
(A.) Pannon Hőerőmű Zrt. által a PÉTÁV Kft. felé kiadott távhő primerenergia átalakítási tényezőjének kalkulációja - 2021. 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 133 728 8,77% 1,1200 közvetlen hőtermelés
b  7. kazán redukálásból 1 136 0,07% 1,1200 közvetlen hőtermelés
c  II. blokk / III. turbina ellennyomásból (kapcsolt) 156 123 10,24% 0,5220 kapcsolt termelés
d  II. blokk / III. turbina üzeme alatt / füstgáz hőhasznosításból (kapcsolt) 0 0,00% 0,5220 kapcsolt termelés
e  II. blokk / 2. kazán redukálásból (III. turbina blokkfélre elszámolt) 0 0,00% 0,6000 közvetlen hőtermelés
f  II. blokk / IV. turbina II. elvételről (kapcsolt) 505 347 33,15% 0,5221 kapcsolt termelés
g  II. blokk / IV. turbina I. elvételről (kapcsolt) 12 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) 615 522 40,38% 0,5245 kapcsolt termelés
k  VI. blokk / turbina megcsapolásból (kapcsolt) 1 342 0,09% 0,5245 kapcsolt termelés
l  VI. blokk / füstgáz hőhasznosításból (kapcsolt) 111 009 7,28% 0,5245 kapcsolt termelés

m  VI. blokk / redukálásból 0 0,00% 0,6061 közvetlen hőtermelés

 Kiadott hő összesen 1 524 219 100,00% 0,5761

   - ebből kapcsolt hőtermelési módon 1 389 355 91,15%

   - ebből nem kapcsolt hőtermelési módon 134 864 8,85%

 [kWh] 423 394 236
 A hőtermeléshez + keringtetéshez felhasznált villamos energia:

 [kWh/kWh] 0,0373
 [kWh/kWh] 0,6027

 [-] 0,0225

 [-] 0,5986

 [kWh/kWh] 0,1500

 [-] 0,7043

(A.) Pannon Hőerőmű Zrt. által kiadott villamos energia primerenergia átalakítási tényezőjének kalkulációja - 2021. évre
1.) Erőműből kiadott villany részaránya technológiánkénti bontásban

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

a  II. blokk / III. turbina kapcsolt 3,12% 0,6000 kapcsolt termelés
b  II. blokk / III. turbina kondenzációs 0,00% 0,6000 kondenzációs
c  II. blokk / IV. turbina kapcsolt 7,86% 0,6002 kapcsolt termelés
d  II. blokk / IV. turbina kondenzációs 31,34% 0,6002 kondenzációs
e  VI. blokk / VI. turbina kapcsolt 9,75% 0,6045 kapcsolt termelés
f  VI. blokk / VI. turbina kondenzációs 47,93% 0,6045 kondenzációs

 Kiadott villany összesen 100,00% 0,6027

   - ebből kapcsolt módon 20,73%

   - ebből kondenzációs módon 79,27%

evill

Primer energia 
átalakítási tényező

Hőtermelés módja

Primer energia 
átalakítási tényező

Hőmennyiség arány

 Aránya a kiadott hőmennyiségre vetítve (avill) (Erőmű által számított érték.)
Előállításának fajlagos primer energia átalakítási tényezője (evill)

 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 
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(B.) Pannon Hőerőmű Zrt. által a PÉTÁV Kft. felé kiadott távhő megújuló energia részaránya - 2021. évre

eSUS.távhő.i

[kWh/kWh]

Megújuló részarány

[-]***
 Fűtőolaj 0,00 1,89% 0,0000
 Földgáz 0,00 7,63% 0,0000
 Fásszárú biomassza 1,00 58,21% 0,5821
 Lágyszárú biomassza 1,00 25,92% 0,2592
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / biomassza frakció 1,00 5,90% 0,0590
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / fosszilis frakció 0,00 0,44% 0,0000

 Összesen - 100,00% 0,9004

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

 A hőtermeléshez + keringtetéshez felhasznált villamos energia:
 [kWh/kWh] 0,0373

 [kWh/kWh] 0,9933

 [-] 0,0371

 [-] 0,9375

 [-] 0,9037

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

[kWh/kWh]

Megújuló részarány
[-]***

 Fűtőolaj 0,00 0,09% 0,0000
 Földgáz 0,00 0,03% 0,0000
 Fásszárú biomassza 1,00 65,30% 0,6530
 Lágyszárú biomassza 1,00 26,82% 0,2682
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / biomassza frakció 1,00 7,21% 0,0721
 Szilárd alternatív tüzelőanyag / fosszilis frakció 0,00 0,54% 0,0000

 Összesen: - 100,00% 0,9933

esus.vill

[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

ai * eSUS.i[%]
Primer energiaforrás

Tüzelő hőmennyiség

ai
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Földgáz üzemű kazánházakról ellátott különálló hidraulikai rendszerek primer energia átalakítási tényező számítása a 2021. 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. 712 197 793 197,79 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Dobó István u. 86-90. 570 158 344 158,34 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Dobó István u. 92-96. 675 187 426 187,43 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Komját A. u. 2-4. 219 60 760 60,76 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 nincs
Pécs Komját A. u. 6. 969 269 189 269,19 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Komját A. u.  8-12. 984 273 268 273,27 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen
Pécs Edison u. 2. 166 46 108 46,11 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 nincs
Pécs Bocskai u. 1-3-5-7. 4 658 1 294 023 1 294,02 0,011 0,15 2,5 1,12 1 1,35 igen

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.






