A 27 vállalat és a 62 vállalat adatai tendenciájukban hasonló képet 

mutattak, így a dolgozatban terjedelmi korlátok miatt csak a 27 vállalatra vonatkozó adatok 

segítségével mutatom be az összefüggéseket. A jobb áttekinthetőség kedvéért az összeha-

sonlítás alapjául a méret szerinti csoportosítást választottam. Dolgozatomban a méret sze-

rinti csoportosítás alatt a távhőszolgáltató vállalat által ellátott lakásszám szerinti kategori-

zálást értem. Az egy méretkategóriába tartozó vállalatok díjtételeinek alakulását ábrázol-

tam egy diagramon, majd meghatároztam a kategória szerinti átlagot az adott díjtétel vo-

natkozásában, végül pedig a négy kategória átlagos értékét ábrázoltam együtt, hogy kide-

rüljenek a kategóriák közötti hasonlóságok, illetve különbözőségek. Tekintettel arra, hogy 

ez kategóriánként és díjtételenként több ábrát jelent, a dolgozatomban csak az ábrákból 

levonható következtetéseket ismertetem, illetve a legszemléletesebb eseteket mutatom be 

ábra formájában. Az összes alapdíj esetében (fűtési és HMV alapdíjak összege) a legna-

gyobb vállalatok szinte teljesen együtt mozogtak, egy kivételével, amely vállalat kiugróan 

magas alapdíjjal dolgozott. Látható, hogy esetében 2007-ről 2008-ra egy nagyobb mértékű 

csökkenés következett be, de még így is messze meghaladta az azonos kategóriába tartozó 

vállalatok alapdíját (26. ábra). 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

26. ábra. A 10.000 ellátott lakás feletti vállalatcsoport alapdíjainak alakulása 

                                                 
226

 A kérdőíves felmérésről ez idáig nem esett szó. Valójában a kiinduló vizsgálat a 62 vállalatra vonatko-

zott, s ez a vizsgálat megelőzte a kérdőíves felmérést. Miután a vizsgálat alátámasztotta a kutatás indokoltsá-

gát, az empirikus felmérés lebonyolítását követően került sor ugyanezen tendenciák válaszadó vállalatok 

körében való vizsgálatára. Mint már említettem, a nagy adatbázison tapasztalt összefüggések összecsengtek a 

27 vállalat esetében kapott eredményekkel, így a szemléltetés egyszerűbbé tétele érdekében ennek eredmé-

nyét ismertetem. 
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A többi méretkategóriában az alapdíjak vonatkozásában már nem ilyen nagy az 

együttmozgás, nagyobb különbségek vannak az alkalmazott alapdíjak mértékében és az 

alakulásában is. 

 

Kumulált alapdíjváltozás átlagai méretkategóriánként 29. táblázat 

 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 

10.000 felett 1,15 1,19 1,19 1,26 1,29 1,43 1,36 

2.001-10.000 1,06 1,11 1,21 1,29 1,37 1,39 1,36 

1.001-2.000 1,08 1,31 1,27 1,24 1,30 1,41 1,46 

1-1.000 1,22 1,34 1,78 1,82 1,64 2,14 2,44 

A távfűtésre vonatkozó fogyasz-

tói árindex 
1,07 1,10 1,23 1,30 1,32 1,83 1,95 

A gőz- és melegvíz-ellátásra 

vonatkozó belföldi értékesítés 

termelői árindexe 

1,07 1,16 1,30 1,44 1,60 2,04 2,24 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 29. táblázatból látható, hogy a két legtöbb lakást ellátó csoport az alapdíjak tekinte-

tében 2001 és 2008 közötti időszakban összességében ugyanolyan mértékű alapdíjemelést 

hajtott végre, s kiugrónak a legkisebb vállalatok emelése számít, több mint duplájára vál-

toztak esetükben átlagosan az alapdíjak. (Meg kell azonban jegyezni, hogy alacsonyabb 

alapdíjakról indultak ezek a vállalatok, 2003-ig ebben a kategóriában volt legalacsonyabb 

az alapdíj. 2003-ról 2004-re, majd 2006 után folyamatosan jelentősebb alapdíjemelést haj-

tottak végre, s ezzel a legmagasabb alapdíjat érték el.) Érdekességként a 29. táblázatban 

láthatjuk a távfűtésre vonatkozó fogyasztói árindex, valamint a gőz és melegvízellátásra 

vonatkozó belföldi értékesítési árindex alakulását (kumulálva) a vizsgált időszakban. A kis 

távhőszolgáltató vállalatok érvényesítették alapdíjaikban ezt a növekedést, a többi kategó-

ria vállalatai csekélyebb mértékben emeltek. 

A hődíjak vonatkozásában az egyes méretkategóriákon belül egységes a kép. A kate-

górián belül minden vállalat nagyjából azonos nagyságú és azonos tendenciájú hődíjakkal 

számol. A 27. ábra a 10.000 ellátott lakás feletti méretkategória hődíjainak alakulását ábrá-

zolja, de gyakorlatilag ugyanezt az együttmozgást és tendenciát láthatjuk a többi kategória 

esetében is. Látható, hogy 2006-ról 2007-re drasztikus növekedés következett be a távhő 

hődíjaiban. Ennek egyik oka a földgáz világpiaci árának jelentős emelkedése volt, mely 

maga után vonta mind a szabadpiaci, mind a hatósági földgázárak nagyobb mértékű emel-

kedését is. A másik oka, hogy 2007. január elsejével megváltozott a gázártámogatási rend-

szer, s az addig alanyi jogon járó támogatást (amit a távhőszolgáltató kapott meg az állam-

tól, s így addig csak a különbözetet számlázta a felhasználó felé) felváltotta a szociális el-

ven működő rendszer. Ekkortól a távhőszolgáltatás teljes díját kiszámlázzák a felhasználók 

felé, s a támogatás összege az arra jogosult felhasználó számára jelent könnyebbséget. 
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. 
Forrás: Saját szerkesztés 

27. ábra. A 10.000 ellátott lakás feletti vállalatcsoport fűtési hődíjainak alakulása 

 

A fűtési hődíjak alakulásában a méretkategóriák között már érzékelhető némi különb-

ség. A 30. táblázatban látható, hogy a legkisebbek a hődíjak terén is a legdrágábbak és job-

ban elszakadnak a többi vállalat díjaitól. Az alábbi táblázat a fűtési hődíjak átlagos mérté-

két tartalmazza kategóriánként, valamint összehasonlításul a hatósági legmagasabb föld-

gázárakat egyrészt az 500 m
3
/h feletti (a távhőszolgáltató vállalatok nagy része), valamint a 

háztartási fogyasztók (a lakossági fogyasztók) esetében. 

 

A fűtési hődíjak méretkategóriák szerinti átlagainak alakulása 30. táblázat 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

10.000 felett 1.086 1.156 1.166 1.328 1.398 1.422 2.812 2.994 

2.001-10.000 947 1.022 1.040 1.165 1.250 1.283 2.753 3.034 

1.001-2.000 1.222 1.261 1.304 1.443 1.494 1.466 3.025 3.021 

1-1.000 1.740 1.892 1.731 1.904 1.937 2.311 3.116 3.339 

A hatósági földgázárak az 500 m
3
/h feletti fo-

gyasztók esetén (átlag) 
1.318 1.460 1.909 2.244 2.397 

A hatósági földgázárak a háztartások esetén (20 

m
3
/h alatt) (átlag) 

1.490 1.664 1.931 2.469 2.596 

 

A 30. táblázat adatainak együttmozgását szemléletesebben mutatja be a 28. ábra. 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

28. ábra. A fűtési hődíjak méretkategóriák szerinti átlagainak alakulása 
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Kisfogyasztók (20 m3/h alatt) (átlag)
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A hődíjak változásának vizsgálata során méretkategóriánként eltérő nagyságú válto-

zásnak lehetünk tanúi. A hődíjak az elmúlt 8 év alatt 2-3-szorosukra emelkedtek, jóval 

nagyobb mértékben, mint a hatósági gázdíjak (1,7-1,8 szoros emelkedés). A legkisebb vál-

lalatok esetén volt a legkisebb mértékű a hődíj-emelés, 2001-ről 2008-ra 1,92-szeresére 

emelkedtek átlagosan a hődíjak. A többi méretkategóriában 2,5-3,2-szeres növekedés volt 

megfigyelhető
227

. A tendenciát tekintve megállapítható, hogy a hődíjak emelkedése mint-

egy éves (kb. 9 hónapos) csúszással és meredekebben követte a földgázárak változását. 

 

A különböző méretkategóriákba sorolt távhőszolgáltatóknál érzékelhető eltérések mu-

tatkoztak a hődíjakban. A méretkategóriákon belül viszont a hődíjtételek csaknem azono-

sak, és ezek időbeli elmozdulásai is gyakorlatilag egybeestek. A hődíjtételek időbeli el-

mozdulása méretkategóriától függetlenül szinte azonos tendenciát mutat. A hődíjak esetén 

a gázárak növekedésének megfelelően automatikusan beépíthetőek az áremelési igények, 

míg a fennmaradó részt az alapdíjakban kell megtéríteni. Az alapdíjak esetén hasonló jel-

legű tendencia nem figyelhető meg.  

                                                 
227

 Terjedelmi korlátok miatt az erre vonatkozó számításokat, táblázatokat a dolgozat nem tartalmazza, csu-

pán az ezekből levont következtetéseket. 
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5/b. számú melléklet 

 

A lakossági távhőszolgáltatási díjak távhőszolgáltatónkénti alakulása 2007-ben  

A tendenciák vizsgálata után a díjtételek távhőszolgáltatónkénti alakulását vizsgáltam 

a 2007-es évre vonatkozóan. 58 vállalat díjtételeit vizsgálva látható, hogy az egyes 

távhőszolgáltatók díjtételei különböztek egymástól. A 31. táblázat az egyes díjtételek leíró 

statisztikáját mutatja. 

 

A 2007. évi lakossági díjtételek leíró statisztikája 31. táblázat 

 Minimum Maximum Átlag Szórás 

Fűtési alapdíj (Ft/lm
3
/év) 24 611 317 100 

HMV alapdíj (Ft/lm
3
/év) 0 504 76 72 

Fűtési hődíj (Ft/GJ) 1012 3806 2788 487 

HMV hődíj (Ft/GJ) 0 3255 723 462 

 

Az 29. ábrán látható, hogy a távhőszolgáltató vállalatok többségének fűtési alapdíja 

200 és 400 Ft/lm
3
/év között szóródott. Ennél alacsonyabb fűtési alapdíjat csupán két válla-

lat számított fel, viszont magasabbat több vállalat alkalmazott. 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

29. ábra. A fűtési alapdíjak távhőszolgáltatónként (Ft/lm
3
/év) 2007-ben 

 

A fűtési hődíjak esetében egy 2400-3200 Ft/GJ sávban szóródtak az értékek. Azonban 

itt nagyobb kilengések voltak tapasztalhatók, több vállalat alkalmazott a sávon kívül eső 

alacsonyabb és magasabb hődíjakat is (30. ábra). 
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Forrás: Saját szerkesztés 

30. ábra. A fűtési hődíjak távhőszolgáltatónként (Ft/GJ) 2007-ben 
 

58 távhőszolgáltató vállalat adatait vizsgálva a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

2007-ben 2457 Ft/GJ és 6323 Ft/GJ között szóródott. Az átlagos GJ-ár 4118 Ft/GJ, a szó-

rás 688 Ft/GJ volt. Látható, hogy a vállalatok zöme 3600 és 4600 Ft/GJ közötti sávba esett. 

Ez a mintegy 1000 Ft-os különbség a GJ árban azonban egy átlaglakás éves távfűtési költ-

ségében közel 42280 Ft-os eltérést jelentett. Egy átlaglakás távfűtési költsége minimum 

103899 Ft, maximum 267330 Ft, az átlagos éves távfűtési költség 174092 Ft, a szórás 

29077 Ft volt. A 31. ábra a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árának alakulását mutatja 

távhőszolgáltatónként, de egy átlaglakás éves távfűtési költségét ábrázolva hasonló szóró-

dást tapasztalhatunk, hiszen a távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett árát, valamint egy átlagla-

kás éves összes távfűtési költségét egy átlaglakás paraméterei szerint a díjtételekből szár-

maztattuk. Az összehasonlíthatóság kedvéért (és mert nem áll rendelkezésre pontosabb 

információ) az átlaglakást minden távhőszolgáltató esetén azonos paraméterekkel (légtér-

fogat, valamint hő- és vízfogyasztás) jellemeztük. 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

31. ábra. A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árának alakulása távhőszolgáltatónként 

(Ft/GJ) 
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6. számú melléklet 

Az empirikus kutatás kérdőíve 

 

Kérdőív a távhőszolgáltató vállalatok számára 

 
Tisztelt Igazgató Úr/Asszony! 

 

Kádárné Horváth Ágnes vagyok, a Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézetének adjunk-

tusa. Doktori disszertációmat a távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata témában írom.  

 

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjenek az alábbi kérdőívet kitölteni és 

részemre visszaküldeni. A kérdőívben többnyire olyan műszaki, gazdasági, gazdálkodási 

információkat kérek vállalatukról, amelyekre vonatkozóan Minisztériumi Rendeletben, 

valamint Kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségük van, azon-

ban a hozzáférhető adatbázis még nem alakult ki. 

 

Amennyiben egyes kérdéseknél nem rendelkeznek pontos adatokkal, a hozzávetőleges ada-

tok is megfelelőek! 

 

Az Önök által kitöltött kérdőívet kizárólag saját kutatásaimban használom fel, azt harma-

dik fél számára nem teszem hozzáférhetővé. A benne szereplő adatokat a Vállalat megne-

vezése nélkül használom fel következtetéseim levonására. Amennyiben adatai védelme ér-

dekében szükségesnek tartja, vállalom a titoktartási nyilatkozat aláírását.  

 

Kutatási eredményeimet, amelyek reményeim szerint a döntéshozók, és a távhőszolgáltatók 

számára egyaránt hasznos összefüggéseket tárnak fel, elektronikus formában az Önök ren-

delkezésére bocsátom. 

 

Kérem, hogy a kitöltött kérdőívet legkésőbb 2009. február 2-ig szíveskedjenek visszakülde-

ni a vgthagi@uni-miskolc.hu e-mailcímre, vagy postai úton a Miskolci Egyetem Gazdálko-

dástani Intézetébe (cím: Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet, 3515 Miskolc-

Egyetemváros). 

 

Szíves támogatásukat előre is megköszönöm.  

 

Miskolc, 2009. január 22. 

 

Köszönettel és tisztelettel, 

 

 

Kádárné Horváth Ágnes 

egyetemi adjunktus 

Miskolci Egyetem GTK 

Gazdálkodástani Intézet 

Tel.:46/565-111/10-04 

Mobil: 70/771-0077 

E-mail: vgthagi@uni-miskolc.hu 

mailto:vgthagi@uni-miskolc.hu
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

A vállalat neve: …………………………………………………… 

A vállalat székhelye: ……………………………………………… 

 

TÁVHŐDÍJ 

 

1. Kérem, adja meg a lakossági hőszolgáltatásban alkalmazott díjképleteket, és az azok-

ban szereplő jelölések megnevezését! (Az ide vonatkozó válasz melléklet formájában 

is csatolható.) 
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HŐTERMELÉS 

 

2. Kérem, adja meg a saját termelésű és a vásárolt hő mennyiségére vonatkozó informá-

ciókat a 2007. évre! 
 

 2007 

Saját hőtermelés 

(GJ) 

Kapcsoltan termelt  

Nem kapcsoltan előállított  

Vásárolt hő 

(GJ) 

Kapcsoltan termelt  

Nem kapcsoltan előállított  

 

Saját hőtermelés 

 

Amennyiben a vállalat kizárólag külső forrásból szerzi be a hőt, kérem, ugorjon a 11. kér-

déshez! 

 

3. Kérem, karikázza be a saját hőtermelés során alkalmazott technológia betűjelét és adja 

meg a hozzá tartozó 2007. évi termelt hőmennyiséget! (több választ is megjelölhet) 
 

 2007. évben termelt hő (GJ/év) 

a) Gázmotoros blokkfűtő erőmű   

b) Kazán/fűtőmű  

c) Gőzerőmű  

d) Gázturbinás vagy kombinált ciklusú erő-

mű 

 

e) Napkollektor  

f) Biogáz hasznosítása  

g) Depóniagáz hasznosítása  

h) Hulladékhasznosítás  

i) Geotermikus hőforrás  

j) Biomassza  

k) Egyéb:……………………………..  

 

4. Kérem, adja meg a hőtermeléshez felhasznált energiahordozók mennyiségét és átlag-

árát fajtánként! 
 

Felhasznált energiahordozó faj-

tája 

Éves mennyiség 

(GJ/év) 

2007. év 

Az energiahordozó át-

lagára (Ft/GJ) 

2007 2008 

Szén    

Koksz    

Tüzelőolaj    

Fűtőolaj    

Földgáz    

Fa alapú biomassza (faapríték, 

pellet) 

   

Kohógáz    

Termálvíz (geotermikus)    

Egyéb:……………………………    

Felhasznált energia mennyisége 

összesen 
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Amennyiben vállalata a hőtermelésre nem használ földgázt, kérem, ugorjon a 9. kérdéshez! 

 

5. A földgázpiaci liberalizációt követően vállalata élt-e a versenypiac nyújtotta lehetősé-

gekkel? 

a) Igen, vállalatunk kilépett a szabad piacra, és jelenleg is onnan szerzi be a földgázt.  

(A földgázkereskedők megnevezé-

se:………………………………………………………….) 

b) Igen, korábban vállalatunk kilépett a szabad piacra, majd visszatért a közüzemi 

szolgáltatás keretei közé. 

c) Nem, vállalatunk a közüzemi szolgáltatás keretében maradt. 

 

6. Vállalata nyomon követi-e a földgázpiaci liberalizáció nyújtotta lehetőségeket? 

a) Igen, minden évben megfontolás tárgyát képezi a kilépés/visszatérés lehetősége, és 

ezen megfontolás alapján döntünk. 

b) Alkalomszerűen vizsgálódunk.  

c) A vállalat érdemben nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

 

7. Amennyiben Ön a 6. kérdésnél az „a” választ jelölte meg, kérem, értékelje -2-től +2-ig 

a szabad piacot a közüzemi szolgáltatáshoz viszonyítva az alábbi két évre vonatkozó-

an! 

(A -2-t akkor válassza, ha a szabadpiaci feltételeket jelentősen rosszabbnak ítéli meg a 

közüzemihez képest, 0-t, ha közel azonosnak ítéli a két lehetőséget, +2-t, ha a szabad-

piaci feltételeket jelentősen jobbnak ítéli meg a közüzemihez képest!) 

 2007 2008 

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 

A beszerzett földgáz ára
*
           

A beszerzés biztonságának ga-

rantálása 

          

Egyéb szerződési feltételek            

A tájékozódás, információszer-

zés a feltételekről 

          

A nominálás szigorúsága (kötbé-

rezés) 

          

* Itt a szabadpiaci földgázárak és a rendszerhasználati díjak alapján kalkulált földgázárat hasonlítsa a köz-

üzemi hatósági földgázárak és teljesítménydíjak szerinti árakhoz. 

. 

8. Vállalatuk milyen áreltéréssel szerezte/szerzi be a földgázt a szabad piacon a közüzemi 

beszerzéshez képest?  

 2007 2008 2009 

a) Olcsóbb a beszerzés …………….%-kal
*
    

b) Drágább a beszerzés …………….%-kal
*
    

c) Az árak közel azonosak. 
**

    

d) Vállalatunk a közüzemi szolgáltatás kere-

tén belül szerzi be a földgázt.
**

 

   

* Kérem, amennyiben az a) vagy b) választ választja, adja meg az áreltérés mértékét százalékos formában! 

** Amennyiben a c) vagy d) választ választja, tegyen X jelet a megfelelő mezőbe! 
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9. Kérem, adja meg a saját előállítású hő hőtermelésére vonatkozóan az alábbi informáci-

ókat a 2007-es évre! A költségek esetén az összeget (illetőleg alapdíj és hődíj közötti 

megosztás esetén a részösszegeket) abba az oszlopba írja, ahol ezt érvényesítik a díja-

ikban! 

 A költség érvényesíté-

se a díjakban 

Alapdíjban Hődíjban 

Felhasznált gáz teljesítménydíja (vagy rendszerhasználati díja) 

(eFt) 

  

Felhasznált gáz gázdíja (eFt)   

Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes 

költsége (eFt) 

  

A hőtermelő létesítmények javítási, karbantartási költségei (eFt)   

A hőtermelő létesítmények értékcsökkenése (eFt)  

(pl. kazánházak, kazánok, a hőtermelési épületek, saját tulajdo-

nú gázmotorok stb.) 

  

A hőtermelésben foglalkoztatottak bére és járulékai (eFt)    

A hőtermelésre vonatkoztatható további költségek összege (eFt)   

A hőtermelésre vonatkozó egyéb információk 

A hőtermelésben alkalmazott létszám (fő)  

Lekötött földgázteljesítmény (m
3
/h)  

Az adott évben maximálisan igénybevett földgázteljesítmény 

(m
3
/h) 

 

 

Amennyiben vállalatuknál nincs kapcsolt energia termelés, vagy az vállalkozói tőke bevo-

násával valósult meg, kérem, ugorjon a 11. kérdésre! 

 

10. Amennyiben a vállalat saját tevékenység keretében állít elő villamos energiával kap-

csolt hőt, kérem, adja meg az alábbi információkat! 
 

 2007 

Kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia 

bevétel (Ft/év) 

 

Kapcsolt energiatermelésből származó hő bevétel (Ft/év)  

Üzemmenet típusa (a megfelelő válasz aláhúzandó) 

a) Napi 24 órás üzemme-

net 

b) Mélyvölgyi állás 

c) Egyéb:………………

… 
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Vásárolt hő 

 

Amennyiben a vállalat kizárólag saját hőtermeléssel állítja elő a hőt, kérem, ugorjon a 13. 

kérdéshez! 

 

11. Kérem, adja meg a vásárolt hő költségeit a 2007-es évre vonatkozóan! A költségek 

esetén az összeget (illetőleg alapdíj és hődíj közötti megosztás esetén a részösszegeket) 

abba az oszlopba írja, ahol ezt érvényesítik a díjaikban! 
 

 A költség érvényesítése a dí-

jakban 

Alapdíjban Hődíjban 

Vásárolt hő teljesítménydíja (eFt)   

Vásárolt hő energiadíja (eFt)   

Pótvízdíj (eFt)   

Vásárolt víz mennyisége (m
3
)   

Vásárolt hő összes költsége (eFt)   

Az 1 GJ vásárolt hőenergia ára (Ft/GJ)   

Lekötött távhőteljesítmény-igény a hőtermelőnél (MW)   

 

12. Értékelje 1-től 5-ig, milyennek ítéli meg vállalatának a hőtermelővel (hőtermelőkkel) 

kialakított kapcsolatait az alábbiak szerint! 

(1: nagyon kedvezőtlen, 5: nagyon kedvező) 
 

 1 2 3 4 5 

A hőszolgáltatók alkupozíciója      

A vásárolt hő ára      

Egyéb szerződési feltételek      

A kapcsolatban kialakított rutinok       

A hőtermelő(k) által alkalmazott árképlet korrektsége      

A partner(ek) együttműködési készsége      

 



184 

 

HŐTOVÁBBÍTÁS (SZOLGÁLTATÁS) 
 

13. Kérem, adja meg a hőtovábbításra (szolgáltatásra) vonatkozóan a következő informá-

ciókat a 2007. évre! A költségek esetén az összeget (illetőleg alapdíj és hődíj közötti 

megosztás esetén a részösszegeket) abba az oszlopba írja, ahol ezt érvényesítik a díja-

ikban! 

(Hőtovábbítás (szolgáltatás) alatt a távhőtermelést követően a hőnek a fogyasztókhoz 

való eljuttatását értem.) 

 A költség érvényesítése a 

díjakban 

Alapdíjban Hődíjban 

A hálózatüzemeltetés villamos energia költsége (eFt)   

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények javítási, karbantartási 

költségei (eFt)  

(pl. vezetékhálózat, hőközpontok, hőszivattyúk, egyéb hőtovábbító 

(szolgáltató) létesítmények) 

  

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények (hőszivattyúk, vezeté-

kek, hőközpontok, egyéb hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények) 

értékcsökkenése (eFt) 

  

A hőszolgáltatásban foglalkoztatottak bére és járulékai (eFt)   

A hálózati hőveszteség költsége (eFt)   

Pótvízveszteség (eFt)   

A hőtovábbításra (szolgáltatásra) vonatkoztatható további költsé-

gek összege (eFt) 

  

 

Egyéb hőtovábbításra (szolgáltatásra) vonatkozó információk 

Csővezeték típusának aránya az összes csővezeték százalékában 

(%) 

 

-betoncsatornába fektetett  

- előre szigetelt  

Csővezetékek átlagos életkora (év)  

Felújított csővezetékek aránya az összes csővezeték százalékában  

(az elmúlt 10 évben felújított) 

 

Meghibásodások száma (db/év)  

A hálózati hőveszteség (a szolgáltatótól a hőközpontig) (%)  

Pótvíz mennyiség (m
3
)  

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények összes bruttó értéke (eFt)  

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények összes könyv szerinti ér-

téke (eFt) 

 

A 0-ra leírt állóeszközök bruttó értéke  

(a hőtovábbítás (szolgáltatás) létesítményeire vonatkozóan) (%) 

 

Alkalmazott leírási kulcsok (%)  

- vezetékekre  

- hőközpontra  

- hőszivattyúra  

- egyéb létesítményre  

- átlagos leírási kulcs  

A hőszolgáltatásban alkalmazott létszám (fő)  
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NYERESÉG-BEÉPÜLÉS 
 

14. Kérem, adja meg a vállalatban lévő önkormányzati tulajdon arányát százalékos formá-

ban! 
 

……………………………………………………….. 
 

15. Tartalmaz-e a távhőszolgáltatás díja kalkulált nyereségtartalmat? 

a) Nem, nincs beépítve nyereségtartalom. 

b) Igen, a következőképpen: 
 

Van beépítve nyereségtarta-

lom… 
% 

Minek a százalékában határozzák 

meg? 

… a termelt hő díjába    

… a vásárolt hő díjába   

… az alapdíjba   
 

 

DÍJFIZETŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

16. Kérem, adja meg a díjfizetőkre vonatkozóan a következő információkat a 2007. évre! 
 

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők aránya (%)  

Egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerű díjfizetők aránya 

(%) 

 

Kétcsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők aránya (%)  

Termosztatikus szabályozással ellátott lakások száma (db)  

Felhasználó által igényelt épülethőmérséklet (átlag)  

Panelprogramban felújított lakások hozzávetőleges aránya (%)  

Egy felújított lakás átlagos hőfogyasztása (GJ/lm
3
)  

Egy nem felújított lakás átlagos hőfogyasztása (GJ/lm
3
)  

 

EGYÉB ADATOK 

 

17.  Kérem, töltse ki a 2007. évre vonatkozóan az alábbi táblázatot! 
 

Kiszámlázott hődíj összesen (eFt) 

 

………………………………………. 

Változó költségek becsült összege (eFt) 

 

………………………………………. 

Kiszámlázott alapdíj összesen (eFt) 

 

………………………………………. 

Állandó költségek becsült összege (eFt) 

 

………………………………………. 

 

18. Kérem, adja meg 2007. december 31-ére vonatkozóan az alábbi adatokat! 
 

Mérlegfőösszeg (eFt)  

Összes hitel (eFt)  

Fizetett kamatok összesen (eFt)  
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19. Kérem, az alábbi információkat több évre visszamenőleg is adja meg! 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Létszám         

Árbevétel         

Beruházások aktivált 

értéke 

        

Összes közvetlen 

költség 

        

Összes közvetett 

költség 

        

Kintlévőségek         

Távfűtött lakások 

száma 

        

 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkámat! 

 

NYITOTT KÉRDÉS 

 

Külső forrásból történő hőbeszerzés esetén gyakran merül fel a hőtermelő és a hőszolgálta-

tó kapcsolatában a vásárolt hő díjképzési mechanizmusának, valamint a harmadik feles 

(vállalkozói tőkebevonással megvalósult) kapcsolt energiatermelésből származó nettó 

villamosenergia-bevétel megosztásának problematikája.  

Kérem, ossza meg velem az ezekről alkotott véleményét, javaslatait! (Tetszőleges hosszú-

ságú válasz adható.) 

 

Véleményét, javaslatait külön is megköszönöm! 

 

Tisztelettel, 

 

Kádárné Horváth Ágnes 

egyetemi adjunktus 

ME-GTK Gazdálkodástani Intézet 
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7. számú melléklet 

A harmadik feles kapcsolt energiatermelés haszna megosztásának lehetséges megol-

dásai a gyakorló vállalatvezetők szerint  

A nyitott kérdést megválaszoló vállalatok szinte kivétel nélkül a kapcsolt energiater-

melésből származó nettó villamosenergia-bevétel megosztásának problémájára reagáltak. 

A 27 válaszadó vállalatból 12 vállalatnál nem volt értelmezhető a kérdés, amiatt, hogy vál-

lalatuknál nem történik kapcsolt termelésből származó hőbeszerzés. A témát illetően 8 

esetben fejtette ki véleményét valamely vállalati vezető (jellemzően ügyvezető igazgató, 

műszaki igazgató, vagy energetikai vezető)
228

. Véleményük alapján összefoglalom a kap-

csolt energiatermelés haszna megosztása terén a gyakorlatban alkalmazott megoldás-

keresési módokat, javaslatokat.  

- Önkormányzat és politika. Többen utaltak arra, hogy a tulajdonos önkormányzat 

szempontjai gyakran mások, mint a távhőszolgáltatóké, s döntéseikbe gyakran szól bele 

a politika. A távhőszolgáltatók a saját tulajdonú gázmotorok üzemeltetését tartották 

volna célravezetőnek, a tulajdonos önkormányzat azonban a pillanatnyi költségtakaré-

kossági megfontolások miatt nem engedélyezte a beruházást. 

- Hosszú távú hőszolgáltatási szerződések – tulajdonjog átszállással. A távhőszolgáltató 

vállalatok számára egyes vállalati vezetők a hosszú távú hőszolgáltatási szerződések 

kötésében látják az egyetlen megoldási lehetőséget, mely során törekedni kell arra, 

hogy minél jobb alkupozíciót vívjon ki a távhőszolgáltató vállalat. Életképesnek tűnik 

az a megoldás, miszerint a hosszú távú szerződést a gázmotor élettartamának függvé-

nyében állapítják meg oly módon, hogy a hőszolgáltatási szerződés lejártával a gázmo-

tor tulajdonjoga átszáll a távhőszolgáltatóra. Így a hátralévő évekre vonatkozóan teljes 

körűen kihasználhatóak lesznek a kapcsolt energiatermelés előnyei, s a hasznokat érvé-

nyesíteni lehet a távhődíjakban. 

- „Bérleti díjas” rendszer. A hőtermelő és a hőszolgáltató közötti elszámolásra vonatko-

zóan az egyik gyakorlatban alkalmazott módszer a következő: „A hőenergiát olyan 

áron vesszük át, amilyen költséggel a saját kazánjainkban állítjuk elő. A kapcsolt ener-

giatermelés hasznát pedig rendszerhasználati bérleti díj formájában számlázzuk le. A 

díj két részből áll egy fix díjból és egy bázisértékhez képest adott évben elért üzemelte-

tési projekthaszon arányszámmal növelt változó díjból. Ez utóbbi a hajtóerő abban, 

hogy a berendezés üzemeltetése a lehető legnagyobb üzemóraszámot és ezzel a legna-

gyobb hasznot érje el.” 

A kialakított elszámolási mód sajátossága, hogy nem a vásárolt energia árában érvé-

nyesíti a kapcsolt energiatermelés hasznát, hanem az egyfajta bérleti díj formájában ke-

rül kiszámlázásra. A kapcsolt energiatermelés haszna megosztásának ez a fajta elszá-

molása az adott vállalat esetében sikertörténetként könyvelhető el: „A kapcsolt ener-

giatermelésből származó bevételeinkkel, a haszonmegosztás ellenére így is olyan fej-

lesztési forráshoz jutottunk az elmúlt években, melyek lehetővé tették a szolgáltatói 

hőközpontok megszüntetését, épületenkénti fogyasztói hőközpontok kialakítását és a ré-

giek felújítását, valamint a távvezeték-hálózat 90 százalékának cseréjét.” Több helyen 

is talalkozhatunk a bérleti díjas rendszerekkel. 

- A távhő „igazságosan” meghatározott fajlagos tüzelőhő-felhasználásának érvényesí-

tése a távhőárakban. A vásárolt távhőárak meghatározásának egyik kulcseleme, hogy 

egy GJ vásárolt távhő árában mekkora fajlagos tüzelőanyag-felhasználást érvényesíte-

nek. Amennyiben egy hagyományos, 90 százalékos hatásfokú kazántechnológiát felté-

telezünk, akkor egy GJ hő előállításához 1,1 GJ tüzelőanyag felhasználása szükséges 

                                                 
228

 A válaszadó vállalati vezetők kilétére vonatkozóan is érvényes az anonimitás biztosításának követelmé-

nye, így véleményüket a forrás megnevezése nélkül ismertetem.  
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(1/0,9). Bonyolultabb a kérdés a kapcsolt energiatermelés esetén. Ekkor azonban nem 

lehet egyértelműen megmondani, hogy mekkora egy GJ kapcsoltan előállított hő fajla-

gos tüzelőanyag-felhasználása, hiszen ugyanazon tüzelőanyagból egyidejűleg hőt is és 

villamos energiát is előállítanak. A távhő árának megállapításakor a problémát tehát a 

távhő fajlagos tüzelőhő-felhasználásának meghatározása jelenti. Egyes vélemények 

szerint nem igazságos a távhő árának olyan jellegű meghatározása, amikor egy GJ hő-

energia árában egy GJ tüzelőanyag árát érvényesítik. A fajlagos tüzelőhő-felhasználás 

reális értékének a hő esetében 0,5 GJ-t tartják, de a 0,8 GJ körüli értéket is megfelelő-

nek és kompromisszum-késznek ítélik.
229

 

- A fix megtérítendő és a nettó villamosenergia-termelés értékének különbségéből ki-

induló módszer. A kapcsolt termelés hasznának a megosztására és annak a vásárolt hő 

árában történő érvényesítésére vonatkozó újabb javaslat szerint a külső hőtermelő fix 

megtérítendő összegéből, azaz a fix költségek és egy maximum 15 százalékos eszköz-

arányos nyereség összegéből kell kiindulni. (Látható, hogy a hőtermelő szempontjából 

egy igen magas, akár 15 százalékos eszközarányos nyereséget is elismernek, ezek sze-

rint az ő esetükben még ennél is magasabb hasznot fölöz le a hőtermelő.) Ez adja a 

távhőszolgáltató által fizetendő éves alapdíjnak az alapinformációját. Ebből le kell 

vonni az eladott villamosenergia-bevétel és a villamosenergia-termelésre fordított tüze-

lőanyag-költségek különbségeként adódó nettó villamosenergia-termelés értékét. Az 

így meghatározott alapdíj előjele pozitív is és negatív is lehet. Amennyiben a fix meg-

térítendő összeg nagyobb, mint a nettó villamosenergia-termelés értéke, akkor annak 

érdekében, hogy a hőtermelő számára biztosított legyen a megtérülési követelmény tel-

jesülése, az így kapott pozitív összegű alapdíjat ki kell számlázni a távhőszolgáltató fe-

lé teljesítménydíj formájában. Fordított esetben viszont, ha a fent említett módon szám-

szerűsített alapdíj negatív értéket vesz fel, akkor ez az elismert 15 százalékon felüli 

plusz hasznot jelentene a hőtermelő számára, amit kedvezmény formájában érvényesí-

teni kellene a távhőszolgáltató felé kiszámlázott hődíjak terén. Ez a gyakorlatban úgy 

valósulhatna meg, hogy a hődíj meghatározásához szükséges tüzelőanyag-költségekből 

levonnák ezt az összeget, s az így kapott kisebb összeg szerint számítanák ki az egy GJ 

eladott hőenergiára eső hődíjat (a hődíj a tüzelőanyag-költségek és az eladott hőmeny-

nyiség hányadosa Ft/GJ). 

- Jogi szabályozás konkretizálása – termelői hőár-képlet szükségessége. Volt olyan 

válaszadó, aki a jogi szabályozás fontosságát emelte ki. A vásárolt hőenergiából meg-

valósuló hőszolgáltatás esetén nem tartják kellően kidolgozottnak (konkrét) a villamos 

energiával kapcsoltan termelt hő energetikai hasznának megosztására vonatkozó szabá-

lyozást (Tszt. 57. § (2) bekezdés c) pont), mely csupán figyelemfelhívásra elegendő. 

Annak alkalmazása illetve érvényesítése nehézkes (lehetetlen).
230

 Mindezek alapján 

                                                 
229

 A távhő fajlagos tüzelőhő-felhasználása meghatározásának problémája a távhő fajlagos CO2 kibocsátásá-

nak számszerűsítése kapcsán is felmerül. Orbán Tibor és munkatársai (Főtáv Zrt.) útmutatót készítettek a 

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2007-5.1. kódszámú, „Energetikai hatékonyság fokozása” 

című pályázati konstrukciójához, a távhő révén realizálható szén-dioxid kibocsátás csökkenés meghatározá-

sára vonatkozóan. Ebben részletes számítási módszert mutatnak be a távhő fajlagos tüzelőhő-

felhasználásának számszerűsítésére is. 
230

 A vállalati vezető hivatkozik Dr. Kamarás Béla: Melyik műszaki megoldást tekinthetjük „nagy hatékony-

ságú kapcsolt energiatermelés”-nek? című cikkére (Energiagazdálkodás 49. évf. 2008. 2. szám) A cikk 6.3. 

Kombinált ciklusú rendszer című fejezetében a szerző kifejti, hogy „az ilyen berendezésekben a tüzelőanyag 

gazdálkodás terén 53 százalékos többletbevétel érhető el. Ez a többletbevétel jelentősen több, mint a hőener-

gia értékesítésére fordított tüzelőanyag költség (42 százalék) amelyből az következik, hogy akár a 

távhőrendszerre kiadott hőt ingyen is adhatják”. 
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szükségesnek tartanák egy a Tszt. hivatkozott pontját konkretizáló, a végrehajtási kor-

mányrendeletben megfogalmazott normatív szabályozás (képlet) bevezetését.
231

  

- Egynél kisebb, konstans szorzóval a földgázárhoz kötött távhőár. Az egyik vállalatnál 

a díjképzés mechanizmusa szerint a külső hőtermelő fajlagos földgázköltsége (Ft/GJ) 

megszorozva „egy konstans, egynél kisebb értékkel, megkapjuk a távhő árát (Ft/GJ). A 

fajlagos gázköltség (Ft/GJ) a gázkereskedői ár és a rendszerhasználati díjak összegének 

és a gázzal vett energia (GJ) hányadosa. 

- Földgázárhoz kötött távhőár nyereségtartalommal. Van olyan vállalat, ahol a szolgál-

tatott hő ára csak a gáz árához kötött, alapdíj fizetés nélkül, de nyereséget tartalmaz a 

szolgáltatónak. A gázárak drasztikus növekedése hatására a hőárban szereplő egyéb 

költségek és a nyereség megnégyszereződött a hő termelőjének, míg a 

távhőszolgáltatók járulékos teherviselése megnőtt, a mélyvölgyi időszak bevezetése 

komoly áthidalási költségnövekedést eredményezett. A villamos energia hasznából a 

hőszolgáltató nem részesül. Nem sikertörténet. 

- Monopolhelyzetű hőtermelők problémája. A probléma abban gyökerezik, hogy az 

egyes hőforrások gyakran monopolhelyzetben vannak, s nincs meg a versenyeztetés le-

hetősége. Problémát jelent a korábban megkötött hosszú távú szerződések fenntartása, 

amennyiben azok kedvezőtlen feltételekkel lettek kialakítva. A külföldi tulajdonban lé-

vő erőművekkel szemben a távhőpiac érdekérvényesítő képessége alacsony. 

                                                 
231

 Tudomásom szerint a vonatkozó miniszteri rendelet szerint készülőben van egy távhő-ár számítási mecha-

nizmus (képlet) kidolgozása a kapcsoltan termelt villamos energiából származó haszon távhőtermelő 

hőárában történő érvényesítésére. 
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8. számú melléklet 
 

A hálózati hőveszteség mértéke egyes európai országokban (százalék) 32. táblázat 

 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2003 

Ausztria 10 10 11  11 12   

Bulgária 9 10       

Csehország 7 13 13      

Dánia        20 

Észtország 9 10 13   13   

Németország    12  13 13 12 

Finnország 5 6 6  7 6 9,3  

Franciaország 16 27 32      

Magyarország 12 12 12      

Izland 8    12    

Olaszország 11 13 10  10    

Hollandia 21 22 22  19    

Norvégia 12 12 14  12    

Lengyelország 15 14 14      

Románia 5 6 6      

Oroszország 17        

Szlovénia 13 13 4   21   

Svédország 13 13 13  13 7 9,3  

Svájc 16 16 16      

EU       10  

Megjegyzés: Számolt értékek a hálózatba betáplált és fogyasztónál vételezett különbségéből, a betápláltra vetítve 

Forrás: Jahrbuch Fernwärme International; illetve – sárgával jelzett – Euroheat&Power I/2003 (D 1996, 

FIN 2000, S 2000, EU 2000) ill. DBDH 1/2003 (Denmark 2003) in Molnár (szerk.) GKI 2005. október 

A csővezetékek típusa és kora 33. táblázat 

 Minimum Maximum Átlag Szórás 

Betoncsatornába fektetett csővezeték aránya (%) 5 100 77,6 26 

Előre szigetelt csővezeték aránya % 0 35 13,4 11 

Egyéb csőfektetési mód (pl. bakokon vezetett, közműalagút és folyo-

sórendszerben vezetett, egyéb) (%) 
0 85 9,4 25 

Csővezeték átlagos életkora (év) 20 35 26,3 4 

Felújított csővezetékek aránya az összes csővezeték százalékában (az 

elmúlt 10 évben felújított) (%) 
0 18 7,6 6 

Meghibásodások száma db/év 0,1 84 13,2 24 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

A hálózatsűrűségre vonatkozó mutatók 15 távhőszolgáltató vállalat esetében 34. táblázat 

Vállalat 

sorszáma 
Lakás/km 

Lakás/km 

súlyozott 
Lakás/hőközpont Hőközpont/km Ért. hőmenny/km 

Rendszerek 

száma 

1 430 471 57 8 20462 19 

2 687 687 74 9 30903 1 

3 98 96 24 4 4770 3 

4 427 427 31 14 17091 1 

5 149 151 85 2 6816 3 

6 314 332 133 2 15114 11 

7 194 221 24 8 19132 4 

8 212 216 17 13 5929 2 

9 277 589 141 2 24407 2 

10 213 233 107 2 8255 24 

11 295 295 590 1 10818 1 

12 580 580 48 12 26545 1 

13 322 322 45 7 14584 1 

14 905 686 88 10 37408 4 

15 139 149 38 4 7733 2 

Forrás: Magyar Energia Hivatal adatai alapján saját számítás  
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9/a számú melléklet 

Az alapdíjak megállapítására alkalmazott képletek átfogó bemutatása 

Az alapdíjak változására vonatkozóan 10 vállalat alkalmazott díjképletet, a többi válla-

lat esetében az alapdíj meghatározására évenkénti díjkalkulációs sémák, metódusok vannak 

érvényben. Az alkalmazott díjképletek egyszerűsítve a következők: 
- A bázis-alapdíj korrekciója az elektromos áram díjváltozásával (14 százalékos súllyal), az 

éves KSH szerinti fogyasztói árindex-szel (54 százalékos súllyal) és az éves KSH szerinti 

ipari termelői árindex-szel (32 százalékos súllyal). 

- A bázis-alapdíj korrekciója az elektromos áram díjváltozásával (22 százalékos súllyal), az 

éves KSH szerinti fogyasztói árindex-szel (54 százalékos súllyal) és az éves KSH szerinti 

ipari termelői árindex-szel (24 százalékos súllyal). 

- A volumenváltozás hatásának számszerűsítése az előző díjszámításkor érvényes és a díj-

számításkor aktuális fűtött légtérfogat hányadosaként. Ha a fűtött légtérfogat nő, a fajlagos 

alapdíj csökken, és fordítva. Emellett történik a bázis-alapdíj korrekciója az elektromos 

áram díjváltozásával (36 százalékos súllyal), az éves KSH szerinti fogyasztói árindex-szel 

(59 százalékos súllyal) és az éves KSH szerinti ipari termelői árindex-szel (5 százalékos 

súllyal). 

- Találkozhatunk olyan képlettel, amelyben az automatikus emelés lehetősége csak az elekt-

romos energia árára vonatkozik (az elektromos energia előző költségének korrekciója az 

áram árának változásával). Az alapdíjban szereplő többi költségelemre vonatkozóan kor-

rekció nem történik. 

- Egyes képleteknél különválasztják az alapdíj energiaköltség-elemeit érintő változásokat, 

valamint az alapdíj energiával össze nem függő költségelemeit érintő változásokat. Az 

előbbi esetében figyelembe vett korrekciós tényező a volumenváltozás hatásának számsze-

rűsítése (az előző díjszámításkor érvényes és a díjszámításkor aktuális fűtött légtérfogat 

hányadosaként), a teljesítménydíj változása, valamint a villamosenergia-költség változása. 

Az utóbbinál az előző időszakra vonatkozó ipari (élelmiszeripar nélkül) belföldi értékesíté-

si árindex (egytényezős inflációs szorzó) szerint, valamint a nyereség és egy módosító té-

nyező változása szerint történik a korrekció. 

- Az alapdíj korrekciója egy egytényezős inflációs szorzó, a fogyasztói árindex segítségével 

történik. 

- Az alapdíj-korrekciós tényező meghatározása az erőműi díjhányadnak az erőműtől vásárolt 

hő teljesítménydíj-változásával, valamint a maradék díjhányadnak a havi belföldi ipari 

termelői árindex (46 százalékos súly) és a havi fogyasztói árindex (54 százalékos súly) sú-

lyozott átlagával történő korrekciójával történik. 

- Az alapdíj változása során figyelembe vett korrekciós lehetőségek: a fűtött légtérfogat vál-

tozása (előzőek szerint), a bázis évi bértömeg-változás (a bér és járulékainak aránya az 

alapdíjban 35 százalékos súlyként jelenik meg), valamint a bázisévi fogyasztói árindex (az 

egyéb költségek alapdíj szerinti arányával súlyozva (65 százalék). 

- Fűtött légtérfogat változásának figyelembe vétele, egy megállapított fejlesztési forrás-

tényező változása mellett figyelembe veszi a behajthatatlan fogyasztói kintlévőség növek-

mény változását. Ezen kívül egy strukturált inflációs tényezőt határoz meg, melynek ele-

mei: bér és terheinek változása (35 százalékos súllyal), a villamos energia árának változása 

(11 százalékos súllyal), az amortizáció változása (13 százalékos súllyal), a fogyasztói árin-

dex (24 százalékos súllyal), és a termelői árindex (17 százalékos súllyal). 

- Fűtött légtérfogat változásának figyelembe vétele mellett figyelembe veszi a behajthatatlan 

fogyasztói kintlévőség növekmény változását. Ezen kívül egy strukturált inflációs tényezőt 

határoz meg, melynek elemei: bér és terheinek változása (37 százalékos súllyal), az amor-

tizáció változása (16 százalékos súllyal), a fogyasztói árindex (37 százalékos súllyal), és a 

termelői árindex (10 százalékos súllyal). A szorzótényezőket háromévente aktualizálják. 
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9/b számú melléklet 

A hődíjak és azok változásának érvényesítésére alkalmazott képletek átfogó bemuta-

tása 

A hődíjak esetében alkalmazott díjképletek távhőszolgáltatónként: 

- Az új hődíj megállapítása a bázis hődíj korrekciója révén történik. A bázishődíjat az 

1999. júliusi hődíj rögzítésével határozták meg. A korrekció mértéke a földgáz gázdíj 

változásának (0,834) és a földgáz teljesítménydíj változásának (0,166) súlyozott átlaga. 

- A hődíjat a fajlagos tüzelőanyagköltség, és a hőtermelés és hőszállítás eredő hatásfoká-

nak hányadosaként határozzák meg (2 vállalat esetében is). A fajlagos tüzelőanyag 

költségét a gázdíj árkockázati tényezővel és fedezeti hányaddal növelt értékének, va-

lamint a felhasznált gáz járulékos költségeinek összegével számszerűsítik. Az új 

hődíjat a bázis hődíjnak a tüzelőanyag és járulékos költségeinek változásával, valamint 

a hatásfok változásával korrigált értékeként kapjuk. 

- A hődíjat éves szinten is meghatározzák, a fűtött légtérfogat alapján, 0,24 GJ/lm
3
/év 

fogyasztással kalkulálva. A hődíj aktualizálása a bázis hődíj (előző időszaki) korrekció-

jával történik. A korrekció mértéke a földgázár változás és a földgáz lekötés egységár-

változás megfelelő arányokkal (0,8-0,2) súlyozott átlaga.  

- Az új hődíj meghatározása a következőképpen történik: a saját termelésű hő éves gáz-

költségének földgázárváltozással növelt értékének, és a vásárolt hő éves költségének az 

előállításához szükséges gáz árváltozásával növelt értékének összegét elosztják az érté-

kesített hőenergia mennyiségével. Az így kapott fajlagos értéket még korrigálják egy 

maximum 8 százalékos nyereségtényezővel. Ez alapján tehát a földgáz árának változá-

sán kívül még egy nyereségtényezőt is beépítettek a képletbe, amely a földgázár válto-

zás révén automatikusan érvényesíthető a díjakban. 

- Az új hődíj: az előző hődíjhoz hozzáadják a hődíj energiaköltség elemeit érintő válto-

zását. A hődíjban érvényesítik a vásárolt energia költségét
232

, a saját termeléshez fel-

használt tüzelőanyag költségét, a hőhordozó közeg keringetéséhez szükséges villamos 

energia költségét, valamint beépítenek a hődíjba valamennyi nyereséget, majd ezek 

összegét még korrigálják egy módosító tényezővel. Végül ezt elosztják a mennyiség-

gel, így megkapják a fajlagos hődíjat. Az új hődíj az előző hődíjnak a fent felsorolt té-

nyezők változásaival korrigált értéke. 

- Az éves hődíj az összes gázfelhasználás hődíjának (csökkentve az egyéb pl. a gázmotor 

hőfogyasztásának hődíjával) és a gázmotor által átadott hő díjának összege. Ezt csök-

kentik a gázmotor árbevétel 30 százalékával. Itt tehát megjelenik a kapcsolt energia-

termelés hasznának megosztása. 

- A hődíjat úgy állapítják meg, hogy a vásárolt hő és villamos energia díját szorozzák az 

átlagos kazánhatásfokkal, ezt korrigálják egy 13 százalékos vezetékveszteséggel, és 1,5 

százalékos nyereséget építenek a hődíjba. 

- A hődíj változásának számszerűsítése a földgáz rendszerhasználati díjának rendszeren-

ként is súlyozott változásának (0,18) és a földgáz hőárának rendszerenként is súlyozott 

változásának (0,53), valamint a KSH szerinti fogyasztói árindex változásának (0,29) 

megfelelő súlyokkal való figyelembe vételével történik. 

- A hődíj korrekciós tényező az erőműtől vásárolt távhő hődíjának változása, valamint az 

ipari termelői árindex (0,46) és a fogyasztói árindex (0,54) kumulált értékének figye-

lembe vételével történik.  

                                                 
232

 A vásárolt energia költsége a vásárolt hőenergia árának és mennyiségének hálózati veszteségtényezővel 

korrigált értéke pótvíz költség felszámításával. 
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- A lakossági hődíj a lakossági földgáz átlagár és a hőtermelés és szállítás hatásfokának 

(kazánhatásfok és vezetéki hőveszteség) hányadosának, valamint az villamos energia 

költség egy GJ értékesített hőre eső részének összege. 

- A bázis hődíj korrekciós tényezője a gázbeszerzés átlagárának és a földgáz energiaadó-

jának változásával (0,952), valamint a villamos energia beszerzés átlagárának és a vil-

lamos energiaadó változásának (0,048) súlyozott átlaga. 

- A hődíjban érvényesítik a gázköltséget, a gázmotortól átvett hő költségét, a tüzelő-

anyag teljesítménydíját, az energiaadót és a nominálás költségét. Ezt korrigálják a 

rendszerhatásfokkal, valamint egy 1,02-es szorzóval. 

- A bázishődíjat korrigálják a gázteljesítménydíj és a gáz hődíj változásával (rendszeren-

ként súlyozva), valamint szorzótényezőt alkalmaznak a kapcsolt energiatermelés ener-

getikai hasznának, és a kondenzációs füstgáz hőhasznosító energetikai hasznának fi-

gyelembe vételére. 

- A korrekciós tényező a felhasznált földgáz, fűtőolaj, valamint vásárolt hő árváltozásai-

nak megfelelő arányukkal súlyozott átlaga. Ugyanez az elv érvényesül egy másik válla-

latnál, ahol a földgáz mellett termálvizet használnak a hő előállítására. 
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10. számú melléklet 

 

A magyarországi panelos lakásállomány fűtési rendszerei és az energia-megtakarítást 

eredményező műszaki beavatkozások, 2001. 35. táblázat 

Fűtési rendszer Kétcsöves rendszer 

Egycsöves rendszer 

Összesen Átfolyós 
Átkötő szaka-

szos 

Építési ideje 1970-ig 1970 után 1970-87 1981 után 

Lakás (db) 34 ezer 100-150 ezer 200-250 ezer 100-120 ezer 508 ezer 

Lakás (%) 7 20-30 40-50 20-23 100 

Fűtési rendszerek állapota: 

- újszerű - 30 ezer - 25 ezer 55 ezer 

- közepes 10 ezer 109 ezer - 80 ezer 199 ezer 

- még elfogadható 24 ezer - 50 ezer 10 ezer 64 ezer 

- nem megfelelő - - 170 ezer - 170 ezer 

Várható felújítási költ-

ség (Ft/lakás) 22 ezer 10 ezer 30 ezer 25 ezer … 

Energia-megtakarítás 

(%) 15-20 22-30 25-30 25-30 … 

Megtérülési idő (év) 2,5-3,5 2-3 3-5 3-4 … 

Forrás: Épületrekonstrukció /szerk. Medgyasszay Péter, 2001./ in GKI 2005 
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11. számú melléklet 

A méret, a sajáttermelés aránya és a kapcsolt energiatermelés jellege szerinti kódok 

gyakorisága méret szerint 36. táblázat 
Távfűtött lakások 

(méret) szerinti 

csoportok 

 Gyakoriság 
Arány 

% 

Érv. 

arány 

% 

Kumulált 

arány 

% 

. Missing System 2 100,0   

10.000 felett Valid 

112 1 8,3 8,3 8,3 

124 3 25,0 25,0 33,3 

133 4 33,3 33,3 66,7 

134 2 16,7 16,7 83,3 

141 1 8,3 8,3 91,7 

143 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

2.001-10.000 között 

Valid 

212 2 8,0 8,7 8,7 

213 1 4,0 4,3 13,0 

223 5 20,0 21,7 34,8 

224 6 24,0 26,1 60,9 

233 2 8,0 8,7 69,6 

243 7 28,0 30,4 100,0 

Total 23 92,0 100,0  

Missing System 2 8,0   

Total  25 100,0   

1.001-2.000 között 

Valid 

311 1 4,8 5,0 5,0 

312 7 33,3 35,0 40,0 

313 1 4,8 5,0 45,0 

321 2 9,5 10,0 55,0 

323 5 23,8 25,0 80,0 

324 2 9,5 10,0 90,0 

332 1 4,8 5,0 95,0 

333 1 4,8 5,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Missing System 1 4,8   

Total  21 100,0   

0-1.000-ig 

Valid 

411 9 27,3 31,0 31,0 

412 5 15,2 17,2 48,3 

414 1 3,0 3,4 51,7 

421 1 3,0 3,4 55,2 

422 1 3,0 3,4 58,6 

423 1 3,0 3,4 62,1 

424 1 3,0 3,4 65,5 

431 1 3,0 3,4 69,0 

433 5 15,2 17,2 86,2 

441 2 6,1 6,9 93,1 

443 1 3,0 3,4 96,6 

444 1 3,0 3,4 100,0 

Total 29 87,9 100,0  

Missing System 4 12,1   

Total  33 100,0   

Forrás: Saját szerkesztés 
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12. számú melléklet 

A csoportképzés lehetősége a távfűtött lakások száma (méret) szerint 2008. évi adatok 

alapján 

A távhőszolgáltató vállalatok csoportosítását első megközelítésben méret szerint vé-

geztem. Ezt a csoportosítási lehetőséget tekintem az elsődlegesnek, s ennél fogva nagyobb 

súlyt szántam az elemzés során ennek a résznek. A távhőszolgáltató méretére vonatkozóan 

több naturális, és több értékbeni mutató is információt ad. A távfűtőtt lakások száma, az 

összes fűtött légtérfogat, a hőközpontok száma, a nyomvonalhossz, a távhőszolgáltatás 

keretében értékesített hő mennyisége, illetőleg a távhőszolgáltatásból származó árbevétel 

mind utalnak a távhőszolgáltatók méretére. Annak érdekében, hogy a vállalati méretet 

egyetlen jellemző mentén vizsgálhassam, korreláció vizsgálatot végeztem a fent felsorolt 

változók egymás közötti összefüggésének igazolására. A vizsgálat egyértelműen kimutatta, 

hogy ezen tényezők között pozitív irányú, erős ( Pearson Corr: 0,981-0,999) szignifikáns 

kapcsolat van. 

A továbbiakban a távhőszolgáltatók méret szerinti kategorizálását az ellátott lakásszám 

alapján végzem. 

 

Az ellátott lakások száma szerint 4 csoportba soroltam a válaszadókat. A csoportokat a 

37. táblázat szemlélteti. 

 

A válaszadó vállalatok méretkategóriák szerinti besorolása 37. táblázat 

Ellátott lakásszám A kategóriába tartozó válaszadók száma 

10.000 felett 12 

2.001-10.000 25 

1.001-2.000 21 

0-1.000 33 

 

Vizsgáltam, hogy van-e szignifikáns összefüggés a távfűtött lakások száma és a díjtéte-

lek, valamint az ezekből származtatott fajlagos eredő távhőár (a távfűtés fajlagos GJ-ra 

értelmezett ára) és egy átlaglakás éves összes távfűtési költsége között. Nincs szignifikáns 

kapcsolat az ellátott lakásszám és az alkalmazott díjtételek között, tehát a méretgazdasá-

gosság a távhődíjakban nem érvényesül. A fajlagos költségeket tekintve a hőenergia bizto-

sításának közvetlen önköltsége esetében némiképp érvényesült a mértegazdaságosság, 

meglepő volt viszont, hogy a hőtovábbítás fajlagos költségeiben nem mutathatók ki a na-

gyobb méretből fakadó előnyök. (1993-as adatok szerint még egyértelműen érvényesült a 

méretgazdaságosság a költségszerkezetben. A méret növekedésével mind az energiaköltsé-

gek, mind a vállalati költségek csökkentek egy GJ-ra vetítve.) 

 

Ábrázolva a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát a távfűtött lakások száma függvé-

nyében (32. ábra), érdekes összefüggést vehetünk észre. Bejelölve a korábban megállapí-

tott 3900-5700 Ft/GJ közötti sáv határait, illetve a méretkategóriák közül a két legkisebb 

csoport (0-1000; 1001-2000 ellátott lakás) felső határát (2000 lakás), megállapítható, hogy 

az igazán nagy kilengések a fajlagos eredő távhődíjakban e két méret szerinti csoportban 

található. (Ez alól kivételt csupán öt vállalat képez, Hódmezővásárhely, Paks, Oroszlány, 

Ajka és Győr, amelyeknél olcsóbb a távfűtés, de méret szerint már kívül esnek az említett 

két csoporton.).  
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Forrás: Saját szerkesztés 

32. ábra. A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árának alakulása a távfűtött lakások száma 

függvényében 

 
A fűtési díjtételek (fűtési alapdíj és fűtési hődíj) vonatkozásában érvényesül, a HMV 

díjak esetében nem érvényesül az iménti összefüggés. 

 

A továbbiakban a távhőszolgáltatás díjtételeit hasonlítjuk össze méretkategóriánként.  

 

A fűtési alapdíj leíró statisztikája méretkategóriánként 38. táblázat 

Távfűtött lakások száma szerinti csoportok 

Fűtési alapdíj 

(Ft/lm
3
/év) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 0 781 335 104 

10.000 felett 207 447 312 67 

2.001-10.000 206 468 326 66 

1.001-2.000 221 781 348 128 

0-1.000 0 632 341 125 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fűtési alapdíjak terén a csoportonkénti átlagokat nézve látható, hogy az ellátott laká-

sok száma csökkenésével az alapdíj nő az első három méretkategória alapján. A legkeve-

sebb lakást ellátóknál azonban ez a tendencia megtörik. A méretgazdaságosság korlátozot-

tan érvényesül. A két legkisebb csoport esetén a legnagyobb az átlagtól való átlagos eltérés 

(szórás) (38. táblázat). 
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A fűtési hődíj leíró statisztikája méretkategóriánként 39. táblázat 

Távfűtött lakások száma  

szerinti csoportok 

Fűtési hődíj 

(Ft/GJ) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 1.010 4.848 3.524 670 

10.000 felett 2.790 3.810 3.465 305 

2.001-10.000 1.010 4.212 3.299 660 

1.001-2.000 1.983 4.848 3.761 646 

0-1.000 1.669 4.632 3.558 767 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

A fűtési hődíjak terén a csoportonkénti átlagokat nézve látható, hogy a méretgazdasá-

gosság nem érvényesül. Látható azonban, hogy a 0-2000 lakásszámú vállalatok esetén az 

összes vállalat átlagához képest magasabbak a fűtési hődíjak, míg a 2001 feletti lakásszá-

múak esetén alacsonyabbak. (39. táblázat) 

Egy átlaglakás éves összes fűtési díjának, és éves összes HMV hődíjának átlagos érté-

ke alapján nincs markáns különbség a csoportok között. A minimum és maximum értékek 

különbsége (terjedelem) azonban figyelemreméltóan magas. Ugyanez mondható el, az 

alapdíj-hődíj szerinti összegzést vesszük figyelembe. (40. táblázat) 
 

Egy átlaglakás éves díjtételeire vonatkozó leíró statisztika méretkategóriánként 

 40. táblázat 

Távfűtött lakások száma  

szerinti csoportok 

Egy átlaglakás éves összes fűtési díja (Ft) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 71.840 258.230 159.469 28.633 

10.000 felett 123.662 177.705 154.458 14.693 

2.001-10.000 71.840 181.314 150.936 22.390 

1.001-2.000 94.124 258.230 168.942 31.131 

0-1.000 76.933 207.903 161.393 34.208 

Távfűtött lakások száma  

szerinti csoportok 

Egy átlaglakás éves összes HMV díja (Ft) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 0 85.866 45.640 19.302 

10.000 felett 7.965 76.259 50.355 21.436 

2.001-10.000 6.750 65.712 39.175 13.880 

1.001-2.000 0 74.923 49.463 18.768 

0-1.000 0 85.866 45.849 21.897 

Távfűtött lakások száma  

szerinti csoportok 

Egy átlaglakás éves összes alapdíja (Ft) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 0 140.130 52.762 16.908 

10.000 felett 33.203 87.857 49.103 15.631 

2.001-10.000 37.665 70.200 51.206 7.838 

1.001-2.000 35.640 140.130 57.826 23.442 

0-1.000 0 85.400 51.930 17.839 

Távfűtött lakások száma szerinti 

csoportok 

Egy átlaglakás éves összes hődíja (Ft) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 43.531 208.949 134.960 31.421 

10.000 felett 90.452 163.263 125.102 23.730 

2.001-10.000 43.531 181.537 135.276 30.324 

1.001-2.000 68.529 208.949 145.172 33.230 

0-1.000 54.109 198.820 131.636 33.397 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A további elemzésekben a díjtételek külön történő vizsgálata helyett egy átlaglakás 

éves összes távfűtési költségét és a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát vizsgálom.  

 

Egy átlaglakás éves távfűtési költségét vizsgálva megállapítható, hogy a minimum és a 

maximum értéke között éves szinten 225604 Ft különbség van. Ez azt jelenti, hogy az or-

szág e két településén (két szélső eset) havonta mintegy 18800 Ft különbség van a 

távhőszámlában (átlagosan), azonos fogyasztást feltételezve. (41. táblázat)  

 

Egy átlaglakás éves összes távfűtési költségére vonatkozó leíró statisztika méretkate-

góriánként 41. táblázat 

Távfűtött lakások száma szerinti 

csoportok 

Egy átlaglakás éves összes távfűtési költsége (Ft) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 76.933 302.537 204.127 40.980 

10.000 felett 131.627 232.858 204.813 29.271 

2.001-10.000 92.401 229.729 190.111 30.547 

1.001-2.000 104.169 302.537 218.405 40.494 

0-1.000 76.933 293.395 205.853 49.564 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ugyanígy megfigyelhető ez a döbbenetes különbség a távfűtés fajlagos árában is (42. táb-

lázat). 

 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árára vonatkozó leíró statisztika méretkategó-

riánként 42. táblázat 

Távfűtött lakások száma szerinti 

csoportok 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára (Ft/GJ) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 1.785 7.019 4.736 951 

10.000 felett 3.054 5.403 4.752 679 

2.001-10.000 2.144 5.330 4.411 709 

1.001-2.000 2.417 7.019 5.067 940 

0-1.000 1.785 6.807 4.776 1.150 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 33. ábra egy átlaglakás éves összes távfűtési költségének Box-plot diagramját mutat-

ja méretkategóriánként.  

Az ábrán a téglalapok mutatják az alsó és felső kvartilis közötti távolságot (a téglalap 

alja az alsó, a teteje a felső kvartilist jelenti). A doboz közepén lévő vízszintes vonal a me-

dián értéket jelöli.  A medián olyan középérték, amelynél az elemek fele nagyobb, a fele 

pedig kisebb az esetek sorrendbe állítása esetén. A medián értéke megegyezik a középső 

értékkel páratlan számú eset esetén, illetve a középső két érték átlagával, amennyiben pá-

ros számú esetünk van. Olyan arányskálán mért változók esetén, amelyben vannak kiugró 

értékek, érdemesebb a mediánt használni az átlag helyett, hiszen az egyszerű számtani át-

lagot a kiugró értékek torzíthatják. Az alsó kvartilis lényegében azt jelenti, hogy az elemek 

egynegyede ettől az értéktől kisebb, míg a felső kvartilis azt jelenti, hogy az elemek há-

romnegyede ennél az értéknél kisebb. 

A dobozból kiinduló függőleges vonalak végén lévő vízszintes vonalak jelzik azt a ter-

jedelmet, amelyen belül minden megfigyelt elemnek lennie kellene, normális eloszlás ese-

tén. A diagram az adatok alapján jelöli a kiugró és az extrém értékeket. Ezen elemek kizá-

rása esetén a változó normál eloszlásúnak számít. (Részletesen lásd Sajtos-Mitev 2007 p. 

113.) 
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A Box-plot diagram információt ad számunkra a minimum és maximum értékekről is, 

és a kettő különbségéről, a terjedelemről. Az ábrán kék vonallal jelöltem az egyes méretka-

tegóriák éves távfűtési költségeinek terjedelmét. Ha van kiugró érték, akkor a terjedelem az 

alsó és a felső kiugró értékig tart, ha nincs kiugró érték, akkor a függőleges vonal végén 

lévő vízszintes vonalak egyben a minimum és maximum értékeket is jelzik.  

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

33. ábra. Egy átlaglakás éves távfűtési költségének Box-plot diagramja méretkategórián-

ként 

 

A 33. ábrán látható, hogy a legnagyobb különbségek az éves távfűtési díjakban a két 

legkevesebb lakást ellátó méretkategóriában vannak (itt a legnagyobb a terjedelem). Ezen-

kívül látható, hogy van öt vállalat, amelynek értékei kiugrónak számítanak, s amik torzítják 

az átlagos értékeket. A 2.001-10.000 közötti lakásszámú csoportban Paks éves távfűtési 

költsége kiugróan alacsonynak számít. Az 1.001-2.000 lakásszámú kategóriában Szentesen 

kiugróan alacsony, míg Siófokon kiugróan magas egy átlaglakás éves összes távfűtési költ-

sége. A legkisebbek esetében két kiugróan alacsony távfűtési költségű település van, 

Csongrád és Szarvas.  

Az öt kiugró éves távfűtési költségű vállalat (33. ábra szerint) Siófok kivételével azzal 

tűnik ki a többi szolgáltató közül, hogy itt lényegesen alacsonyabbak az éves távfűtési költ-

ségek. A vállalatok fő jellemzőinek összehasonlításával választ kaphatunk a kiugró értékek 

miértjére. A lakossági hő aránya Csongrádon 97, Pakson 87, Szentesen 74 százalék, lénye-

gesen alacsonyabb ez az arány Siófokon (52,9 %) és Szarvason (16,5 %). Ez utóbbi két 

esetben a közületi hő jelentősebb arányt tesz ki. Paks kivételével, aki 100 százalékban vá-

sárolja a hőt, a többi 100 százalékban saját maga termeli a hőt. A saját termelés kapcsán 

fontos kiemelni a felhasznált tüzelőanyag fajtáját és struktúráját. Siófok 100 százalékban 

földgázbázison üzemel, míg a másik négy településen elenyésző a földgázfelhasználás ará-
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nya. Csongrádon 85,76, Szentesen 97,86 százalékban termálvizet, Szarvason pedig 100 

százalékban geotermikus energiát használnak a hő előállítására. A geotermikus energia GJ-

ra vetített egységára lényegesen alacsonyabb, mint a földgáz esetében. Pakson nincs saját 

termelés, viszont a távhőszolgáltató rendkívül kedvező áron jut a vásárolt hőhöz (764 

Ft/GJ egységáron). Minden bizonnyal ez okozza, hogy az említett vállalatok sokkal ala-

csonyabb díjtételekkel tudnak dolgozni, és a fajlagos távhőár is sokkal alacsonyabb ese-

tükben. Siófok esetében azonban a tiszta földgázbázis nem ad magyarázatot a kiugróan 

magas értékre, hiszen a távhőszolgáltatók jelentős része tisztán, vagy erősen dominánsan 

földgáz-bázison állítja elő a hőt. Siófok a földgáz egységére vetített GJ-ár alapján viszony-

lag kedvező áron jut a földgázhoz, tehát az ok másban keresendő. (Például viszonylag ala-

csony a hálózatsűrűség, ami adhat némi magyarázatot, ennek igazolására azonban további 

információk lennének szükségesek. A mérleg szerinti eredménye a vállalatnak negatív, 

tehát nem arról van szó, hogy jelentős nyereséget építene az árba. Érdemes lenne részletes 

felülvizsgálatot végezni a vállalat vezetőinek.) 

A technológiát illetően Szentes többféle technológiával rendelkezik, a kazán mellett a 

kombinált ciklusú gáz- és gőzturbina és egyéb technológiai megoldás is megjelenik. Szar-

vason egyebek mellett kazán üzemel, Siófokon pedig gázmotor. Siófok, Szarvas és Szentes 

saját tulajdonú kapcsolt energiatermeléssel rendelkezik, Pakson harmadik feles konstrukci-

óban történik a kapcsolt energiatermelés. Siófokon az értékesítés árbevételének 21 száza-

léka villamosenergia-termelésből származik (a többi vállalat esetében nincs 

villamosenergia értékesítés, vagy nem elégséges a rendelkezésre álló információ). Siófok 

újra meglepetést okoz, hiszen saját tulajdonú kapcsolt energiatermelésből jelentős 

villamosenergia-bevétele származik. A vállalati profilt illetően csupán egy adatból lehet 

némi következtetést levonni.  A hő- és villamosenergia-értékesítésből származó bevétel 

aránya az összes nettó árbevételen belül Siófokon mintegy 61, Szarvason 56, Szentesen 68 

százalék, míg Csongrádon (12 %) és Pakson (21 %) lényegesen alacsonyabb. Ebből azt a 

következtetést lehet levonni, hogy egyik vállalat sem tiszta távhőprofilú. A vegyes profil 

kedvezően s kedvezőtlenül is alakíthatja a távhőszolgáltatás árát. Egyrészt fennáll a ke-

resztfinanszírozás lehetősége, azaz más tevékenység nyereségéből fedezni lehet a távhő 

költségeinek egy részét (vagy fordítva…), valójában ez a fajta előny jelentkezik a kapcsol-

tan termelt villamos energia értékesítésénél is. Másrészt fontos kérdés lehet a közvetett 

költségek felosztásának módja az egyes tevékenységek között. A vetítési alap megválasz-

tása bizonyos esetekben megdrágíthatja a távfűtést. 

 

Amennyiben ezeket a kiugró elemeket kizárva újra megvizsgáljuk az éves távfűtési 

költségeket méretkategóriánként, látható, hogy a különbségek némiképpen mérséklődnek. 

Az összes vállalat vonatkozásában a legkisebb és legnagyobb érték közötti különbség már 

„csak” 168469 Ft éves szinten, ami 14.039 Ft-os különbséget jelent az átlagos havi szám-

lákban. (43. táblázat) 

 

Egy átlaglakás éves összes távfűtési költségére vonatkozó leíró statisztika méretkate-

góriánként – a kiugró értékek kizárásával 43. táblázat 

Távfűtött lakások száma  

szerinti csoportok 

Egy átlaglakás éves összes távfűtési költsége (Ft) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 124.926 293.395 208.138 32.535 

10.000 felett 131.627 232.858 204.813 29.271 

2.001-10.000 143.581 229.729 194.182 23.265 

1.001-2.000 171.500 270.323 219.989 26.477 

0-1.000 124.926 293.395 213.696 39.597 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ábrázolva az összefüggéseket láthatjuk (34. ábra), hogy a kiugró értékek kizárásával 

az 1001-2000 lakásszámú csoportban jelentősen mérséklődtek a különbségek. (Itt nincs 

szükség a terjedelem külön történő berajzolására (kék vonal az előző ábrán), hiszen kiugró 

esetek híján a függőleges vonalak két vége jelzi számunkra a maximum és minimum érté-

keket.)  

 
Forrás: Saját szerkesztés 

34. ábra. Egy átlaglakás éves távfűtési költségének Box-plot diagramja  

méretkategóriánként – a kiugró értékek kizárásával 

 

A kiugró értékek kizárásával a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árának különbségei is 

mérséklődnek (44. táblázat és 35. ábra). 

 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árára vonatkozó leíró statisztika méretkategó-

riánként – a kiugró értékek kizárásával 44. táblázat 

Távfűtött lakások száma  

szerinti csoportok 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára (Ft/GJ) 

Min Max Átlag Szórás 

Összes vállalat 2.899 6.807 4.829 755 

10.000 felett 3.054 5.403 4.752 679 

2.001-10.000 3.331 5.330 4.505 540 

1.001-2.000 3.979 6.272 5.104 614 

0-1.000 2.899 6.807 4.958 919 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Forrás: Saját szerkesztés 

35. ábra. A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árának Box-plot diagramja – a kiugró érté-

kek kizárásával 
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13. számú melléklet 

Regionális összehasonlítás 2008. évi adatok alapján 

A távhőszolgáltatók sajátosságait regionálisan is megvizsgáljuk. A 36. ábra a távhővel 

ellátott lakások számát mutatja meg regionális bontásban. A közép-magyarországi és a 

közép-dunántúli régió vállalatai látják el a legtöbb lakást, a közép-magyarországi régióban 

tíz, a közép-dunántúli régióban 20 vállalat közreműködésével. A szolgáltatók mérete tehát 

jelentősen eltér a két régióban, a közép-magyarországi régióban közel 26.000, a közép du-

nántúli régióban alig több mint 5.000 lakást lát el egy vállalat átlagosan.  

 

 
Forrás: KSH, 2008 

36. ábra. A távfűtött lakások száma 2008-ban régiónként 

 

A Központi Statisztikai Hivatal statisztikái alapján
233 

a távfűtött lakások országos ará-

nya átlagosan 15,2 százalék. A közép-magyarországi és a közép-dunántúli régióban az 

átlagnál magasabb (19,8 és 22,9 százalék), a dél-dunántúli régióban az átlaghoz közeli, a 

többi régióban ettől elmaradó a távfűtésbe bekapcsolt lakások aránya (a Dél-Alföldön a 

legalacsonyabb 8,4 százalékkal).  

 

A következőkben megvizsgáljuk az éves távfűtési költségek regionális alakulását. Egy 

átlag lakás éves távfűtési költsége nem mutat szignifikáns regionális eltéréseket. Az orszá-

gos átlag 204.127 Ft. Az átlagosnál magasabbak a költségek Nyugat-Dunántúl (213.115 

Ft), Észak-Magyarország (212.804 Ft), Közép-Magyarország (212.044 Ft) és Közép-

Dunántúl (206.327 Ft) szolgáltatói esetén. A Dél-Alföld, az Észak-Alföld és a Dél-

Dunántúl fogyasztói az országos átlagnál kevesebbet fizetnek.
234

 

 

A következő ábrákon (37. és 38. ábra) jól látható, hogy milyen eltérések figyelhetők 

meg regionálisan az egyes szolgáltatók között. Észak- és Közép-Magyarország szolgáltatói 

a leghomogénebbek a távfűtés költségeit illetően, a legnagyobb eltéréseket a távhő költsé-

geiben a Dél-Alföldön találjuk. A Dél –Dunántúlon két szolgáltató, Siófok kiugróan magas 

és Paks kiugróan alacsony költsége okozza a nagy szórásértéket.  

                                                 
233

 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_02_02_01i.html  
234

 Fontos megjegyezni, hogy a számtani átlag nem veszi figyelembe a szolgáltatók eltérő méretéből (kiszol-

gált lakásszám) eredő különbségeket az éves átlagos távfűtési költségek tekintetében. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_02_02_01i.html
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Forrás: Saját szerkesztés 

37. ábra. Egy átlag lakás éves távfűtési költségének (Ft) Box-plot ábrája regionális bon-

tásban 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

38. ábra. Egy átlag lakás éves távfűtési költségének (Ft) szórása regionális bontásban 
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A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára (Ft/GJ) szintén nem mutat szignifikáns regi-

onális eltéréseket. Az országos átlag 4736 Ft/GJ. Ettől magasabb árakkal találkozunk a dél-

alföldi (4317 Ft/GJ), az észak-alföldi (4595 Ft/GJ) és a dél-dunántúli (4670 Ft/GJ) szolgál-

tatóknál (39. ábra) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

39. ábra. A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árának Box-plot ábrája regionális bontás-

ban 

 

Éppúgy, mint az átlagos távfűtési költségek esetén, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl 

vállalatai a legdifferenciáltabbak, az észak-magyarországi régió és a közép-magyarországi 

régió vállalatai pedig a leghomogénebbek. Az átlagos GJ-ra értelmezett árak hasonlóságát, 

valamint a szórásbeli eltéréseket jól szemléltetik a következő ábrák. A távfűtés fajlagos, 

GJ-ra értelmezett ára esetén is megfigyelhető két vállalat, Siófok kiugróan magas és a Paks 

kiugróan alacsony értéke, amely a Dél-dunántúli régió nagy szórásértékét magyarázza (39. 

és 40. ábra). 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

40. ábra. A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árának szórása regionális bontásban 
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A következőkben azt vizsgáltam meg, hogy az egyes díjtételek (HMV alapdíj 

Ft/lm
3
/év, HMV hődíj Ft/GJ, Fűtési alapdíj Ft/lm

3
/év, Fűtési hődíj Ft/GJ) meghatározása 

összefüggésbe hozható-e az egyes régiók gazdasági teljesítményével. Ehhez néhány, a 

Központi Statisztikai Hivatal kiadványaiból elérhető gazdasági mutatót használtam fel, 

nevezetesen a foglalkoztatási rátát, az egy főre jutó GDP-t, a munkanélküliségi rátát és a 

nettó átlagkeresetet.  

A gazdasági mutatókat faktorelemzés segítségével egy új változóba tömörítettem.
235 

Majd azt vizsgáltam, hogy a létrehozott változó és a díjak alakítása között van-e összefüg-

gés regionális bontásban (azaz a díjak meghatározásakor a vállalatok figyelembe vették-e 

az ügyfelek fizetőképességét és a régió gazdasági teljesítményét).
236 

 

 

A 41. ábra szemlélteti a kapott eredményeket. Látható, hogy a Dél-alföld és az Észak-

alföld díjtételei éppúgy elmaradnak az országos átlagtól, mint gazdasági teljesítményük. 

Ehhez hasonlóan a Közép-magyarországi régióban és a Közép-dunántúli régióban az átla-

gos díjak éppúgy meghaladják az országos átlagot, mint maga a gazdasági teljesítményt 

jelző faktorváltozó. Az Észak-magyarországi, a Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli régi-

óban viszont nem egyértelmű az összefüggés a vizsgált változók között. Árnyaltabb ered-

ményekhez vezetne a szolgáltatók költségszerkezetének vizsgálata. 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

41. ábra. A távfűtési díjak és a régió gazdasági teljesítménye közötti összefüggések 

  

                                                 
235

 Faktoranalízis segítségével nagy számú változó között összefüggés tárható fel, mely segítségével a megfi-

gyelt változók száma csökkenthető. Az elemzés alkalmazásának feltétele, hogy a művelet a lehető legkeve-

sebb információveszteséggel járjon, vagyis a transzformált sokaságról az eredeti sokaságéval közel azonos 

következtetéseket lehessen levonni. A faktorelemzés erénye, hogy megkönnyíti az adatok elemzését és értel-

mezését, lehetőséget ad látens, közvetlenül nem megfigyelhető változók mérésére.  

A faktorelemzésnek akkor van értelme, ha az adatok szorosan összefüggnek (korreláltak). A Kaiser-Meyer-

Olkin mérték a mátrixhoz 0 és 1 közé eső számokat rendel, a KMO egyhez közeledve egyre nagyobb alkal-

masságra utal, ennek értéke vizsgálatunkban 0,671. 
236

 A díjakat a faktorváltozóval összehasonlíthatóvá kellett tenni. Ehhez az egyes díjakat az átlagos díj száza-

lékában kellett kifejezni, majd mivel a faktor-értékek átlaga 0, szemben a díjak 1-es átlagával, módszertani 

szempontból minden tételből egyet ki kellett vonni.  
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14. számú melléklet 

 

A méret, a saját hőtermelés aránya, valamint a hőtermelés kapcsolt-nem kapcsolt 

jellege szerinti csoportok jellemzése 2008. évi adatok alapján 

 

A három fő ismérv szerint meghatározott 10 csoportba tartozó vállalatok további jel-

lemzőit vizsgáltam azzal a céllal, hogy a csoporton belül további hasonlóságokat találjak, 

illetve hogy kiderüljenek az egy csoportba tartozó vállalatok különbözőségei is. Az össze-

hasonlítás szempontjai (a három rendező ismérv, valamint további jellemzők szerint) a 

következők: 

1. A távfűtött lakások száma (méret) 

2. A hő biztosításának módja (a saját hőtermelés aránya) 

3. A hőtermelés kapcsolt-nem kapcsolt jellege 

4. A távfűtés ára (díjtételek, a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára és egy átlaglakás 

éves távfűtési költsége 

5. Alkalmazott technológia fajtája 

6. Felhasznált tüzelőanyag fajtája, a felhasználás szerkezete – átlagos energia ár 

7. A vásárolt hő mennyisége és egységdíja
237

 
 

A 124-es csoport elemzése 
 

A 124-es csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, amelyek 

10.000-nél több lakást látnak el távhővel, dominánsan, de nem tisztán saját hőtermeléssel 

rendelkeznek (50<X<100 százalékban saját hőtermelés) valamint saját tulajdonú és harma-

dik feles kapcsolt energiatermeléssel is érintettek. Ide tartozik az 56 vállalat 5,4 százaléka, 

illetve a 10.000 feletti méretkategóriába tartozó vállalatok 25 százaléka. Konkrétan ez há-

rom vállalatot jelent, Győr, Szeged és Szombathely távhőszolgáltatója tartozik ebbe a cso-

portba. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Győr a legolcsóbb, Szombathely a 

legdrágább a csoporton belül. A két szélső díj között 2.243 Ft/GJ a különbség (1,73-

szorosa a legdrágább a legolcsóbbnak), ami egy átlaglakás éves távfűtési költségeiben 

mintegy 96.658 Ft-os különbséget jelent. Ez egy hónapra leosztva átlagosan 8.055 Ft kü-

lönbséget jelent a havi távhőszámlában. Győr jobban eltér a másik két szolgáltatótól, ame-

lyek között a különbség lényegesen alacsonyabb. 

A csoporton belüli további hasonlóságok, és fontosabb különbségek: 

 A távfűtött lakások számát illetően Szombathely lényegesen kisebb a másik kettőnél.  

 Mindegyik vállalat dominánsan saját hőtermelésre támaszkodik.  

 A saját tulajdonú kapcsolt energiatermelésből mindhárom vállalatnak származik több-

letbevétele a villamos energia értékesítéséből. Szembetűnő különbség, hogy Győrben, 

ahol a legolcsóbb a távfűtés, az árbevétel 39 százaléka villamosenergia-értékesítésből 

származik (míg a másik két esetben 14 és 12 százalék) és az értékesített villamos ener-

gia mennyisége 9,56-szorosa a szombathelyinek, 3,9-szerese a szegedinek. A 

                                                 
237

 Az egyes csoportok összehasonlításakor abból indultam ki, hogy a felhasznált alapanyagok, illetve a vásá-

rolt hő beszerzési ára meghatározó a távfűtés díjainak alakulásában. Ennek igazolására korreláció vizsgálatot 

végeztem. Az átlagos tüzelőanyag egységár (ami a földgáz és az egyéb tüzelőanyag egységárának azok ará-

nyával súlyozott összege) pozitív irányú, közepesen erős korrelációban áll mind a fűtési hődíjjal (Pearson 

Corr. 0,508 ; sig. 0,001), mind a távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árával (Pearson Corr. 0,412 ; sig. 0,006), 

mind az egy átlaglakás éves távfűtési költségeivel (Pearson Corr. 0,412; sig. 0,006). A vásárolt hő egységdíja 

a fűtési hődíjjal mutatott pozitív irányú közepesen erős korrelációt (Pearson Corr. 0,427; sig. 0,011). 

Az összefüggések alapján kijelenthető, hogy a felhasznált energiahordozók egységára és a vásárolt hő egy-

ségára befolyásolják a távfűtés árát. 
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villamosenergia-értékesítésből származó bevétel 10,32-szerese a szombathelyinek és 

3,8-szorosa a Szegedinek. Ez hozzájárul ahhoz, hogy Győr a legolcsóbb a csoporton 

belül.  

 Az alkalmazott technológiát illetően mindhárom vállalat azonos technológiát, neveze-

tesen kazánt és gázmotort alkalmaz a hő előállítására. Ez tehát önmagában nem okoz-

hatja az eltéréseket. 

 A felhasznált tüzelőanyagokat illetően mindhárom vállalat erősen dominánsan földgázt 

használ a hő előállítására. Győrben csekély arányban fűtőolaj, Szegeden minimális 

arányban termálvíz váltja ki a földgázt. Szombathelyen a másik két vállalathoz képest 

nagyobb arányban, mintegy 12 százalékban jelenik meg alternatív energiaforrás (bio-

massza) a földgáz mellett. Győr vásárolja legolcsóbban a földgázt, Szombathely a leg-

drágábban (Győrhöz képest mintegy 14 százalékkal, Szegedhez képest 3,4 százalékkal 

drágábban) jut a domináns energiahordozóhoz. Az átlagos tüzelőanyag árat meghatá-

rozva (a felhasználás arányával súlyozva) szintén Győr a legolcsóbb, viszont Szeged a 

legdrágább. 

 A vásárolt hő egységdíjában az érintett távhőszolgáltatók között akár 300 százalékos 

különbségek is vannak. Itt azonban Győr 3,32-szer drágábban vásárolja a hőt, mint 

Szombathely, azonban Győr esetében a vásárolt hő aránya igen elenyészőnek mondha-

tó. 
 

A 133-as csoport elemzése 
 

A 133-as csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, amelyek 

10.000-nél több lakást látnak el távhővel, dominánsan, de nem tisztán vásárolják a hőt 

(0<X<50 százalékban saját hőtermelés) és csak harmadik feles kapcsolt energia termelés-

sel érintettek. Ide tartozik az 56 vállalat 7,1 százaléka, illetve a 10.000 feletti méretkategó-

riába tartozó vállalatok harmada. Konkrétan ez négy távhőszolgáltatót jelent, Debrecen, 

Tatabánya, Miskolc és Pécs távhőszolgáltatója tartozik ebbe a csoportba.  

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Debrecen a legolcsóbb, Tatabánya a 

legdrágább a csoporton belül. A két szélső díj között azonban csak 940 Ft/GJ a különbség, 

ami egy átlaglakás éves távfűtési költségeiben mintegy 40.517 Ft-os különbséget jelent. Ez 

egy hónapra leosztva átlagosan 3.376 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. Ez lé-

nyegesen mérsékeltebb különbségnek számít, mint az előző csoportban. A csoporton belül 

a távhődíjak terén sincsenek nagy különbségek. A csoporton belüli szolgáltatók viszonylag 

homogénnek tekinthetők a távfűtés árát tekintve, Debrecen valamivel jobban eltér. 

A csoporton belüli további hasonlóságok, és fontosabb különbségek: 

 A távfűtött lakások száma alapján a csoport nagyjából homogénnek tekinthető, egyedül 

Tatabánya lóg ki a sorból, ő valamivel kevesebb lakást lát el.  

 Mindegyik vállalat esetében erősen domináns a hővásárlás aránya. Miskolc kivételével 

(ahol 10 százalék körüli a saját termelés) a többi vállalatnál elhanyagolható a saját ter-

melés. 

 Egyik vállalat sem rendelkezik saját tulajdonú kapcsolt energia termeléssel, ennél fog-

va a kapcsolt termelés hasznából nem közvetlenül részesednek. Viszont mindegyikük 

érintett harmadik feles kapcsolt energiatermelésben.  

 Az alkalmazott technológiát illetően mindhárom vállalat kazántechnológiát alkalmaz a 

csekély arányú saját hő előállítására. E tekintetben is homogénnek tekinthetők a cso-

port vállalatai. 

 A felhasznált tüzelőanyagokat illetően három vállalat tisztán földgázbázison állítja elő 

a hőt. Pécs esetében a felhasznált tüzelőanyag 19,4 százalékát biomassza alkotja. En-

nek árára vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ. A vállalatok a tekintetben is 
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homogének, hogy közel azonos áron jutnak földgázhoz. Valamivel olcsóbban szerzi be 

a földgázt Miskolc. Miskolc esetében a legnagyobb a saját termelés aránya a csoporton 

belül. 

 A vásárolt hő mennyisége a vállalatoknál nagyságrendileg hasonló. A vásárolt hő egy-

ségárát illetően Debrecen drágábban jut a hőhöz, mint a vele egy csoportba tartozó vál-

lalatok. Annak ellenére van ez így, hogy ő vásárol a legnagyobb mennyiségben. Ennek 

ellenére Debrecen a legolcsóbb a csoporton belül. 
 

A 223-as csoport elemzése 
 

A 223-as csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, amelyek 

2.001-10.000 közötti lakás látnak el távhővel, dominánsan, de nem tisztán saját maguk 

állítják elő a hőt (50<X<100 százalékban saját hőtermelés) és csak harmadik feles kapcsolt 

energia termeléssel érintettek. Ide tartozik az 56 vállalat 8,9 százaléka, illetve a 2.001-

10.000 közötti méretkategóriába tartozó vállalatok 20 százaléka. Konkrétan ez öt település 

távhőszolgáltatóját jelenti, Eger, Gyöngyös, Komárom, Veszprém és Szekszárd tartozik 

ebbe a csoportba. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Komárom a legolcsóbb, Eger a leg-

drágább a csoporton belül. A két szélső díj között azonban csak 1.140 Ft/GJ a különbség, 

ami egy átlaglakás éves fűtési költségeiben mintegy 47.838 Ft-os különbséget jelent. Ez 

egy hónapra leosztva átlagosan 3.986 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. Ez vi-

szonylag mérsékeltebb különbségnek számít. Látható, hogy a csoporton belül a távhődíjak 

terén nincsenek nagy különbségek. 

 A csoportban a legtöbb lakást ellátó vállalat, Veszprém (7.862 lakás) mintegy 3,7-szer 

több lakást lát el, mint a legkevesebb lakást ellátó Komárom (2.117 lakás). Az átlagos 

lakásszám 4.655 a csoportban. 

 Komárom kivételével (ahol a saját hőtermelés aránya 80%) a csoport vállalatainál eny-

hén dominánsnak mondható a saját hőtermelés. E tekintetben homogénnek tekintem a 

csoportot. 

 Egyik vállalat sem rendelkezik saját tulajdonú kapcsolt energia termeléssel, ennél fog-

va a kapcsolt termelés hasznából nem közvetlenül részesednek. Viszont mindegyikük 

érintett harmadik feles kapcsolt energiatermelésben.  

 Az alkalmazott technológiát illetően mindegyik vállalat azonos technológiát, nevezete-

sen kazánt üzemeltet a saját hő előállítására. E tekintetben is homogénnek tekinthetők a 

csoport vállalatai. 

 A felhasznált tüzelőanyagokat illetően négy vállalat tisztán, egy pedig erősen dominán-

san földgázbázison állítja elő a hőt. Szekszárd kirívóan magas áron szerzi be a földgázt, 

a többi vállalat nagyságrendileg hasonló áron szerzik be a földgázt.  

 A vásárolt hő egységdíja Veszprémben kiemelkedően alacsony. A csoporton belül ő 

vásárol a legtöbb hőt. Szekszárd magas földgáz beszerzési árát kompenzálja egy vi-

szonylag alacsonyabb vásárolt hőár. 
 

A 224-es csoport elemzése 
 

A 224-es csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, amelyek 

2.001-10.000 közötti lakás látnak el távhővel, dominánsan, de nem tisztán saját maguk 

állítják elő a hőt (50<X<100 százalékban saját hőtermelés) valamint saját tulajdonú és 

harmadik feles kapcsolt energia termeléssel is érintettek. Ide tartozik az 56 vállalat 10,7 

százaléka, illetve a 2.001-10.000 közötti méretkategóriába tartozó vállalatok 24 százaléka. 

Ide tartozik hat település, Budaörs, Kaposvár, Ózd, Szolnok, Salgótarján és Vác.  
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A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Kaposvár a legolcsóbb, Ózd a leg-

drágább a csoporton belül. A két szélső díj között azonban csak 1.046 Ft/GJ a különbség, 

ami egy átlaglakás éves fűtési költségeiben mintegy 45.067 Ft-os különbséget jelent. Ez 

egy hónapra leosztva átlagosan 3.756 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. Ez vi-

szonylag mérsékeltebb különbségnek számít. Látható, hogy a csoporton belül a távhődíjak 

terén nincsenek nagy különbségek. 

 A csoportban a legtöbb lakást ellátó vállalat, Szolnok (8.725 lakás) mintegy 3,7-szer 

több lakást lát el, mint a legkevesebb lakást ellátó Budaörs (2.372 lakás). Az átlagos 

lakásszám 5.000 a csoportban. 

 A csoport vállalatainál dominánsnak mondható a saját hőtermelés, azonban mintegy 26 

százalékpontos különbség mutatkozik a felső és az alsó szélsőérték között. Emiatt e te-

kintetben nem tekintem homogénnek a csoportot. 

 Az ide tarozó vállalatok mindnyájan rendelkeznek saját tulajdonú kapcsolt energiater-

meléssel, de harmadik fél által működtetett kapcsolt termelésben is érintettek. A villa-

mos energia értékesítés bevételének aránya Salgótarjánban tekinthető magasabbnak a 

többi vállalat adatához képest. 

 Az alkalmazott technológiát illetően nincsenek nagy különbségek a vállalatok között. 

A hőt jellemzően kazánban állítják elő, és a kazán mellett többnyire gázmotor, vagy 

egyéb technológia alkalmazása fordul elő. E tekintetben is homogénnek tekinthetők a 

csoport vállalatai. 

 A felhasznált tüzelőanyagokat illetően mindegyik vállalat tisztán földgázt használ a hő 

előállítására. Egyedül Salgótarjánban fordul elő igen elenyésző mértékben pellet tüze-

lőanyag felhasználása. A felhasznált tüzelőanyagokat illetően a csoportot homogénnek 

tekintem. A csoport átlagosan 2.743 Ft-ért jut a földgázhoz. Nagy kilengések a föld-

gázárakban nincsenek (a legdrágább 30 százalékkal veszi drágábban a földgázt, mint a 

legolcsóbb). Az átlagosnál olcsóbban szerzi be a földgázt Szolnok és Vác, drágábban 

Salgótarján és Kaposvár. Megjegyzendő, hogy Kaposváron, ahol a távhőszolgáltató a 

legdrágábban szeri be a földgázt, a csoporton belül a legalacsonyabb a távfűtés fajlagos 

GJ-ra értelmezett ára. 

 A vásárolt hő átlagos ára a csoporton belül 2.131 Ft/GJ. Ennél előnyösebb szerződési 

feltételekkel vásárolja a hőt Vác és Szolnok. A legdrágábban Budaörs vásárolja a hőt. 

Budaörs számára így 2,17-szer többe kerül a vásárolt hő, mint Vácon. A vásárolt hő 

költségében nagy kilengések vannak.  
 

A 243-as csoport elemzése 
 

A 243-as csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, akik 2.001-

10.000 közötti lakást látnak el távhővel, 100 százalékban vásárolják a hőt (0 százalékban 

saját hőtermelés), valamint csak harmadik feles kapcsolt energia termelésben érintettek. 

Ide tartozik az 56 vállalat 12,5 százaléka, illetve a 2.001-10.000 közötti méretkategóriába 

tartozó vállalatok 28 százaléka. Ide tartozik hét település, Ajka, Dorog, Kazincbarcika, 

Oroszlány, Paks, Százhalombatta, Tiszaújváros. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Paks a legolcsóbb, Dorog a legdrá-

gább a csoporton belül. A két szélső díj között 2.734 Ft/GJ a különbség, ami egy átlaglakás 

éves fűtési költségeiben mintegy 117.851 Ft-os különbséget jelent. Ez egy hónapra leoszt-

va átlagosan 9821 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. Azonban ha nem vesszük 

figyelembe Paks adatát, amely esetében a távfűtés ára jelentősen alacsonyabb a csoport 

többi vállalatáétól, a többi vállalat közötti különbség lényegesen mérséklődik.  

 A csoportban a legtöbb lakást ellátó vállalat, Kazincbarcika (8.240 lakás) mintegy 3,1-

szer több lakást lát el, mint a legkevesebb lakást ellátó Paks (2.669 lakás). Az átlagos 

lakásszám 5.121 a csoportban. 



212 

 

 A csoport vállalatainál nincs saját hőtermelés, egytől egyig 100 százalékban vásárolják 

a hőt. E tekintetben teljesen homogén a csoportot. 

 Az ide tarozó vállalatok mindnyájan harmadik feles kapcsolt energiatermelésben érin-

tettek.  

 Tekintettel arra, hogy 100 százalékban külső hőtermelőtől történik a hőbeszerzés, a 

technológia fajtája ebben a csoportban nem értelmezhető. 

 Tekintettel arra, hogy 100 százalékban külső hőtermelőtől történik a hőbeszerzés, a 

felhasznált tüzelőanyag kérdése ebben a csoportban nem értelmezhető. 

 A csoporton belül a három legolcsóbb távhőszolgáltató esetében a legalacsonyabb a 

vásárolt hő egységára. A csoporton belül Paks rendkívül olcsón (764 Ft/GJ) vásárolja a 

hőt, ez az oka, hogy a díjtételekben is megjelenik. 
 

A 312-es csoport elemzése 
 

A 312-es csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, amelyek 

1.001-2.000 közötti lakást látnak el távhővel, 100 százalékban saját hőtermelésre támasz-

kodnak, csak saját tulajdonú kapcsolt energia termelésben érintettek. Ide tartozik az 56 

vállalat 12,5 százaléka, illetve a 1.001-2.000 közötti méretkategóriába tartozó vállalatok 

egyharmada. Ide tartozik hét település, Cegléd, Keszthely, Mór, Dombóvár, Szentes, Tata 

és Siófok. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Szentes a legolcsóbb, Siófok a leg-

drágább a csoporton belül. A két szélső díj között 4.602 Ft/GJ a különbség, ami egy átlag-

lakás éves fűtési költségeiben mintegy 19.8368 Ft-os óriási különbséget jelent. Ez egy hó-

napra leosztva átlagosan 16.530 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. Ez igen 

drasztikus különbséget jelent. Siófok (7.019 Ft/GJ) és Szentes (2.417 Ft/GJ) értéke kiugró-

nak számít, ezen adatok nélkül a távhődíjakban meglévő különbségek mérséklődnek.  

 Az átlagos lakásszám a csoportban 1.598. A csoport az ellátott lakásszám szerint ho-

mogén. 

 A csoport vállalatai egytől egyig 100 százalékban saját maguk állítják elő a hőt. E te-

kintetben teljesen homogén a csoport. 

 Az ide tarozó vállalatok mindnyájan saját tevékenység keretében, saját tulajdonban 

valósítják meg a kapcsolt energiatermelést, így a kapcsolt energiatermelés haszna a 

távhőszolgáltatóknál jelenik meg. A villamosenergia-értékesítés bevételének aránya 

Cegléd Mór és Dobóvár esetén magasnak tekinthető. Ez okozhatja, hogy Cegléd és 

Mór a csoporton belül dobogós helyet foglal el az alacsony távfűtési díjak terén. 

 Tekintettel arra, hogy a csoport vállalatai 100 százalékban saját maguk állítják elő a 

hőt, a technológia fontos szerepet kap. Az alkalmazott technológiában azonban nincse-

nek nagy különbségek, a kazán és a gázmotoros hőtermelés jelenik meg többnyire 

mindenhol, a csoportot homogénnek tekinthetjük az alkalmazott technológiát illetően. 

 Két vállalat kivételével a csoport vállalatai 100 százalékban, vagy igen erősen domi-

nánsan földgáz tüzelőanyagot használnak a hő előállításához. A földgázárakban nin-

csenek nagy különbségek a csoporton belül. Egyedül Szentes vásárolja drágábban a 

földgázt, de ennél a vállalatnál elenyésző a földgázfelhasználás aránya. A felhasznált 

energiahordozó vonatkozásában szintén kiemelendő Szentes. Itt 98 százalékban ter-

málvíz felhasználásával állítják elő a hőt, és csupán két százalék körüli a földgázfel-

használás. Tekintettel arra, hogy a termálvíz egy GJ-ra eső ára szinte elenyésző, ez a 

rendkívül kedvező helyzet biztosítja Szentes kiemelkedően olcsó távfűtését. Tata ese-

tében szintén nagyarányú az alternatív energiaforrás felhasználása, 45 százalékban 

biomassza eltüzelésével nyerik a hőt. Így az átlagos tüzelőanyagár Szentes után Tatán a 

legkisebb.  
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 A csoportba tartozó vállalatok mindegyike 100 százalékban saját maga állítja elő a hőt, 

hővásárlás nem történik. 
 

A 323-as csoport elemzése 
 

A 323-as csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, amelyek 

1001-2000 közötti lakást látnak el távhővel, dominánsan, de nem 100 százalékban saját 

hőtermelés keretében állítanak elő hőt (50<X<100 százalékban saját hőtermelés), valamint 

csak harmadik feles kapcsolt energia termelésben érintettek. Ide tartozik az 56 vállalat 8,9 

százaléka, illetve a 1001-2000 közötti méretkategóriába tartozó vállalatok 23,8. Öt telepü-

lés tartozik ide, Érd, Körmend, Mátészalka, Siklós és Tapolca. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Siklós a legolcsóbb, Tapolca a leg-

drágább a csoporton belül. A két szélső díj között 1.997 Ft/GJ a különbség, ami egy átlag-

lakás éves fűtési költségeiben mintegy 86.049 Ft-os különbséget jelent. Ez egy hónapra 

leosztva átlagosan 7.170 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. A csoporton belül 

egy kiugró, és egy extrém értékkel rendelkező vállalat kívülre került a vállalatok normális 

eloszlásán a csoporton belül. (lásd korábban a Box-plot diagramon). A két kiugró érték 

kizárásával (Siklós és Tapolca) a távhődíjakban meglévő különbségek mérséklődnek. Az 

átlagos távhőár a csoportban 4.914 Ft/GJ. 

 Az átlagos lakásszám a csoportban 1449. 

 A saját hőtermelés aránya a csoporton belül átlagosan 64 százalék. A csoportot ebből a 

szempontból homogénnek tekinthetjük. 

 Mindegyik vállalatra elmondható, hogy a saját hőtermelés nem kapcsolt energiaterme-

lés révén valósul meg. Nem történik tehát kapcsolt formában villamosenergia-termelés 

a vállalaton belül, így a kapcsolt energiatermelés hasznát csak a harmadik feles kap-

csolt energiatermelés révén észlelhetik, amennyiben a külső hőtermelő átenged belőle 

valamennyi részt. Harmadik fél tulajdonában lévő kapcsolt energia-termelésben mind-

egyik vállalat érintett a csoporton belül. 

 A csoportba tartozó távhőszolgáltató vállalatok mindegyike kazánban állítja elő a hőt. 

Egyéb technológia nem szerepel a hőtermelésben. A csoport teljesen homogén az al-

kalmazott technológiát illetően. 

 Két vállalat kivételével a csoport vállalatai 100 százalékban földgáz tüzelőanyagot 

használnak a hő előállításához. Körmend és Mátészalka esetében a földgáz mellett 

biomassza felhasználása történik meglehetősen nagy arányban, Körmenden 44, Máté-

szalkán 52 százalék arányban. Érdekes információ, hogy, Mátészalkán mintegy 88 szá-

zalékkal többe kerül egy GJ biomassza, mint Körmenden, s Mátészalka a földgáz ener-

giahordozóhoz is csaknem 27 százalékkal drágábban jut hozzá, mint Körmend. Az is 

fontos információ lehet, hogy a csoporton belül éppen ez a két vállalat szerzi be leg-

drágábban a földgázt. A többi vállalat esetében kisebb a földgáz egységára. Az átlagos 

tüzelőanyag ár tekintetében Körmendnek sikerült az első helyre kerülni a vegyes fel-

használás révén.  

 A vásárolt hő aránya a csoporton belül átlagosan 36 százalék. Vásárolt hő egységdíja 

jelentős különbségeket mutat a csoporton belül. Körmend rendelkezik a legolcsóbb be-

szerzési forrással. Annak ellenére, hogy mind az átlagos tüzelőanyagár, mind a vásárolt 

hő egységára Körmenden volt a legalacsonyabb, a távfűtés fajlagos GJ-ra értelmezett 

ára terén csupán a negyedik helyre kerül a sorrendben. Csupán egy vállalat van, aki 

drágább tőle. A vásárolt hő egységdíja és a lakossági díjtételek között nem igazolódott 

szignifikáns összefüggés.  
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A 411-es csoport elemzése 
 

A 411-es csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, amelyek 0-

1.000 közötti lakást látnak el távhővel, 100 százalékban saját hőtermelést végeznek, nincs 

kapcsolt energia termelés. Ide tartozik az 56 vállalat 16,1 százaléka, illetve a 0-1.000 kö-

zötti méretkategóriába tartozó vállalatok 27,3 százaléka. Kilenc település tartozik ide, Al-

győ, Nyírbátor, Mezőhegyes, Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Baj, Szentgotthárd, Nagy-

atád és Szentlőrinc. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Hajdúböszörmény a legolcsóbb, 

Szentlőrinc a legdrágább a csoporton belül. A két szélső díj között 2.939 Ft/GJ a különb-

ség, ami egy átlaglakás éves fűtési költségeiben mintegy 126.681 Ft-os különbséget jelent. 

Ez egy hónapra leosztva átlagosan 10.557 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. Ha 

Hajdúböszörmény és Szentlőrinc szélső adatait figyelmen kívül hagyjuk, jelentősen mér-

séklődnek a különbségek a távfűtés árában. Az átlagos távhőár a csoportban 5.091 Ft/GJ. 

 Az átlagos lakásszám a csoportban 355. 

 A saját hőtermelés aránya a csoporton belül minden vállalat esetén 100 százalék. A 

csoport ebből a szempontból teljesen homogén. 

 Mindegyik vállalatra elmondható, hogy sem saját tulajdonú, sem harmadik feles kap-

csolt energiatermelésben nem érintett. 

 A csoportba tartozó távhőszolgáltató vállalatok mindegyike kazánban állítja elő a hőt. 

Egyéb technológia nem szerepel a hőtermelésben. A csoport teljesen homogén az al-

kalmazott technológiát illetően. 

 Nagyatád kivételével az összes vállalat 100 százalékban földgázt használ a hő előállítá-

sához. Nagyatádon 56 százalék földgázfelhasználás mellett 44 százalékban megjelenik 

a geotermikus hőforrás használata. Az átlagos földgázárakban nincsenek jelentős kü-

lönbségek a vállalatok között, átlagosan 2.772 Ft/GJ-os egységáron szerzik be a föld-

gázt. Egy vállalat, Mezőhegyes átlag feletti áron vásárolja a földgázt, a többi vállalat 

esetében átlag alatti a beszerzett földgáz ára. (Mezőhegyes emiatt viszonylag a legdrá-

gábbak közé tartozik.) Nagyatád a csoporton belül a második legolcsóbb földgázbe-

szerzési forrással rendelkezik, s emellett még jelentős alternatív energia forrást is fel-

használ, melynek révén az átlagos tüzelőanyag ár az ő esetében a legalacsonyabb. En-

nek ellenére a távfűtés fajlagos ára tekintetében csak a negyedik legolcsóbb. A cso-

portban egyáltalán nem érvényesül, hogy amely vállalat olcsóbban szerzi be a tüzelő-

anyagot, olcsóbb lenne a távfűtés árát tekintve. 

 A csoportba tartozó távhőszolgáltatók nem vásárolnak hőt. 
 

A 412-es csoport elemzése 
 

A 412-es csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, akik 0-1.000 

közötti lakást látnak el távhővel, 100 százalékban saját hőtermelést végeznek és csak saját 

tulajdonú kapcsolt energia termeléssel rendelkeznek. Ide tartozik az 56 vállalat 8,9 száza-

léka, illetve a 0-1.000 közötti méretkategóriába tartozó vállalatok 15,2 százaléka. Öt 

távhőszolgáltató tartozik ide, Nyíregyházáról az ENERGOCOOP Kft, Sopronból az E.ON 

Energiatermelő Kft., valamint Putnok, Szarvas, és Zirc távhőszolgáltatója. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Szarvas a legolcsóbb, Zirc a legdrá-

gább a csoporton belül. A két szélső díj között 5022 Ft/GJ a különbség, ami egy átlaglakás 

éves fűtési költségeiben mintegy 216462 Ft-os óriási különbséget jelent. Ez egy hónapra 

leosztva átlagosan 18.038 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. A csoportban 

Szarvas kiugróan alacsony értékei, valamint Zirc szintén nagyobb eltérést mutató adatai 

torzítást okoznak. Ezen adatok figyelmen kívül hagyásával a különbségek jelentős mérték-

ben csökkennek. Az átlagos távhőár a csoportban 4.663 Ft/GJ. 
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 Az átlagos lakásszám a csoportban 291. 

 A saját hőtermelés aránya a csoporton belül minden vállalat esetén 100 százalék. A 

csoport ebből a szempontból teljesen homogén. 

 Mindegyik vállalatra elmondható, hogy saját tulajdonú kapcsolt energiatermelésben 

érintett.  

 A csoportba tartozó távhőszolgáltató vállalatok mindegyike esetében megtalálható a 

kazánban történő hőelőállítás. A kapcsolt energiatermelés technológiájára vonatkozóan 

már vannak különbségek. Két helyen működik gázmotor, egy helyen kondenzációs 

megcsapolásos/elvételes gőzturbina, s még egyéb technológiák meglétére utal az adat-

bázis, aminek megnevezése azonban nem szerepelt.  

 Szarvas kivételével az összes vállalat 100 százalékban, vagy erősen dominánsan föld-

gázt használ a hő előállításához. Szarvason a hő 100 százalékban geotermikus energiá-

ból származik. Mivel ez lényegesen olcsóbb energiaforrás, mint az egyéb tüzelőanyag-

ok, innen adódik a szarvasi távfűtés kiemelten kedvező helyzete, ami a díjtételekben is 

megjelenik. A földgázt használó vállalatok (Zirc kivételével) hasonló áron szerzik be a 

földgázt. Zirc jut a legdrágábban a földgázhoz a csoporton belül. A földgáz legdrágább 

és legolcsóbb beszerzési ára között mintegy 30 százalékos különbség van. Ez okozhat-

ja, hogy a csoporton belül Zirc a legdrágább távhőszolgáltató. 

 A csoportba tartozó távhőszolgáltatók nem vásárolnak hőt. 
 

A 433-as csoport elemzése 
 

A 433-as csoportba a három fő ismérv alapján olyan vállalatok tartoznak, akik 0-1.000 

közötti lakást látnak el távhővel, dominánsan külső hőtermelésre támaszkodnak (0<X<50 

százalékban saját hőtermelés), csak harmadik feles kapcsolt energia termelésben érintettek. 

Ide tartozik az 56 vállalat 8,9 százaléka, illetve a 0-1000 közötti méretkategóriába tartozó 

vállalatok 15,2 százaléka. Öt távhőszolgáltató tartozik ide, Almásfüzítő, Balatonfüred, 

Bonyhád, Vasvár és Püspökladány. 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett árát illetően Püspökladány a legolcsóbb, Bala-

tonfüred a legdrágább a csoporton belül. A két szélső díj között 1.492 Ft/GJ a különbség, 

ami egy átlaglakás éves fűtési költségeiben mindössze 64.287 Ft-os óriási különbséget je-

lent. Ez egy hónapra leosztva átlagosan 5.357 Ft különbséget jelent a havi távhőszámlában. 

A csoporton belül nem jelentősek a különbségek a távhődíjakban. Az átlagos távhőár a 

csoportban 5.170 Ft/GJ. 

 Az átlagos lakásszám a csoportban 698. 

 A saját hőtermelés aránya a csoporton belül minden vállalat esetén kevesebb, mint 50 

százalék. A csoport ebből a szempontból homogén. 

 Mindegyik vállalatra elmondható, hogy csak harmadik feles kapcsolt energiatermelés-

ben érintett. 

 A csoportba tartozó távhőszolgáltató vállalatok mindegyike esetében a kazánban törté-

nő hőelőállítás az alkalmazott technológia. A csoport homogén a technológia alapján. 

 Az e csoportba tartozó távhőszolgáltatók kivétel nélkül 100 százalékban földgázt hasz-

nálnak tüzelőanyagként.  

 A csoportba tartozó távhőszolgáltatók dominánsan külső hőtermelőtől szerzik be a hőt. 

A vásárolt hő egységköltségét illetően nagy különbségek vannak a távhőszolgáltatók 

között, azonban ennek ellenére nem mutatkozott szignifikáns kapcsolat a vásárolt hő 

egységára és a díjtételek között. Püspökladány esetében, amely a legolcsóbban veszi a 

hőt, érvényesül a díjtételekben ez a kedvező helyzet, hiszen a csoporton belül ő a legol-

csóbb szolgáltató. Azonban a többi vállalat esetén nem jelentkezik ez a tendencia. 
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Az egyes csoportok összehasonlítása a tüzelőanyag egységárát illetően 45. táblázat 

   2008. évi adatok alapján 
Tagok 

száma 
Minimum Maximum Átlag Szórás 

124 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 3 2.300 2.616 2.481 164 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 3 1.201 3.989 2.658 1.398 

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 3 2.298 2.499 2.405 101 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
3 3.054 5.297 4.214 1.123 

133 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 4 2.499 3.309 3.033 365 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 4 2.495 3.134 2.824 263 

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 3 2.499 3.309 3.004 441 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
4 4.234 5.174 4.818 414 

223 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 5 2.803 5.173 3.402 1.000 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 5 894 2.783 1.940 690 

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 5 2.803 5.035 3.375 939 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
5 3.990 5.100 4.592 425 

224 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 6 2.371 3.103 2.743 282 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 6 1.442 3.136 2.131 591 

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 6 2.371 3.103 2.742 281 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
6 3.954 5.000 4.517 382 

243 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 0         

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 7 764 3.106 2.179 966 

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 0         

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
7 2.144 4.878 4.058 1.035 

312 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 7 2.310 3.613 2.718 419 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 0         

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 7 256 2.686 2.152 855 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
6 2.417 7.019 4.888 1.628 

323 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 4 2.730 4.030 3.170 610 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 5 1.860 3.364 2.684 542 

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 4 2.325 3.141 2.735 333 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
5 3.979 5.976 4.914 719 

411 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 9 2.379 3.095 2.772 244 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 0         

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 9 1.723 3.095 2.695 417 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
9 3.552 6.491 5.091 857 

412 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 5 0 3.079 2.090 1.202 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 0         

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 5 984 3.079 2.284 781 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
5 1.785 6.807 4.663 1.893 

433 

A vásárolt földgáz egységára (Ft/GJ) 2 2.303 2.980 2.642 479 

A vásárolt hő egységdíja (Ft/GJ) 5 1.810 3.662 2.400 743 

Átlagos tüzelőanyag egységár Ft/GJ 2 2.303 2.980 2.642 479 

A távhő fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
5 4.611 6.103 5.170 643 
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A csoportok összehasonlítása a díjtételek és a távfűtés GJ-ra értelmezett egységára alapján 

  46. táblázat 

   2008. évi adatok alapján 
Tagok 

száma 
Minimum Maximum Átlag Szórás 

124 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 3 246 303 278 29 

Fűtési hődíj Ft/GJ 3 2.790 3.500 3.100 363 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
3 3.054 5.297 4.214 1.123 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 3 131.627 228.285 181.613 48.414 

133 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 4 246 338 306 41 

Fűtési hődíj Ft/GJ 4 3.336 3.810 3.599 210 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
4 4.234 5.174 4.818 414 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 4 182.467 222.984 207.652 17.837 

223 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 5 271 441 326 66 

Fűtési hődíj Ft/GJ 5 3.216 3.844 3.552 247 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
5 3.990 5.100 4.592 425 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 5 171.986 219.824 197.898 18.338 

224 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 6 207 349 312 54 

Fűtési hődíj Ft/GJ 6 3.011 3.742 3.389 244 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
6 3.954 5.000 4.517 382 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 6 170.437 215.504 194.665 16.459 

243 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 7 267 468 345 73 

Fűtési hődíj Ft/GJ 7 1.010 3.658 2.824 1.037 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
7 2.144 4.878 4.058 1.035 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 7 92.401 210.252 174.919 44.619 

312 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 6 221 781 398 231 

Fűtési hődíj Ft/GJ 6 1.983 4.713 3.355 889 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
6 2.417 7.019 4.888 1.628 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 6 104.169 302.537 210.675 70.166 

323 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 5 264 414 331 58 

Fűtési hődíj Ft/GJ 5 3.359 4.848 3.759 617 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
5 3.979 5.976 4.914 719 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 5 171.500 257.549 211.787 30.978 

411 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 9 217 633 401 124 

Fűtési hődíj Ft/GJ 9 2.891 4.632 3.822 620 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
9 3.552 6.491 5.091 857 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 9 153.099 279.780 219.405 36.936 

412 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 5 0 480 320 193 

Fűtési hődíj Ft/GJ 5 2.373 4.404 3.230 849 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 

Ft/GJ 
5 1.785 6.807 4.663 1.893 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 5 76.933 293.395 200.994 81.569 

433 

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 5 280 509 348 92 

Fűtési hődíj Ft/GJ 5 3.650 3.850 3.726 79 

A távfűtés fajlagos, GJ-ra értelmezett ára 
Ft/GJ 

5 4.611 6.103 5.170 643 

Egy átlag lakás éves távfűtési költsége Ft 5 198.732 263.019 222.844 27.710 
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A kutatás eredményeinek összevetése a Magyar Energia Hivatal eredményeivel 

 

A 2005. évi XVIII. törvény rendelkezése alapján a Magyar Energia Hivatal feladata, 

hogy a távhőszolgáltatók által kezdeményezett díjmegállapítást jóváhagyja vagy elutasítsa, 

annak figyelembe vételével, hogy a kezdeményezett díj megfelel-e a jogszabályban előírt 

követelményeknek. Ennek ellenőrzésére a Magyar Energia Hivatal kidolgozott egy 

benchmark rendszert. Ennek lényege (leegyszerűsítve), hogy csoportokba sorolják a 

távhőszolgáltatókat, meghatározzák az egyes távhőszolgáltatók esetén egy átlaglakás éves 

távfűtési költségeit, majd az egyedi adatok figyelembe vételével csoportátlagokat (súlyo-

zott) határoznak meg. Az árak megfelelőségének vizsgálatához csoportonként meghatároz-

nak egy referenciaértéket. A referenciaérték a csoportátlag 15 százalékkal megnövelt érté-

ke. Amennyiben a távhőszolgáltató kezdeményezett díjai alapján számított távfűtési költ-

ség alatta van a referenciaértéknek, úgy a kezdeményezést a Hivatal jóváhagyja. Ellenkező 

esetben további vizsgálatokat végeznek a távhőszolgáltatók költségeire vonatkozóan. A 

távhő-árellenőrzés hatósági eljárásának módszertana, valamint az egyes távhőszolgáltatók 

távfűtési költségei csoportonként vizsgálva elérhető a Magyar Energia Hivatal honlapján. 

A módszer alapján végzett felmérések eredményeiről Lángfy 2010 előadásából nyerhe-

tünk további információkat. A saját kutatási eredményeimmel való részletes összevetés 

során több nehézségbe ütköztem. Elsőként a méret szerinti kategorizálás során adódik az 

összehasonlítás nehézsége. A Hivatal méretkategóriáinak, valamint az általam meghatáro-

zott méretkategóriáknak a határai különböznek. A méret mellett a Magyar Energia Hivatal 

a kapcsolt energiatermelés jelenlétét tekintette másodlagos csoportképző ismérvnek, azon-

ban nem tett különbséget a saját tulajdonú és a harmadik feles kapcsolt energiatermelés 

között. További csoportképző ismérvet nem vett figyelembe. Abból indult ki, hogy az ellá-

tott lakásszám determinálja többek között a távhőtermelés technológiáját, és a piaci feltéte-

lek hasonlóságát, beleértve az energia-beszerzés módját és a kapcsolt energiatermelés al-

kalmazhatóságát. Az általam alkalmazott csoportképzési módszer szerint egy harmadik 

csoportképző ismérvet is figyelembe vettem, nevezetesen, hogy a hőenergia biztosítása 

saját hőtermeléssel, hővásárlással, illetőleg ezek kombinációjával történik-e. Az Energia 

Hivatal felmérése 2009 decemberére vonatkozott, majd a termelési költségek növekedését 

figyelembe véve új elemzést végeztek a 2010. áprilisi adatok alapján. A saját felmérésem 

2008. évre vonatkozott a csoportképzési lehetőségeket illetően. Az átlaglakás paramétereit 

a csoportképzési lehetőségek vizsgálata során a Magyar Energia Hivatal ajánlása szerint 

vettem figyelembe (a dolgozat egyéb részeinél más paraméterekkel dolgoztam). 

Mindezek alapján csak nagyvonalú összehasonlításra vállalkoztam (a részletes össze-

hasonlítás egy újabb kutatással felérne.) 

A Magyar Energia Hivatal felmérésében a 2009. decemberi és a 2010. áprilisi adatok 

alapján érzékelhető a méretgazdaságosság érvényesülése a csoportátlagokat tekintve. A 

legtöbb lakást ellátó vállalatok esetében volt a legalacsonyabb egy átlaglakás éves távfűtési 

költsége. Az ellátott lakásszám csökkenésével a távfűtési költségek csoportátlaga nőtt. A 

2008-as felmérésben a méretgazdaságosság a díjtételekben nem érvényesült. 

Az Energia Hivatal felmérésében nincs nagy különbség a távfűtési költségek csoportát-

lagait tekintve. A legmagasabb érték 2009. és 2010. években 17-18 százalékkal haladta 

meg a legalacsonyabb értéket. A 2008-as felmérés szerint ez a különbség 27 százalék volt 

(de hangsúlyozni kell, hogy más volt a csoportképzés alapja). A távfűtési költségek cso-

portátlagai között mutatkozó viszonylag kisebb különbségek arra engednek következtetni, 

hogy az egyes csoportok nem különböznek markánsan a távfűtési költségeik alakulását 

illetően. 

Vizsgáltam az Energia Hivatal által képzett csoportokon belüli különbségeket a távfű-

tési költségekre vonatkozóan. A csoportok felénél a távfűtési költségekben mutatkozó kü-
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lönbségek jelentősebbek voltak (100 000 Ft/év körüliek), míg a másik felénél mérsékeltebb 

eltérés volt megfigyelhető egy átlaglakás éves távfűtési költségeiben. Ez szintén hasonló 

következtetést tesz lehetővé, mint a 2008-as felmérés. Miután a távfűtési költségeken kívül 

további információ nem áll rendelkezésemre a Magyar Energia Hivatal felmérését illetően, 

az egy csoportba tartozó szolgáltatónkénti különbségek okainak feltárását nem áll módom-

ban elvégezni.  

A Magyar Energia Hivatal adatai alapján elvégzett elemzés szintén megerősítette, hogy 

a távhőszolgáltatók árszabályozási szempontú csoportosítása csak korlátozottan lehetséges, 

s a csoportonkénti díjmodellek megszerkesztése nem lehet reális cél. 

 

A Magyar Energia Hivatal felmérése az alapdíj-hődíj arányára vonatkozó tézisemet 

szintén megerősítette. Az alapdíj aránya az országos átlagot tekintve 32 százalék, a hődíj 

aránya 68 százalék. Ez hasonló eredmény az általam kapott 30-70 százalékos arányhoz  

viszonyítva. Abból adódóan, hogy több távhőszolgáltató esetén volt akár 15 százalék alatti 

az alapdíjak aránya, megerősíti, hogy a távhőszolgáltatók a lakosság irányában alacso-

nyabb alapdíjarányt érvényesítenek. 
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15. számú melléklet 

A javasolt adatbázis szerkezete és tartalma 

A szükséges adatok, információk összegyűjtésekor abból indulhatunk ki, a 

távhőszolgáltatók díjainak fedezetet kell biztosítaniuk a működtetés indokolt költségeire és 

egy a zavartalan működés biztosításához szükséges mértékű nyereségre. E kiindulás szerint 

a távfűtés ára a két alaptevékenység szerinti bontásban alapvetően a hőenergia biztosításá-

nak közvetlen önköltségéből és az egységnyi hőenergia (egy GJ) felhasználóhoz való eljut-

tatásának költségéből (a hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségéből) tevődik össze, s ezen 

felül még tartalmazhat egyéb fel nem osztott költségeket, valamint beépített nyereségtar-

talmat egy GJ-ra vetítve.  

A távhőszolgáltatókra vonatkozó naturális adatok 

Szükséges információ megnevezése Mértékegység 

A távhőszolgáltató vállalat neve, székhelye  

Megye  

Régió  

Profil (az árbevételhez való hozzájárulás arányának sorrendjében az arány feltün-

tetésével) 

1. 

2. 

3. stb. 

 

Összes fűtött légtérfogat lm
3
 

                                                                    Ellátott lakások fűtött légtérfogata lm
3
 

                                                      Ellátott közületek összes fűtött légtérfogata lm
3
 

Távfűtött lakások száma db 

Ellátott közületek száma db 

Létszám összesen fő 

 Ebből:                                   a hőtermelés érdekében foglalkoztatott létszám fő 

                  a hőszolgáltatás (hőtovábbítás) érdekében foglalkoztatott létszám fő 

                       a távhőszolgáltatás érdekében foglalkoztatott létszám összesen fő 

A távhőszolgáltatás keretében értékesített összes hőmennyiség GJ 

Ebből:                                           lakosság számára értékesített hőmennyiség GJ 

                                                   közületek számára értékesített hőmennyiség GJ 

                                      ipari felhasználók számára értékesített hőmennyiség GJ 

Egy átlaglakás fűtött légtérfogata lm
3
/lakás 

Egy átlaglakás átlagos hőfogyasztása GJ/év 

Egy átlaglakás átlagos HMV fogyasztása vm3/év 

Egy vm
3
 víz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség (átlag) GJ/vm

3
 

Egy átlaglakás éves HMV fogyasztásának felmelegítési hőigénye GJ/év 
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Távfűtési díjak 

Lakossági díjtételek  

Fűtési alapdíj Ft/lm
3
/év 

Fűtési hődíj Ft/GJ 

HMV alapdíj Ft/lm
3
/év 

HMV fűtési díj 

 Ft/vm
3
 

 Ft/GJ 

HMV átalánydíj  

  

Közületi díjtételek  

Ipari felhasználók díjtételei  

 

A díjtételek alapján számszerűsíthetjük a távfűtés fajlagos, GJ-ra vonatkozó árát, illet-

ve meghatározhatjuk általa egy átlaglakás éves összes távfűtési költségét (ez utóbbihoz 

még szükség van a hőfogyasztási adatokra is) 

Árbevétel 

Árbevétel szerkezete a felhasználók típusa szerint 
 

Adatok eFt-ban Kiszámlázott Befolyt 

Lakosság számára értékesített hőből származó bevétel   

Közületek számára értékesített hőből származó bevétel   

Ipari felhasználók számára értékesített hőből származó bevétel   

A távhőszolgáltatás keretében értékesített hőből származó bevétel   

 

Árbevétel szerkezete a tevékenységek szerint 
 

Összes árbevétel eFt 

                                                                  Hőértékesítésből származó árbevétel eFt 

                                           Villamosenergia értékesítésből származó árbevétel eFt 

                                                         Egyéb tevékenységből származó árbevétel eFt 

 

A bevételek ilyen jellegű bontása információt ad a vállalat profiljáról. 

Kintlévőségek 

Adatok eFt-ban Éven belüli Éven túli Behajthatatlan 

Kintlévőségek a távhőszolgáltatásból    

Ebből:    lakosság számára történt értékesítésből    

              közületek számára történt értékesítésből    

  ipari felhasználók számára történt étékesítésből    

Egyéb tevékenységből származó kintlévőségek    

 

A kintlévőségek fontos információval szolgálnak az árképzés szempontjából, hiszen ha 

a kiszámlázott árbevétel egy része nem folyik be, az a költségek megtérülését rontja.  

 

A hőenergia biztosítása közvetlen önköltségének meghatározásához szükséges infor-

mációk 

A távfűtés árstruktúrájában az első elem a hőenergia biztosításának közvetlen önkölt-

sége. Ennek tartalma attól függ, hogy a hőszolgáltató kizárólag saját, vagy dominánsan 

külső hőtermelésre támaszkodik-e, illetve ezek kombinációja esetén milyen a saját és a 

külső hőtermelés aránya. 
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Saját hőtermelés 

Saját hőtermelés esetén a hőenergia biztosításának közvetlen önköltségén az egységnyi 

hőenergia előállításának közvetlen költségeit, azaz a fajlagos hőtermelési költségeket ér-

tem. A hőtermelés összes költségének meghatározása során számításba kell venni a fel-

használt energiahordozók költségeit, a hőtermelő létesítmények (saját tulajdonú erőmű, 

fűtőmű, kazánok, kazánházak, gázmotorok, hőtermelési épületek stb.) javítási karbantartási 

költségeit, amortizációját, a hőtermelésben foglalkoztatottak bérét, annak járulékait, és 

egyéb személyi jellegű ráfordításait. Ezeken túlmenően természetesen előfordulhatnak a 

hőtermelésre vonatkoztatható további költségek is.  

 

Az alkalmazott technológia típusa 
Az adott technológiával termelt hőmennyiség 

(GJ/év) 

a. Gázmotoros blokkfűtő erőmű   

b. Kazán/fűtőmű  

c. Gőzerőmű  

d. Gázturbinás vagy kombinált ciklusú erőmű  

e. Napkollektor  

f. Biogáz hasznosítása  

g. Depóniagáz hasznosítása  

h. Hulladékhasznosítás  

i. Geotermikus hőforrás  

j. Biomassza  

k. Egyéb:……………………………..  

 

Felhasznált energiahordozó fajtája 
Éves mennyiség 

(GJ/év) 

Az energiahordo-

zó éves költsége 

(eFt) 

Az energiahordo-

zó átlagára 

(Ft/GJ) 

Szén    

Koksz    

Tüzelőolaj    

Fűtőolaj    

Földgáz    

Fa alapú biomassza (faapríték, pellet)    

Kohógáz    

Termálvíz (geotermikus)    

Egyéb:……………………………    

Felhasznált energia mennyisége összesen    

 

Ezen adatok alapján meghatározható az egyes energiahordozók aránya. Az egyes ener-

giahordozók átlagárát súlyozva a felhasználás hozzájuk tartozó arányával, kaphatunk egy 

átlagos energiaárat Ft/GJ-ban kifejezve (ez megmutatja, mennyibe kerül a 

távhőszolgáltatónak átlagosan egy GJ hőtermeléshez szükséges energia). Ezáltal összeha-

sonlíthatóvá válnak a vállalatok adatai. (Amennyiben többféle forrásból szerzik be ugyan-

azt a tüzelőanyagfajtát, az adatok megadása történhet beszerzési forrásonként is, de min-

denképpen fontos egy súlyozott átlaggal képzett átlagár megadása is!) 

 

Földgázfelhasználás esetén a liberalizációval kapcsolatos információk is érdekesek lehet-

nek: 

 Ki lépett-e a vállalat a szabadpiacra, vagy az egyetemes szolgáltatás keretében 

szerzi be a földgázt. (Bár ez a lehetőség korlátozott ideig áll fenn számukra) 

 Kitől szerzik be a hőt, milyen áron 

 

 



223 

 

A hőtermelés közvetlen költségei 

A költség érvényesítése a 

díjakban 

Alapdíjban Hődíjban 

Felhasznált gáz teljesítménydíja (vagy rendszerhasználati díja) (eFt)   

Felhasznált gáz gázdíja (eFt)   

Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége 

(eFt) 

  

A hőtermelő létesítmények javítási, karbantartási költségei (eFt)   

A hőtermelő létesítmények értékcsökkenése (eFt)  

(pl. kazánházak, kazánok, a hőtermelési épületek, saját tulajdonú gázmo-

torok stb.) 

  

A hőtermelésben foglalkoztatottak bére és járulékai (eFt)    

A hőtermelésre vonatkoztatható további költségek összege (eFt)   

 
A hőtermelésre vonatkozó egyéb információk 

Saját termelésű összes hőenergia (GJ/év)   

Ebből: kapcsoltan termelt összes hőenergia (GJ/év)  

A hőtermelésben alkalmazott létszám (fő)  

Lekötött földgázteljesítmény (m
3
/h)  

Az adott évben maximálisan igénybevett földgázteljesítmény (m
3
/h)  

A hőtermelő létesítmények összes bruttó értéke (eFt)  

A hőtermelő létesítmények összes könyv szerinti értéke (eFt)  

A 0-ra leírt állóeszközök bruttó értéke  

(a hőtermelés létesítményeire vonatkozóan) (%) 

 

Alkalmazott leírási kulcsok (%)  

- átlagos leírási kulcs  

 

Ha a könyv szerinti érték és a bruttó érték hányadosát kivonjuk 1-ből, megkapjuk az 

állóeszközök elhasználódottsági fokát. A nullára leírt állóeszközök bruttó értéke és az ösz-

szes bruttó érték hányadosából megkapjuk, hogy az állóeszközök hány százaléka van telje-

sen leírva. 

Saját tulajdonú kapcsolt energiatermelés 

Kapcsoltan termelt villamos energia MWh 

Értékesített villamos energia MWh 

Ebből: kötelező átvétel keretében értékesített villamos energia MWh 

Kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia bevétel  (eFt/év) 

Ebből:               kötelező átvétel keretében értékesített villamos energiából 

származó 

 

  

Kapcsolt energiatermelésből származó hő bevétel  (eFt/év) 

A kapcsolt villamos energiatermelés nettó haszna (a villamos energia érté-

kesítéséből származó bevétel mínusz a villamos energia előállítási költsé-

ge) 

(eFt/év) 

A kapcsolt energiatermelés technológiája  
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Vásárolt hő 

Külső hőtermelés igénybevétele esetén a vásárolt hő ára a meghatározó. Ezt pedig 

alapvetően a hőtermelő és hőszolgáltató között kialakult árképlet, a kapcsolt energiaterme-

lés hasznának hőtermelő és hőszolgáltató közötti megosztása határozza meg, mindez pedig 

hőszolgáltató hőtermelővel szembeni alkupozíciójának függvénye. 

 

Ha a hő beszerzése külső hőtermelőtől történik, akkor a hőenergia biztosításának köz-

vetlen önköltsége tulajdonképpen a vásárolt hő ára, valamint a vásárolt hő teljesítménydí-

jának, pótvízveszteségének egységnyi vásárolt hőenergiára jutó értéke.  

 
 A költség érvényesítése a díjakban 

Alapdíjban Hődíjban 

Vásárolt hő teljesítménydíja (eFt)   

Vásárolt hő energiadíja (eFt)   

Pótvízdíj (eFt)   

Vásárolt hő összes költsége (eFt)   

Vásárolt hő mennyisége összesen GJ/év   

Ebből:                           kapcsoltan termelt hő mennyisége (csak 

harmadik feles megvalósítás adata) GJ/év 

  

Az 1 GJ vásárolt hőenergia ára (Ft/GJ)   

Vásárolt víz mennyisége (m
3
)   

Lekötött távhőteljesítmény-igény a hőtermelőnél (MW)   

 

Több beszerzési forrás esetén az adatok megadhatók beszerzési forrásonként is, de 

mindenképpen szükséges egy súlyozott átlaggal számolt átlagár megadása. 

 

Érdekes információ lehet a külső hőtermelő és a távhőszolgáltató között érvényben lé-

vő díjképzési mechanizmus ismerete. 

 

A hőtovábbítás fajlagos közvetlen költségének meghatározásához szükséges informá-

ciók 

A távfűtés árstruktúrájában a második elem az egységnyi hőenergia fogyasztóhoz való 

eljuttatásának a közvetlen költsége. Ennek meghatározásához ismerni kell a hőtovábbítás 

(hőszolgáltatás) összes közvetlen költségét, valamint az összes továbbított hőenergia 

mennyiségét. A hőtovábbítás (hőszolgáltatás) költségszerkezetében magasak a fix költsé-

gek a távhőhálózatok amortizációja, valamint fenntartási költségei miatt, viszont elenyésző 

a változó költségek aránya. A hőtovábbítás (hőszolgáltatás) költségeihez sorolható költség-

elemek többek között az alábbiak: a hálózatüzemeltetés villamos energia költségei (a ke-

ringtetéshez), a hőtovábbító létesítmények (vezetékhálózat, hőközpontok, hőszivattyúk, 

egyéb hőtovábbító létesítmények) amortizációja, javítási, karbantartási költségei, a hőszol-

gáltatásban foglalkoztatottak bére, annak járulékai és egyéb személyi jellegű ráfordításai, a 

hálózati hő- és pótvízveszteség költsége, valamint a hőtovábbításra vonatkoztatható továb-

bi költségek. 

  

+ 
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Hőtovábbítás (szolgáltatás) 
(Hőtovábbítás (szolgáltatás) alatt a távhőtermelést követően a hőnek a fogyasz-

tókhoz való eljuttatását értem.) 

A költség érvényesítése a 

díjakban 

Alapdíjban Hődíjban 

A hálózatüzemeltetés villamos energia költsége (eFt)   

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények javítási, karbantartási költségei (eFt)  

(pl. vezetékhálózat, hőközpontok, hőszivattyúk, egyéb hőtovábbító (szolgáltató) 

létesítmények) 

  

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények (hőszivattyúk, vezetékek, 

hőközpontok, egyéb hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények) értékcsökkenése 

(eFt) 

  

A hőszolgáltatásban foglalkoztatottak bére és járulékai (eFt)   

A hálózati hőveszteség költsége (eFt)   

Pótvízveszteség (eFt)   

A hőtovábbításra (szolgáltatásra) vonatkoztatható további költségek összege 

(eFt) 

  

Egyéb hőtovábbításra (szolgáltatásra) vonatkozó információk 

Csővezeték típusának aránya az összes csővezeték százalékában (%)  

-betoncsatornába fektetett  

- előre szigetelt  

Csővezetékek átlagos életkora (év)  

Felújított csővezetékek aránya az összes csővezeték százalékában  

(az elmúlt 10 évben felújított) 

 

Meghibásodások száma (db/év)  

A hálózati hőveszteség (a szolgáltatótól a hőközpontig) (%)  

Pótvíz mennyiség (m
3
)  

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények összes bruttó értéke (eFt)  

A hőtovábbító (szolgáltató) létesítmények összes könyv szerinti értéke (eFt)  

A 0-ra leírt állóeszközök bruttó értéke  

(a hőtovábbítás (szolgáltatás) létesítményeire vonatkozóan) (%) 

 

Alkalmazott leírási kulcsok (%)  

- vezetékekre  

- hőközpontra  

- hőszivattyúra  

- egyéb létesítményre  

- átlagos leírási kulcs  

A hőszolgáltatásban alkalmazott létszám (fő)  

Nyomvonalhossz (km)  

Hőközpontok száma (db)  

Átlagos hálózatsűrűség (több rendszer esetén összesített átlag) (lakás/km)   

Távhőrendszerek száma  

Levált felhasználók száma  

Új rácsatlakozások száma  

 

Ha a könyv szerinti érték és a bruttó érték hányadosát kivonjuk 1-ből, megkapjuk az 

állóeszközök elhasználódottsági fokát. A nullára leírt állóeszközök bruttó értéke és az ösz-

szes bruttó érték hányadosából megkapjuk, hogy az állóeszközök hány százaléka van telje-

sen leírva. 
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Tárgyi eszközök szerkezete 

A hő- és villamos energia termelő berendezések és egyéb hőtermeléshez kapcso-

lódó tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

eFt 

A hőtovábbításhoz (hőszolgáltatáshoz) kapcsolódó tárgyi eszközök könyv sze-

rinti értéke 

eFt 

A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tárgyi eszközök (épületek, irodák, 

gépjárművek) könyv szerinti értéke 

eFt 

Egyéb tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszközök könyv szerinti értéke eFt 

Az üzemi, a gyáregységi általános költségek és a vállalati általános költségek távhő-

szolgáltatásra vonatkozó része 

Közvetett költségek (üzemi, gyáregységi és vállalati általános költségek) össze-

sen 

eFt 

Ebből:                     a távhőszolgáltatásra felosztott további költségek eFt 

Vetítési alap  

 

Itt ügyelni kell arra, hogy csak azokat a költségeket írják ide, amiket még nem szere-

peltettek a „A hőtermelésre vonatkoztatható további költségek összege (eFt)” és a  „A 

hőtovábbításra (szolgáltatásra) vonatkoztatható további költségek összege (eFt)” sorokban. 

A beépített nyereségtartalom meghatározásának információ igénye 

a. Önkormányzati tulajdon aránya 

b. Tartalmaz-e a távhőszolgáltatás díja kalkulált nyereségtartalmat? 

c. Nem, nincs beépítve nyereségtartalom. 

d. Igen, a következőképpen: 
 

Van beépítve nyereségtarta-

lom… 
% Minek a százalékában határozzák meg? 

… a termelt hő díjába    

… a vásárolt hő díjába   

… az alapdíjba   

 

Egy átlaglakás éves összes távfűtési költsége meghatározásának információigénye 

Ugyan magát a költségstruktúrát nem érinti, az egyes távhőszolgáltatók összehasonlí-

tásakor fontosak lehetnek az egy átlaglakás éves távfűtési költségére, illetve az ezt megha-

tározó tényezőkre vonatkozó információk. Egy lakás távfűtési költségét a felhasznált távhő 

árán kívül a lakás hőfogyasztása határozza meg.  

 

Egy átlaglakás éves átlagos fogyasztása feltételezésem szerint a következő tényezők 

függvénye: a hőenergia ára, a fűtés szabályozhatósága (ami a fűtési rendszer típusától, a 

termosztatikus radiátorszelepekkel való ellátottságtól függhet), a lakás szigeteltségi állapo-

ta, az igényelt belső hőmérséklet, valamint a fűtési időszak külső átlagos hőmérséklete.  

 

A fűtés szabályozhatósága a következő változókkal mérhető: a fűtési rendszer típusa 

(egycsöves átfolyós, egycsöves átkötőszakaszos és kétcsöves fűtési rendszer aránya) és a 

termosztatikus radiátorszelepekkel való ellátottság. A lakás szigeteltségére vonatkozóan a 

panelprogramban felújított lakások aránya adhat információt. A fogyasztók által igényelt 

belső hőmérsékletre és a fűtési időszak külső átlaghőmérsékletére vonatkozóan egyaránt 

szükség van információkra. 
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Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők aránya (%)  

Egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerű díjfizetők aránya (%)  

Kétcsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők aránya (%)  

Termosztatikus szabályozással ellátott lakások száma (db)  

Felhasználó által igényelt épülethőmérséklet (átlag) (
o
C)  

Panelprogramban felújított lakások hozzávetőleges aránya (%)  

Egy felújított lakás átlagos hőfogyasztása (GJ/lm
3
)  

Egy nem felújított lakás átlagos hőfogyasztása (GJ/lm
3
)  

Fűtési időszak átlagos külső hőmérséklete (
o
C)  

Egyéb adatok 

Kiszámlázott hődíj összesen (eFt) 

 

………………………………………. 

Változó költségek becsült összege (eFt) 

 

………………………………………. 

Kiszámlázott alapdíj összesen (eFt) 

 

………………………………………. 

Állandó költségek becsült összege (eFt) 

 

………………………………………. 

 

Ezen adatok az alapdíj-hődíj arány meghatározásához, illetve a díjszerkezet semleges-

ségének vizsgálatához nyújtanak segítséget. 

 

Az ily módon összeállított adatbázis lehetőséget ad a távfűtés költségstruktúrájának, s 

ezáltal árstruktúrájának meghatározására, s az árstruktúra ismeretében meg lehet próbál-

kozni díjképletek szerkesztésével, az adott csoportokra vonatkozóan. 


