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Az ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (továbbiakban: ALFA
csak Szolnokon végzett távhőszolgáltatást. A tevékenységet négy fűtőműből, az ezekhez 
kapcsolódó távhővezeték hálózat és hőközpontok révén látja el, a négy fogyasztói körzet 
a fűtőművek szerint: (1) Széchenyi fűtőmű, (2) József A. fűtőmű, (3) Móra F. fűtőmű, (4) 
TVM ltp. kazánház. A távhőtermelést földgáz tüzelésű kazánok és gázmotorok végzik, a 
kapcsoltan termelt villamosenergia a hálózatra kerül, így a távhőtermeléshez és 
távhőszolgáltatáshoz szükséges villamosenergia a hálózatról kerül megvásárlásra.
Hővásárlás a biomassza kazánt tulajdonló projekttársaságtól 
felhasználás részben gépjárművek, részben belsőégésű motoros munkagépek hajtására 
szolgál, ezekkel a fenntartást, karbantartást végzik.
 
A 2018. év energiamérlegét az 
mennyiségekben, az utóbbi primerenergiában.
energiahordozó, összhangban a hőtermelési, hőszolgáltatá
biomassza kazán meghibásodása miatt
 

A távhőrendszernek és a távhőszolgáltatási tevékenységnek a legfontosabb jellemzőit, 
mutatóit az 1.táblázatban foglaljuk össze, a 2016. 
táblázat felső része szerint a hőközpontok száma és a hálózat hossza nem
százalékos mértékben csökken
csökkent az értékesítés.  
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ÖSSZEFOGLALÁS

Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű 
(továbbiakban: ALFA-NOVA Kft., vagy társaság) a jelentéstételi időszakban 

csak Szolnokon végzett távhőszolgáltatást. A tevékenységet négy fűtőműből, az ezekhez 
kapcsolódó távhővezeték hálózat és hőközpontok révén látja el, a négy fogyasztói körzet 

vek szerint: (1) Széchenyi fűtőmű, (2) József A. fűtőmű, (3) Móra F. fűtőmű, (4) 
TVM ltp. kazánház. A távhőtermelést földgáz tüzelésű kazánok és gázmotorok végzik, a 
kapcsoltan termelt villamosenergia a hálózatra kerül, így a távhőtermeléshez és 

áltatáshoz szükséges villamosenergia a hálózatról kerül megvásárlásra.
Hővásárlás a biomassza kazánt tulajdonló projekttársaságtól nem történt.
felhasználás részben gépjárművek, részben belsőégésű motoros munkagépek hajtására 

a fenntartást, karbantartást végzik. 

. év energiamérlegét az 1. és a 2.ábra mutatja be, az előbbi természetes 
mennyiségekben, az utóbbi primerenergiában. Jól látszik, hogy a földgáz a domináns 
energiahordozó, összhangban a hőtermelési, hőszolgáltatási tevékenységgel. A 
biomassza kazán meghibásodása miatt hővásárlás nem történt 2018-ban
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A távhőrendszernek és a távhőszolgáltatási tevékenységnek a legfontosabb jellemzőit, 
ban foglaljuk össze, a 2016. és 2017. évi adatok

táblázat felső része szerint a hőközpontok száma és a hálózat hossza nem
csökkent a fűtött térfogat és hasonlóan csekély mértékben 
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Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű 
NOVA Kft., vagy társaság) a jelentéstételi időszakban 

csak Szolnokon végzett távhőszolgáltatást. A tevékenységet négy fűtőműből, az ezekhez 
kapcsolódó távhővezeték hálózat és hőközpontok révén látja el, a négy fogyasztói körzet 

vek szerint: (1) Széchenyi fűtőmű, (2) József A. fűtőmű, (3) Móra F. fűtőmű, (4) 
TVM ltp. kazánház. A távhőtermelést földgáz tüzelésű kazánok és gázmotorok végzik, a 
kapcsoltan termelt villamosenergia a hálózatra kerül, így a távhőtermeléshez és 

áltatáshoz szükséges villamosenergia a hálózatról kerül megvásárlásra. 
történt. Az üzemanyag 

felhasználás részben gépjárművek, részben belsőégésű motoros munkagépek hajtására 

mutatja be, az előbbi természetes 
Jól látszik, hogy a földgáz a domináns 

si tevékenységgel. A 
ban. 

1.ábra 
A 2018-ban 
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2.ábra 
A 2018-ban 
felhasznált 
energiahordozók 
arányai 
primerenergiára 
átszámolva 

A távhőrendszernek és a távhőszolgáltatási tevékenységnek a legfontosabb jellemzőit, 
adatokat is megadva. A 

táblázat felső része szerint a hőközpontok száma és a hálózat hossza nem változott, egy 
t a fűtött térfogat és hasonlóan csekély mértékben 
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A 2018. évi fűtési időszak az előző két évihez hasonlóan alakult, 
előző két év átlagát hozta.  
 
1.táblázat A szolnoki távhőszolgáltatás főbb jellemzői 2016
 

 
Távhőrendszer jellemzői 
Fűtött légtérfogat, lm3 
HMV értékesítése, m3 
Hőforgalom, GJ 
Hőközpontok száma, db 
Távhővezeték hossz, km 
Távhőszolgáltatás jellemzői 
HMV értékesítés / fűtött térfogat, m
Hőforgalom / fűtött térfogat, GJ/lm
Hőforgalom / távvezeték hossz, GJ/km
Fűtési időszak átlaghőmérséklete
Téli hónapok átlaghőmérséklete
 
A 3-5.ábrákon a négy fűtőművi körzet szerinti bontásban mutatjuk be az 1.táblázat 
mutatóit. A 3.ábra esetében az arányokat befolyásolja a lakossági és intézményi 
fogyasztók aránya, jellege, az ábra azt mutatja, hogy mely körzeteknél lehet 
alacsonyabb hatékonyságú a HMV szolgál
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az előző két évihez hasonlóan alakult, a három téli hónap 

szolnoki távhőszolgáltatás főbb jellemzői 2016-2018 

2016 2017 

1 434 032 1 447 694 
332 641 328 705 
281 146 280 199 

81 81 
12,94 12,94 

 
HMV értékesítés / fűtött térfogat, m3/lm3 0,2320 0,2271 
Hőforgalom / fűtött térfogat, GJ/lm3 0,1961 0,1935 
Hőforgalom / távvezeték hossz, GJ/km 21730 21657 

aghőmérséklete, °C 3,2 2,7 
érséklete, °C 3,5 -1,0 

on a négy fűtőművi körzet szerinti bontásban mutatjuk be az 1.táblázat 
esetében az arányokat befolyásolja a lakossági és intézményi 

fogyasztók aránya, jellege, az ábra azt mutatja, hogy mely körzeteknél lehet 
alacsonyabb hatékonyságú a HMV szolgáltatás, a nyári üzemvitel. 
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József A. Móra F. TVM

József A. Móra F. TVM

Éves energetikai jelentés

2018. év

a három téli hónap az 

2018 

1 430 549 
302 905 
276 129 

81 
12,94 

0,2117 
0,1930 
21339 

2,7 
1,2 

on a négy fűtőművi körzet szerinti bontásban mutatjuk be az 1.táblázat 
esetében az arányokat befolyásolja a lakossági és intézményi 

fogyasztók aránya, jellege, az ábra azt mutatja, hogy mely körzeteknél lehet 

3.ábra 
A fűtött 
légtérfogatra 
vetített HMV 
értékesítés 2018-
ban, m3/lm3 
mértékegységben, 
távhő 
körzetenként 

4.ábra 
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A 4.ábra azt mutatja, hogy melyik távhő körzetben mennyire korszerűek az épületek, 
mennyire koncentrált a hőigény, az 5.ábra másik oldalról mutatja be a fogyasztói 
sűrűséget. 
 
A 2.táblázatban az éves energiahordozó felhasználás kötelez
összhangban lévő adatait mutatjuk be év/év alapon
korszerűsítéseknek és a takarékos üzemvitelnek köszönhetően 
jobban csökkent a mennyisége, mint a hőforgalomé, mint a fűtési hőigény
felhasználás növekedése részben a hővásárlás szünetelésének tudható be.
 
2.táblázat Az energiafelhasználás változása 2016
 

 
vásárolt villamosenergia, kWh
vásárolt hő, MJ 
vásárolt földgáz, Nm3 
felhasznált motorbenzin, l 
felhasznált gázolaj, l 
 
 
Energiahatékonysági fejlesztések
 
Az ALFA-NOVA Kft. az elmúlt években a folyamatos éves karbantartási, korszerűsítési 
tevékenység keretében végzett
2017-ben megtörtént az előkészítése a hőközponti keringetések villamosenergia igényét 
csökkentő korszerűsítéseknek is, ezek megvalósítása 2018
már megfigyelhető a 2.táblázat adataiban.
 
A következő, 3.táblázatban a
fejlesztéseket mutatjuk be. Az első sorban a 
legvégén zárult fenntartási időszakú 
szerződött értékek alapján.
összefoglaló szerint 2018-b
megtakarítást és 247 t/év helyett 
sikerült elérni. 
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A 4.ábra azt mutatja, hogy melyik távhő körzetben mennyire korszerűek az épületek, 
mennyire koncentrált a hőigény, az 5.ábra másik oldalról mutatja be a fogyasztói 

ban az éves energiahordozó felhasználás kötelező adatszolgáltatással 
összhangban lévő adatait mutatjuk be év/év alapon. A villamosenergia vásárlás 
korszerűsítéseknek és a takarékos üzemvitelnek köszönhetően – kedvezően alakult, 
jobban csökkent a mennyisége, mint a hőforgalomé, mint a fűtési hőigény
felhasználás növekedése részben a hővásárlás szünetelésének tudható be.

Az energiafelhasználás változása 2016-2018 

2016 2017 2018
vásárolt villamosenergia, kWh 2 041 382 1 907 442 1 722 131

29 212 000 4 927 000 
8 491 557 9 670 716 10 235 206

5 762 4 687 3 617
11 436 14 125 14 158

Energiahatékonysági fejlesztések 

NOVA Kft. az elmúlt években a folyamatos éves karbantartási, korszerűsítési 
végzett kisebb-nagyobb energiahatékonysági beavatkozásokat.

ben megtörtént az előkészítése a hőközponti keringetések villamosenergia igényét 
kentő korszerűsítéseknek is, ezek megvalósítása 2018-ban történt

yelhető a 2.táblázat adataiban. 

ban az elmúlt öt évben megvalósult energiahatékonysági 
fejlesztéseket mutatjuk be. Az első sorban a KEOP támogatással megvalósult, 
legvégén zárult fenntartási időszakú projekt jellemzőit foglaljuk össze, a 

alapján. Az éves jelentéshez mellékelt záró fenntartási je
ban a tervezett 4193 GJ helyett 4626 

megtakarítást és 247 t/év helyett 272 t/év üvegház hatású gázkibocsátás csökkenést 

 

József A. Móra F. TVM

Éves energetikai jelentés

2018. év

5.ábra 
A távvezeték 
hosszra vetített 
hőforgalom 2018-
ban, GJ/km 
mértékegységben, 
távhő 
körzetenként 

A 4.ábra azt mutatja, hogy melyik távhő körzetben mennyire korszerűek az épületek, 
mennyire koncentrált a hőigény, az 5.ábra másik oldalról mutatja be a fogyasztói 

ő adatszolgáltatással 
. A villamosenergia vásárlás – a 

kedvezően alakult, 
jobban csökkent a mennyisége, mint a hőforgalomé, mint a fűtési hőigényé. A földgáz 
felhasználás növekedése részben a hővásárlás szünetelésének tudható be. 

2018 
1 722 131 

0 
10 235 206 

3 617 
14 158 

NOVA Kft. az elmúlt években a folyamatos éves karbantartási, korszerűsítési 
nagyobb energiahatékonysági beavatkozásokat. 

ben megtörtént az előkészítése a hőközponti keringetések villamosenergia igényét 
t meg, eredménye 

elmúlt öt évben megvalósult energiahatékonysági 
KEOP támogatással megvalósult, 2018. 

projekt jellemzőit foglaljuk össze, a pályázatban 
fenntartási jelentés 
 GJ primerenergia 

t/év üvegház hatású gázkibocsátás csökkenést 
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