
(A.) Pannon Hőerőmű Zrt. által a PÉTÁV Kft. felé kiadott távhő primerenergia átalakítási tényezőjének kalkulációja - 2020. évre
1.) Távhőre kiadott hőmennyiség arány és primer energia átalakítási tényező hőtermelő technológiánkénti bontásban

ai ei
[kWh/kWh] [kWh/kWh]

Hőtermelő technológia Hőtermelés módja
[GJ] [%]

a  5. kazán redukálásból 47 736 3,34% 1,1200 közvetlen hőtermelés
b  7. kazán redukálásból 0 0,00% 1,1200 közvetlen hőtermelés
c  II. blokk / III. turbina ellennyomásból (kapcsolt) 504 080 35,24% 0,5221 kapcsolt termelés
d  II. blokk / III. turbina üzeme alatt / füstgáz hőhasznosításból (kapcsolt) 0 0,00% 0,5221 kapcsolt termelés
e  II. blokk / 2. kazán redukálásból (III. turbina blokkfélre elszámolt) 357 0,02% 0,6001 közvetlen hőtermelés
f  II. blokk / IV. turbina II. elvételről (kapcsolt) 218 489 15,27% 0,5221 kapcsolt termelés
g  II. blokk / IV. turbina I. elvételről (kapcsolt) 0 0,00% 0,5221 kapcsolt termelés
h  II. blokk / IV. turbina üzeme alatt / füstgáz hőhasznosításból (kapcsolt) 0 0,00% 0,5221 kapcsolt termelés
i  II. blokk / 2. kazán redukálásból (IV. turbina blokkfélre elszámolt) 0 0,00% 0,6001 közvetlen hőtermelés
j  VI. blokk / torlasztásból (kapcsolt) 516 932 36,13% 0,5260 kapcsolt termelés
k  VI. blokk / turbina megcsapolásból (kapcsolt) 1 710 0,12% 0,5260 kapcsolt termelés
l  VI. blokk / füstgáz hőhasznosításból (kapcsolt) 141 280 9,88% 0,5260 kapcsolt termelés

m  VI. blokk / redukálásból 0 0,00% 0,6111 közvetlen hőtermelés

 Kiadott hő összesen 1 430 583 100,00% 0,5439

   - ebből kapcsolt hőtermelési módon 1 382 490 96,64%

   - ebből nem kapcsolt hőtermelési módon 48 093 3,36%

 [kWh] 397 384 236
 A hőtermeléshez + keringtetéshez felhasznált villamos energia:

 [kWh] 13 733 727

 [kWh/kWh] 0,0346

 [kWh/kWh] 0,6060

 [-] 0,0209

 [-] 0,5648

 [kWh/kWh] 0,1500

 [-] 0,6645

(A.) Pannon Hőerőmű Zrt. által kiadott villamos energia primerenergia átalakítási tényezőjének kalkulációja - 2020. évre
1.) Erőműből kiadott villany részaránya technológiánkénti bontásban

ai ei
[kWh/kWh] [kWh/kWh]

a  II. blokk / III. turbina kapcsolt 10,38% 0,6001 kapcsolt termelés
b  II. blokk / III. turbina kondenzációs 0,00% 0,6001 kondenzációs
c  II. blokk / IV. turbina kapcsolt 3,42% 0,6002 kapcsolt termelés
d  II. blokk / IV. turbina kondenzációs 24,48% 0,6002 kondenzációs
e  VI. blokk / VI. turbina kapcsolt 8,20% 0,6096 kapcsolt termelés
f  VI. blokk / VI. turbina kondenzációs 53,52% 0,6096 kondenzációs

 Kiadott villany összesen 100,00% 0,6060

   - ebből kapcsolt módon 22,00%

   - ebből kondenzációs módon 78,00%

evill

 Az erőmű műszaki elszámolása szerint, mely
 tartalmazza a hőtermelésre osztott kazán és turbina üzemi villamos önfogyasztást is*

Primer energia 
átalakítási tényező

Hőmennyiség arány

 Aránya a kiadott hőmennyiségre vetítve (avill) (Erőmű által számított érték.)

Előállításának fajlagos primer energia átalakítási tényezője (evill) 
számítás az "(A.) Pannon Hőerőmű Zrt. által kiadott villamos energia primerenergia átalakítási tényezőjének kalkulációja - 2019. 
évre" segédtábla alapján

 Fajlagos hálózati hőveszteség a rendelet 1.6. pontja alapján megadott érték (h)
(A hőközpontok fűtés és használati melegvíz előállítására fordított összes hő mennyiségének mérése, a legtöbb esetben nem 
képezik az elszámolás (számlázás) alapját, emiatt nem hiteles mérőeszközzel történik. Ezen műszaki ok miatt, a számításhoz nem áll 
rendelkezésre tényadat.) 

 Kiadott távhő mennyiség 

Villany termelő technológia
Kiadott villany 

részarány
Primer energia 

átalakítási tényező
Hőtermelés módja
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(B.) Pannon Hőerőmű Zrt. által a PÉTÁV Kft. felé kiadott távhő megújuló energia részaránya - 2020. évre

eSUS.távhő.i

[kWh/kWh]

Megújuló részarány

[-]***
 Fűtőolaj 0,00 0,07% 0,0000
 Földgáz 0,00 3,60% 0,0000
 Fásszárú biomassza 1,00 53,20% 0,5320
 Lágyszárú biomassza 1,00 35,88% 0,3588
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / biomassza frakció 1,00 6,33% 0,0633
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / fosszilis frakció 0,00 0,92% 0,0000

 Összesen - 100,00% 0,9540

*** A 2.6. pont alatti táblázat alapján figyelembe véve.

 A hőtermeléshez + keringtetéshez felhasznált villamos energia:
 [kWh/kWh] 0,0346

 [kWh/kWh] 0,9847

 [-] 0,0340

 [-] 0,9881

 [-] 0,9551

1.sz. Segédszámítás - villany célú tüzelőanyag megújuló részarányához
eSUS.vill.i

[kWh/kWh]

Megújuló részarány
[-]***

 Fűtőolaj 0,00 0,08% 0,0000
 Földgáz 0,00 0,03% 0,0000
 Fásszárú biomassza 1,00 63,65% 0,6365
 Lágyszárú biomassza 1,00 25,51% 0,2551
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / biomassza frakció 1,00 9,31% 0,0931
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / fosszilis frakció 0,00 1,42% 0,0000

 Összesen: - 100,00% 0,9847

esus.vill

ai * eSUS.i[%]
Primer energiaforrás

Tüzelő hőmennyiség

ai

[kWh/kWh]

[kWh/kWh]

ai * eSUS.vill.i[%]
Primer energiaforrás

Tüzelő hőmennyiség

 Aránya a kiadott hőmennyiségre vetítve (avill) (Erőmű által számított érték.)

 Előállításához felhasznált tüzelőanyag megújuló részaránya (esus.vill) - (1.sz. segédszámításból)

ai
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Földgáz üzemű kazánházakról ellátott különálló hidraulikai rendszerek primer energia átalakítási tényező számítása a 2020. évre

település cím
TERMELT HŐ

 primer energia: FÖLDGÁZ 
 megújuló részarány 0%

a vill h e vill e i a i e távhő HMV van

GJ kWh MWh/év
Pécs Dobó István u. 98. 611 169 803 169,80 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Dobó István u. 86-90. 565 156 911 156,91 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Dobó István u. 92-96. 595 165 176 165,18 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Komját A. u. 2-4. 174 48 309 48,31 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 nincs
Pécs Komját A. u. 6. 882 245 062 245,06 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Komját A. u.  8-12. 883 245 205 245,20 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Edison u. 2. 156 43 234 43,23 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 nincs
Pécs Bocskai u. 1-3-5-7. 4 538 1 260 659 1 260,66 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Zsolnay Vilmos u. 111. 4 258 1 182 912 1 182,91 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 nincs

Megjegyzés:
*e - primerenergia átalakítási tényező "az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról" szóló  7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján.
A 2019.11.29. - 2020.XII.31. között hatályos szövegváltozat szerint:
3. melléklet:

𝑒 á ő = ∗ 𝑒 ∗ 𝛼 +  ∑ 𝑒 ∗ 𝛼

A Pécsi távfűtő Kft. földgáz üzemű kazánházakról ellátott különálló hidraulikai rendszerek területén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján 
a távhőre vonatkoztatott primer energia átalakítási tényező számításánál figyelembe vett paramétereket az alábbiak szerint határoztuk meg:

Hálózati veszteség (h): 
A kazánházak fűtés és használati melegvíz előállítására fordított összes hő mennyiségének mérése, a legtöbb esetben nem képezik az elszámolás 
(számlázás) alapját, emiatt nem hiteles mérőeszközzel történik. Ezen műszaki ok miatt, a számításhoz nem áll rendelkezésre tényadat.

A rendelet 1.6. pontja alapján a fajlagos hálózati veszteségnél figyelembe vett érték:    h=0,15

A villamos energia primer energia átalakítási tényezője (e vill):
Az  V.1 táblázat alapján: e vill=2,5.

Az felhasznált villamos energia aránya a kiadott távhőre vetítve (avill):
Mivel a hőtermelés mindenhol alatta marad a megadott Q<27 800 MWh/év határnak,
a tényező értéke a 1.10 táblázat alapján:   a vill =0,011 

A hőtermelő technológiák primer energia átalakítási tényezője (ei):  
Az 1.9 táblázat alapján kizárólagos hőtermelés szénhidrogénnel esetében:   e i= 1,12 

Az i-edik  távhőtechnológi a részaránya tényező (ai): 
Mindenhol csak egy technológia van, ezért:   a i =1

A fenti táblázat termelt hő oszlopában levő GJ hőmennyiség a kazánok gázfogyasztásából kazánhatásfokkal számolt hőmennyiség.






