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XÖZSZOLGALTATASI SZERZÓO BS

Amely létrejött

egyrészről az

Komárom Város Önkormá nyzata
Székhely: 2900 Komarom, Szabadság tér 1.

Törzskönyvi azonosító szám: 729 622
Adószám: 15729624-2-II
Bankszámlaszám: 12029004-0020429I-00100003
Aláírásnál képviseli: Dr. Molnar Attila polgármester,

Dr, Ströcker Renáta jegyző

mint az KOMÁROM településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhő-
ellatás áért fe 1 e 1 ő s szerv ezet - to vább i akb an Ö n ko r mány zat -
másrészről az

Kom á romi Távhősz olgáltatő Ko rlátolt Felelősségű Tá rsaság

(rövid neve: Komáromi Távhő Kft.)

Székhely: 2900 Komárom, Csokonavitéz Mihály utca2,
Cégsegyzékszám: II-09-002700
KSH azonosító: 11183855-3530-113-11
Adószám: 11183855-2-11
Aláírásnál képviseli: Kovács Károly ügyvezető

mint közszolgáltató - a továbbiakban Közszolgáltatő -
együtt Felek

között a mai napon, és az alábbi feltételekkel:



I.r,Lőzn'nnNynr

Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az Önkormányzat kizarólagos tulajdonát
gazdasági társaság. A tarsaságot az Önkormányzaí 1993. január 29-én alapitotta
távhő szo 1 g áltatási fel adatainak e 1 látására.

1.

II. RESZLETES SZERZőDÉsI nnlrnrnlnr
A szerződés targya
Jelen szerződéssel Felek a távhőszolgáltatási és távhőtermelési közszolgáItatás -
továbbiakban közszolgáltatás - ellátásának megfelelő feltételeit rögzítik.

Felek nyilatkozatai

2. 1 . Önkorm ány zat nyilatkozata

Önkormányzat kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapjan létrejött és működő
települési önkormányzat.

A távhőszolgáltatásról szóló, 2005. évi XMII. törvény -továbbiakban Tszt. - 6. §
(1) bekezdése alapján, Önkormanyzat törvényben előírt kötelezettsége
KOMÁROM településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhővel
való ellátásának biztosítása, amelynek engedélyes(ek) útján köteles eleget tenni.

2.2 . Kö zszo 1 gáltató ny i|atko zata

Közszolgáltató kijelenti, hogy a magyaí jogszabáIyok szerint létrejött, bejegyzett,
korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdaságt tarsaság.
Közszolgáltatő kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor nem áII csőd-,
felszámolási, vagy végelszámolási elj árás alatt.

Közszolgáltató kijelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal által kiadott,626l20lt,
számű működési engedély alapján, megszakltás nélkül jelenleg is,
távhőszolgáltatási tevékenységet végez, valamint a Magyar Energia Hivatal által
kiadott, 625612011. száműműködési engedély alapján,megszakítás nélkül jelenleg
is, távhőtermelői tevékenységet végez. A múködési engedélyek jelen szerződés 7.

és 2. számű nélkülözhetetlen mellékletét képezi.

A közszolgáltatási kötelezettsóg jellege

3.1. Felek úgzítik, hogy Közszolgáltatő jelen szerződés szerinti közszolgáltatási
kötelezettsége kizárőlag a távhőszolgáltatásí és az ezzel összefuggő
távhőtermelői feladatokra terjed ki. A közszolgáltatás ellátásnak részletes
feltételeit és Közszolgáltatő kötelezettségeit a Tszt. és az annak végrehajtásáról
szőlő í5712005.(Yru.15.) Korm. rendelet - továbbiakban Kormányrendelet -
továbbá az Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos
rendeletei, valamint a tevékenység végzésére jogosító működési engedélye
határozzameg
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3,2. A KözszolgáItatő köteles a közszolgáltatást a jogszabályí előírások
betartásával, a Kormányrendelet 3. mellékletét képező TávhőszolgáItatási
Kö zúzemi S zab ély zat szerint e l l átni.

4. A Közszolgáltatót jelen szerződés alapján terhelő közszolgáltatási kötelezettség
időtartama

4.I. Felek megállapítják, hogy atávhőszolgáltatői működési engedély határozatlan
Ídőhrtamta. távhőtermelői működési engedély ugyancsak haténozatlan
időtartamta szől.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató köteles aközszolgáltatást a
működési engedélyben meghatározott ellátási területen, a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően határozatlan ideig működtetni és
fenntartani.

5. A KözszolgáItatő áItalvégze|t közszolgáltatással érintett véllalkozások és terület

Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatő által ellátandó, jelen szerződés tárgya szerinti
távhőszolgáltatás végzésére jogosító és jelen szerződés mellékletét képező működési
engedélyben figzített ellátási területen, más gazdálkodő szervezet, mint
távhő szo l g áltatás v é gzésér e jo go sult engedélye s nem működik.

6, A Közszolgáltatőt megillető kizárólagos jog

Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatónak a működési engedélyben meghatározott
ellátási területen a Tszt, 16.§ (2) bekezdése alapján kizárólagos joga áll fenn a
távhőszolgáltatásta, amely a működési engedély Tszt. 20.§-a szerinti visszavonásáig,
illetve más engedélyes kijelöléséig tart.

7 , A közszolgáltatő gazdálkodása, a gazdálkodási adatok nyilvánossága

7.t. KözszoIgáItatő köteles gazdáIkodását úgy megszervezni, hogy a jelen
szerződéssel vállalt közszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított és
ftnanszír o zható 1 e g yen.

7.2. Közszolgáltató minden üzleti évről köteles részletes beszámolót készíteni,
amely a számviteli torvényben előírtak mellett, a KözszolgáItatő számviteli
Politikájában meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten taftalmazza a
tárgyévben rcalizál| a közszolgáltatás ellátásához. illetve az egyéb
tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és
ráfordításokat, a működtetés általános költségeit és ráfordításait, és az egyes
tevékenységek eredményét. A tényadatok alapján Közszolgáltatő köteles
bemutatni a tervtől való eltéréseket és azok okait,

KÖzszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi
eszközöknek a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátás áú. biztosítő
üzemeltetését és karbantarlását elvégezni.

/.j.
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7.4. Közszolgáltatő köteles legalább a közszolgáItatás ellátását biáosító
létesítményekre, eszközökre, berendezésekre vagyonbiztosítást kötni és

fenntartani.

7.5, A közszolgá|tatás ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett
káresemények esetén Közszolgáltató köteles a vagyonbiztosítás alapján
kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve
pótlására fellrasználni mindaddig, amig azok gazőaságos üzemeltetése ezáltal
helyreállítható.

7,6. Közszolgáltatő eszközein nem alapíthatő olyan teher (pl. zálogog,jelzálogjog,
óvadék, követelés biztosításara iranyuló engedményezés vagy bármely más
szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy
kötelezettségeinek biztosítása), amely a kőzszolgáItatási kötelezettség
telj esíté sét v eszéIy ezteti.

7 .7. Felek rögzítík, hogy Közszolgáltatő aTszt, és a Kormányrendelet előírasainak
me gfe l e 1 ő en k öte l e s gazdálko dás i adatainak kö z,zététeLér e .

7,8. Értesítés

KözszolgáItatő a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles
Önkormán y zatot táj éko ztatni:
- bármely olyan eseményről, arnely veszéIyezteti a jelen szerződés szerinti

közszolgáltatás telj esítését,
- a Közszolgáltató tevékenységóvel összefiiggő környezetvédelmi

j o gszabályi elő írások lénye ge s v áltozásair ől,
- a tudomására jutó olyan jogszabá|yi változásokról, amelyek a jelen

szerződés módosítását teszik sziikségessé.

8. A közszolgáltatási díj megállapításanak és érvényesítésének fobb szabályai

8. 1. Iranyadó szabályok

Felek rögzítik, hogy a távhő termelésére és szolgáltatására vonatkozó árak (díjak)
megállapítására, és a kapcsolódó információk nyilvánosságra hozatalára a Tszt, 57-
5 7.C §-aiban foglaltak az irány adők,

8 . 2. E gyéb árme gállap ításr a vonatkozó rendelkezé s

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés targya szerinti kőzszolgáltatáson
belül a hatósági armegállapítás hatálya alá nem tartoző, közüzemi szerződés alapjan
végzett közszolgáltatás arát Közszolgáltató a Tszt, 57.§ (2) bekezdésében
me ghatár o zott e lvek alapj án, s aj át hatáskörb en j o g o sult me g á1 lap ítani.

8.3. Rendeletalkotás

Felek megállapodnak abban, hogy az ÖnkormányzatTszt.6.§ (2) bekezdése szerinti
önkormányzati rendeletének tew ezetét Felek előzete sen e gyeztetik.

8.4. Kötelezettségvállalás



Önkormrányzat kőtelezettséget vállal arra, hogy rendeletalkotási jogkörében eljárva
nem hoz olyan döntést, amely a Közszolgáltatő kötelezettségeit veszélyezteti, vagy
meghiúsítja, kivéve azt az esetet, ha azzal törvényből eredő rendeletalkotási
kötelezettségének tesz eleget.

9. A közszolgáltatás ellátásának és a Közszolgáltató gazdálkodásának ellenőrzése

9.1. Ellenőrzési jog

A távhőszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a Tszt.
7.§-a alapján, Komárom Varos Önkormányzata Jegyzőjének feladata. Felek
megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jegyző hatáskörét nem érintve,
szintén jogosult aKözszolgáItatő jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését
- sajátmagavagy szakértő bevonásával - ellenőrizni.

9.2. Az ellenőrzésben való együttműködés

a) Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel
' (ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) egyiittműkodni,

számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges illetve
j o gszab ályokban előírt j o gok és kötelezettsé gek ellátásához szüksé ge s információt
és támogatást megadni.

b) Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat Észére, hogy Önkormányzat
közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült megbízottja ellenőrizhesse
Közszolgáltatő adatszolgáltatásának hitelességét és a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítésót. Közszolgáltatő köteles közreműködni abban, hogy az
Onkormányzat vagy megbízottja az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és allhoz
minden dokumentumot rendelkezésre bocsát.

c) Az Önkorm ányzat megbízáséhól ellenőrzé st v égző személy j ogosult :

. aZ ellenőrzés targyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba,
elektronikus adathordozőn táro\t adatokba a külön jogszabályokban
meghatátozott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azoből
másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,

o a KözszolgáItatő vezetőjétől vagy bármely alkalmazottlatől írásban vagy szóban
felvilágosítást, információt kérni.

d) Az Önkormán y zat megbízásáből ellenőrzést v égző személy köteles :

o tevékenységének megkezdéséről a közszolgáltatő vezetőjét az ellenőrzés
megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatni, és megbízólevelét
bemutatni,

o jogait oly módon gyakorolni, hogy aKözszolgáltató működését, tevékenységét a
lehető legkisebb mérlékben zav arja,

. megállapításait tiárgyszeníen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe
foglalni és a jelentéstervezetet, valamint - a Kőzszolgáltató vezetője által, a
jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően - a végleges jelentést
a Közszolg áltatő vezetőj ének megküldeni,

. az adott munkaterületen érvényes munkavédelmi előírásokat betartani.

e) Közszolgáltatő vezetője, illetve dolgozója jogosult:
. az ellenőr szeméIyazonosságának bizonyítására alkalmas

megbízólevelének bemutatását kémi, ennek hiányában az
okiratot, illetve
együttműködést

megtagadni,



. az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

. a7. ellenőrzés megállapí,tásait megisrnenri, a jelentéstervezetre a hely52fngn vagy
írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.

D Közszo|gáItatő vezetője, illetve dolgozója köteles:
. az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
. az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kérí tájékoztatást,

felvilágosítást, nyilatkozatotmegadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
. az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok,

okmányok, adatok) te§ ességéről nyilatkozni,
. az ellenőrzés zavartalan elvégzóséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
. a7. ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről

Önkormán y zatot írásb an táj éko ztatni.

9.3. Helyszíni ellenőrzés

Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzéste kizárólag - jogszabáIyokban

előírt jogosultságok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése esetén ésszerű időpontban
meghatározott - előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, és a helyszíni
ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a

közszolgáltatásitevékenységKözszolgáltatóáltalíellátását.

1 0. Kö zremúkö dők, alv állalko zók i gényb evétele

10.1.
KözszolgáItatő közreműködők, alvállalkozók igénybevételére a rá irányadó
jogszabályok szerint jogosult.

I0.2.
Közszolgáltatő az általa bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők teljesítéséét1 Úgy

felel, mintha saját maga teljesített volna.

10.3.
Kőzszo\gáItatő az alvállalkozók és egyéb közreműködők által okozott károkért teljes
helyállási kötelezettsé ggel tartozik.

11.

12, A közszolgáItatás telj e síté se alóli mentesülé s szabáIy aí

11.1.
Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadáIyozza meg, amely a jelen szerződés aláírásának időpontja után következett be.

II.2.
Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háboruk, blokádok, zendülés, lázaőás,
jáwányok, ft)ldcsuszamlások, ftildrengések, viharok, villámcsapások, áradások,

zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem láthatő események,

amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő
gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
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1 1.3.

Ha az egyik fel vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadáIyoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel
telj esíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

1I.4.
Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan körülmények, különösen vis maior események
fordultak elŐ, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell
a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartarrát és valószínú
hatását.
Ha Önkormányzat írásban másképp nem rendelkezett, a Közszolgáltatónak folyatnia
kell a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a
gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

III. A SZERZőDEs rrarÁLYBA lnrnsn, IDÓTARTAMA, nnÓnosÍrÁSA,
MEGSZÚNnsE

13. Aszerződés hatályba lépése, időtartama
Jelen szeruődés aláírásának napjával lép hatályba, és a jelen szerződés 4.2. pontjában
me ghatén o zott hatát o zatl an időre j ött l étre.

14. A szerződés módosítása
Felek csak akkor módosíthatják a jelen közszolgáltatási szerződést, ha a szerződéskötést
kÖvetően - a szeruődéskötéskor előre nem latható ok következtében - beállott körülmény
miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti.

15, A szerződés megszűnése
J elen szeruődés megszűnik:
a) a Közszolgáltatőjogutód nélküli megszűnésével;
b) Rendkívüli felmondással.

14.1.
A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondás esetében felmondási oknak
minősül különösen:
a) a jelen szerződésből származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fél

hozzáj átulása nélkül történó űruhéaása,
b) a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése.

I4.2, Önkormányzat a jelen közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással
felmondhatja, ha
a) a Közszolgáltatő - közszolgáItatás ellátása során - a tevékenységére

vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és
a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapitotta;

b) a Közszolgáltatő a közszolgáltatási szerződésben megállapított
kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

c) az ellene jelen szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási
eljárásról a Önkormanyzatotnem tájéko ztatta, vagy nem tájéÉoztatja;

d) ellen jelenszeuődés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljrárás indul;

t
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e) adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat

hónapja lejért, és errrrek megfizetésérehalasztást nem kapott;

0 az Önkormányzat, vagy megbízottja áItaI végzett ellenőrzés sotán,

bizonyítottan hamis adatot szolgáItat, vagy hamis nyilatkozatot tesz;
g) a közszolgáltatás ellátását szabályoző, ágazati jogszabályokban elŐÍrt

kötelezettsógeit me gszegi.

14.3.
Közszolgáltatő aközszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkornrányzat
a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - rendkívüli
felmondással a Közszolgáltató í'elszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a

Közszolgáltatónak kárl okoz vagy akadáIyozzaaközszolgáltatás teljesítését.
Közszolgáltatő oldaláról felmondási oknak minősül az is, ha Önkormányzat
KözszolgáItatő szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza
vagy a jelen szerződésben meghatátozott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel
Közszolgáltatónak kárt okoz.

14.4.
A szerződés bármelyik fél tészéről történő felmondása esetén Önkormányzatnak
haladéktalanul intézkednie kell Komárom Város Önkormányzata Jegyzője felé a
közszolgáltatás ellátásának más engedélyes irtjárr történő biztosításáról.

14.5. A felmondás szabáIyai
Amennyiben Felek bárrnelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségót súlyosan
megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet
a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerő tntézkedés módjáról. A
szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de

legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, yagy a szerződésszegést más, a másik fél által
elfo gadható módon orvosolni.

Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét afe\szőlitás ellenére sem teljesíti, a
másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménltelen lejártát követő 6

hónapon belül írásban, hat hónapos felmondási idővel felmondani.

Amennyiben a felmondás érvényessége tekintetében a felek k<izött vita van,

mindaddig, míg a jelen szerződés szerinti bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában,

a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek teljesíteni
szerző déses kötelezettségeiket.

14.6.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely oknál fogva
történő megszűnéséig/megszüntetésig kötelesek egymással teljes körűen elszámolni,
különös tekintettel Önkormanyzat feladat-ellátási körébe taríoző és Közszolgáltatő
áItaIvégzett közszolgáItatás más közszolgáltatő áItali zavarlalan biáosításéra.



Iv. VEGyES ns zÁnó RENDELrnznsnr
16.Irányadó jog

15.1.
A jelen szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatoba és egyéb
közlésekre a magyar jo g az irényadó, annak más jogra uta\ő szabályainak kivételével.

15.2.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által
elfogadott - közvetlenül hatályos vagy közvetlenül alkalmazandő - közösségi
j o gszab ály ok az fu ányadó ak.

1 7. Engedményezós, átraházás
Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen
szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a jelen szeruődésből eredő jogait és
köte 1 ezetts é geit átruhazni.

18. Ertelmezés
Szerződő Felek rögzítik, hogy szerződési nyilatkozataikat vita esetén úgy kell
értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset
összes körülményére tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint
értenie kellett.

I 9 . Bizalmas információk

18.1.
A szerződő felek kötelezik magukat arta, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefiiggésben
keletkezett dokumentumok tartalmát uzleti titokként kezelik, azokat kizarőIag jelen
szerződés céljaira haszná§ák fel, és csak azon munkatarsaik száména teszik
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és
írásban kötelezettséget vállaltak az izleti titok megtartására,

18.2.
Azúzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalj amagában azokat azinformációkat,
adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek
voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben
ismertté, vagy megismerhetővé.

18.3.
Amennyiben valamely Fél jogszabáIy ercjénél fogva valarnely hatóság vagy más
személy szílmáta bizalmas információkat köteles átadru, úgy köteles erről a másik
Felet haladéktalanul érlesíteni.

18,4.
Ajelen rendelkezés a jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően is
alkalmazandó.



20. Részleges érvénytelenség

19.1. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénltelensége esetén a szerződés
egyéb részei érvényben maradnak.

19.2. Az érvénytelen rendelkezést a Felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető
legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltj ák fel.

21. Vitás ügyek rendezése
Felek úgzitik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egyrnással szorosan
együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos
úton rendezik.

22. Feleknyilatkozata
A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes köní
felhatalmazás s al rendelkeznek.

23.Érvényesség
A jelen szerződés csak mellékletével együtt érvényes.

v. MELLnrl,nr
1 . melléklet : Közszolgáltató távhős zolgáItatői működési engedélye
2. melléklet: Közszolgáltató távhőtermelői működési engedélye

Szerződő felek a szerződést megismerték, s mint akaratukkal mindenben egyezőt,
j óváhagyó 1 ag a|atrták.

Komárom,2014. jűní
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tÁRcy: Távhőszolgáltatói működési engedély

A Magyar Energia Hivatal - 1081 Budapest, ll, János Pál pápa íér7. - (a továbbiakban:
Hivatal)

Komárom i Táv hőszol gá ltató Korláto lt Felelősség ű Tá rsaság
rövidített elnevezése: komáromi Távhő kft.

- 2900 Komárom Csokonai út2. -
(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon kérelemre lefolytatott közigazgatási eljárás keretében
meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a távhószolgáltatói működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az
Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett

Komárom

telePÜlésen, illetve településrészen(részeken) működő távhórendszerre (rendszerekre)
vonaikozóan jelen határozat kézbesítésétől kezdődően, a határozatban foglali
feltételekkel távhőszolg áltatói m űködési engedélyt (tová bbiakban : engedély) ad.



KomáromiTávhő Kft.

l. A távhőszolgáltatás általános feltételei

!.1. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

1.1.'1, Az Engedélyes jelen engedély alapján a melléklet ,,A" táblázaíban foglalt településen,
illetve településrószen (részeken) az üzemeltetésébe adott létesítménnyel jogosult
távhőt szolgáltatni. A távhőszolgáltató létesítmény működtetése és fejlesztése a
távhőszolg áltató feladata.

1.1.2. Az Engedélyes a távhőszolgáltató lótesítményt a működési engedélyben, valamint a
távhószolgáltatásról szóló 2005. évi XVlll, törvény (a továbbiakban: Tsá.) 18. §-ában
foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott terüleien az
Ön ko rm ányzat által meg h atá rozott ellátási kötelezettsége fen nál l.

1.1.3, A távhőszolgáltató engedélyes - amennyiben a távhőt részben vagy egészben
távhőtermelőtól vásárolja - köteles a távhőszolgáltatás biztonságos eí totyamatos
ellátása érdekében a távhőtermelővel együttműködni.

1,1.4, Az Engedélyes köteles a folyamatos és biáonságos szolgáltatáshoz szükséges
üzemeltetési és fe n nta rtási feladato kat ellátn i,

1.1.5. Az Engedélyes köteles a távhővezeték-hálózatot és más szolgáltató berendezéseket
Üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat,
fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez
szÜkséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges
készletekról és tartozékokról.

1.1.6. Az Engedélyes köteles az új vagy növekvó igények kielégítésére - a Tszt-ben
részletezett feltételek mellett - a szükséges fejlesztéseket elvégezni,

1.1,7, Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más
személyekkel kívánja végeztetni, erről elózetesen, írásban tájékoztatni köteles a
Hivatalt, Ebben a tájékoáatóban az Engedélyes köteles településrészenként lebontva
konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét, Az Engedélyes a
más személy által végzett tevékenysógért úgy felel, mintha aá maga végezte volna.

1.1.B. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási
rendszert vezetni, melyben a távhőszolgáltatói tevékenysége más tevékenységtől -
ideérlve a távhőtermeló tevékenység költségeit is - elkülöníthető és nyomon követhető,

1.1.9. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként
információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás
határidejét a Hivatal határozza meg.

1.1.10, Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztetó
esemónYről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, továbbá
15 naPon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni_

A határozat 6 oldalból,
a melléklet A táblázatból áll

Magyar Energia Hivatal
Határozatszám: 626 1201 1

Távhőszolgáltatói működési
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1.1.11. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről,
annak tudomására jutásától számított 8 napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt.
20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezhetí.

1.1.12. Az EngedélYes köteles jelen engedély tartalmát érintó bármely tervezett változáshoz,
annak bekövetkezte elótt 3 hónappal a Hivataltóljelen engedély módosítását kérni.

1,1.13, Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a 1,1.12. pont
szerint nem tervezhető bármely változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni,
és a jelen engedély módosítását kérni.

1.1.14. A távhőszolgáltatÓ tevékenység tervezett megszüntetése előtt legalább egy éwel az
engedélYes kÖteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól,}z érinteti települési
Önkormányzat egyetértő határozatának csatolásával. A távhőszolgáltató tevékenység
megszÜntetése feltételhez köthető vagy megtagadható, ha az a felhasználók érdekeit
sérti.

1.1.15, Az Engedélyes a Tszt,-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban,
valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenyiégét, logokatgYakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben megtraiáiozott
kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszábállokban meghatározott
egYéb kÖtelezettségeit, Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a tevékenység
gYakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági
engedé|yekkel.

1.1.16. Az Engedélyesnek a felhasználói igénykielégítés és a távhőszolgáltatás részletes
szabálYait tartalmazó üzletszabályzatot kell készítenie és azt a térületileg illetékes
Önkormányzat jegyzőjével jóvá kell hagyatnia, majd a felhasználói részére
hozzáférhetővé kell tennie. Az üzletszabályzat aktualitását az Engedélyesnek évente a
fűtési Szezon kezdete előtt vizsgálnia kell, és amennyiben abban vanoias állna be, úgy
azt jóvá kell hagyatnia, majd ezt követően a felhasználók részére hozzáférhetóvé k;ll
tennie.

1.2. Atávhőszolgáltatáskorlátozása

Az Engedélyesnek a Tszt, és annak végrehajtásáról szóló 157l2CI05, (Vlll. 15,) Korm.
rendelet ( továbbiakban: Tszt.-Vhr, ) elöírásait figyelembe vevő korlátozási sorrendet
kell készítenie és azl a területileg illetékes önkormányzat képviseló testületével jóvá
kell hagYatnia. A korlátozási sorrend aktualitását az Éngedélyesnek évente a tútesi
szezon kez.dete elótt vizsgálnia kell, és amennyiben abbán váítozás állna be, úgy azt
az önkormányza| képviselő testületével jóvá kell hagyatnia.

1.3. környezetvédetmifeltételekés garanciátis kötelezettségek

Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízu§yi
hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során 6s

A határozat 6 oldalból,
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annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési,
veszé|Yes-, nem veszelyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit,
továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet megléiére, iépzésére vonatkozó
szabályokat.

Az engedélYes társaság átalakulása, a jegyzett tőke változása, befolyásszerzés
engedélyezése

A Hjvataljóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A Hivatal
a jóváhagyást meg,tagadhatja, il|etőleg feltételhez kótheti, ha a Tsá. 19, § (1)
bekezdés szerinti_ változások végrehajtása a távhőellátás bLtonságát, a törvénybbn
meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasznátot eroeleit sérti.
A cégjegYzékbe való bejegyzésre lranyutO kérelmet a Óégníros ághoz a Hivatal ezen
változásokat jóváhagyó határozatával égyütt kell benyújtani.

A.. vo__natkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények
el!enőrzése

A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése ér.dekében, annak mértékéig jogosult az
engedélYestől rendszeres és eseti információt kérni, az engeoeiyi,Jz kötött
tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatoi, kivonatot
készíteni, ideértve azüzleti titkot tartalmaző iratokat is.

Jogkövetkezmények az előirtkövetelmények be nem tartása esetén

Az EngedélYben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal
bírságot szabhat ki, illetve a Tszt. 20. § (1) bekezdésében m.gh^tara=ott esetekben
az en gedélyt visszavonja.

Melléklet

A jelen EnEedély mellékletének táblázaíai az Engedély rendelkező részének
elválaszthatatlan r.észét képezi:

,,A" táblázat: Áftalános adatok

Díjak

Az FngedélYes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat és a félugyeleti díjat.

JogorvosIat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstól (kézbesítéstől)
számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a FÓvárosi Bírósagnák címezve a
Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó iatálya nincs. A
kÖzigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert targyátaron kívül bírálja Ól, tárgyalás
tartását az" Ü.ovfél a keresetlevelében kérheti, Aköiigazgatási ügyekben eljáró bióság- aZ ÜgY érdemére ki nem ható eljárási szabály 

-megsertésének 
kivételével -

Hivatal
626l2a11

1.4.

1.5.

1.6.

|.7.

1.8.

ll.
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jogszabálYsértés, megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül heíyezi,
és szÜkség esetén a hatóságot új eljárásra koúteá, vagy a határozatót megvált oaátia.

lll. Az Engedély időbel! hatátya és vegyes rendetkezések

b)

c)

a) Az engedélY határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem
ruházható át,

A Hivatal intézkedik ahatározatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéról.

A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási és egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert azeljárás során ilyén koltiég nem merült fel.

lNDoKoLÁS

A Komáromi Távhó Kft. a Komárom Város Jegyzőjéh ez 2011, március 21-én 3412011.
számon távhőszolgáltatói működési engedély-iianii kérelmet nyújtott be. A Komárom
Y?|o. JegYzője a 2011. április 22-én t<ett Ot OZ-StZol1. számú levólével - figyelemmel a
2a11. áPrilis 15. napjától hatályos Tszt.4. § (1) bekezdés a) pontjárá-- hatáskor
!1álYában, ,a kÖzigaz.gatási hatósági eljárás Os-siotgattatás általános szabályairól szóló
2004, évi CXL. törvénY (a továbbiakban: Ket.) 22, § (2) bekezdése szerint az úgyet
áttette a Hivatalhoz, amely 2011. április 27-én éikezett,

A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló
okiratokat, továbbá a kiegészítésként beadott iratokat megvizsgálta, és a lefolytátott
engedélYezési eljárás keretóben megállapította, hogy az EngedéTyes megfelelt a iszt,_
ben és a Tszt,-Vhr,-ben előírt kovetÖlményeknek, Őiart ,. engedélyt jelen határozattal
kiadta.

Az Engedély közzétételére a Tszt,-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

i X.1 100. § (1) bekezdgs d)-e) pontjai a Hivatal határozalával szemben kizárják a
fellebbezést, a Ket- 100. § (2) bekezdése és a Ket, 109. § (3) bekezdése a határozat
bírósági felÜlvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás Tratárioeie a Ket. 109,§ (1)
bekezdésen alapszik A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást á Hivatal a Ket.7z, §(1)bekezdés d) pont da) alpontja és a polgári perrendtartásról szóló 1952,évi lll, törvén!
338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta ,"g.'

A határozat 6 oldalból,
a melléklet A táblázatból áll

5. oldal 2011. július



Magyar Energia Hivatal
Határozatsz ám: 626 l 20 1 1

Távhőszolgáltatói működési
engedóly

KomáromiTávhő Kft.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4, § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében a Tszt, 3. §, 5.
§, 12, §, 13.§, 16-20. §,34.§,41,§,53.§ valamint a Tsá.-Vhr,7.§, 15.§, 16.§
előírásaiban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 201 1,július i!

Kapják:
1,/ Engedélyes
2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Fetügyeleti Osztály
3./ Hivatal, irattár

1 példány
1 példány
1 példány
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A határozat 6 oldalból,
a melléklet A táblázatból áll

6, oldal 201 1, július
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Komá romi Távhőszo|gáttató Kft.
Komárom
Távhőszoígáltatói működési engedély

Társaságra vonalkozó adatok

Távhőtermelés és szolgáltatás összesített adatai {2010.)

Melléklet a Magyar Energia Hivatal
626 l 2O1L. számú határozatá hoz
,,A" táblázat

5zám Megnevezés Mérték-
egvsép

Adatok

1 A kére|mezó neve (teljes) Komáromi Távhó§zo18áltató Korlátolt FeIelősségű Társaság
2 A kérelmező neve (rövid név) Komáromi Távhő Kft,
a { kérelmező székelye és címe 29@ Komárom, Csokonai u. 2
4. Alapitó okirat kelte 1993,01,29

5. { kérelmező cégjegyzék száma 1-09_002700

6. 3é6bejegyzés dátuma 1993. szeptember 3,
7. A kérelmező cégformáia korlátolt felelősségű társaság
8. A kérelmező adószáma 11183855_2_11

9 A kérelmező aIaptőke MFt 193,34

10.

A kérelmező összes befektetett eszköze az
engedély benyrijtásakor MFt 298,851

11 A kére[mező fő tevékenysége Gőz- és melegvízellátás
72 A kérelmező egyéb tevékenységei

aJ.
A táVhő5zo18áltatási tevékenysé6 kezdete a

kéreIemmel érintett településen év, hó,nap 1993.február 1,

t4, A kérelemmel érintett település neve Komárom

lc
\ kérelemmel érintett területi egységek
megnevezése (felsorolás}

(omárom, Csokonai u. 2., Komárom, Frigyes tér 2., Komárom, C§illag ltp. 2.
(omárom-Szőny, Laboráns u. 3.

16 Az ellátási terület e8Véb adatai (omárom város területén és Komárom-Szőny, MoIaj lakótelep területén

17,

A kérelemmel érintett távhőredszerek
íelsorolása, megnevezése

Komáíom területén fűtés melegvíz szolgáltatás. Komárorn-Szőny, Molaj lakótelep
területén fűtés és melegvíz szo18áltatás.

5zám Megnevezés Mérték-
epvséE

Adatok

Éves saját hótermelés mennyisége GJlév 78 852
2. A vásárolt hőenergia mennyisége GJlév 24 958
3 RendeIkezésre álló összes hő (3=1+2) bJleV 103 810

4, Éves szolgáltatandó távhő mennyisége GJ/éu
89 276

§, Hálózati veszteség {5=3-a) GJlév 14 533

6.

A fogyasztók számára rendelkezésre álió
hőteljesítmény MW L?,st
Saját termelés hőteljesítménye MW 13,5

8.

Más távhótermelóknél lekötött
hőteljesítmény (Kogenerációs Erőmű Kft) 1,05

A távhőellátást szolgáló távhőtermelők
száma (a saját hőtermelést egynek tekinwe) db 2).



vásárott §ő termelői

terrr:*§6

§x*rn Megnevezés Mérték-
ecv<óo Adatok

!, lávhőtermelő neve Komáromi Kogenerációs Erómű Kft,
1 távhótermelő székhelye és címe 9027 Gvőr, Kandó K.ú. 13.

?

A távhőtermeló telephelyének címe, ahol a
távhőtermelés történik

29o0 l(omárom, Fri8yes tér 2.

\ távhótermelótól vásárolt hőenergia GJlév 24 9s8

5.

A hőszo18á|tatá5i szerződés szerint lekötött
hőteljesítmény

1,05



M ,af Enef§etikai óe Közmű -szabályazőt§i Hirratel
ro8l Budapest, II. Jrinos Pá1 pápa tér 7. . Tel.: -3ó l 4r() 7771 . www.mekh

üovtnnrsána:
ÜcylrurÉző:
Trup,otv:
Fnx:
E_tvtRlt:

TFAFo_3cl3l2o15
PALcsÓ PÉrrn
+36- 1 -459 -7777 ; +36-1 -459-77 35
+36-1-459,7766,
mekh@mekh.hu; palcsop@mekh.hu

HnrÁnozaT sáMA: 817 t2CI15

TÁRcv: A 6261201 1 . sán,tú HATÁRozATTAL KlADoT-r
TÁvHószoLGÁLTATól MűKöDÉsl ENGEDÉLy 1, uóoosítÁsn

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, ll. János Pál
pápa tér 7,; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Komáromi TávhőszolgáItató Korlátolt Fele!ősségű Társaság (2900 Komárom
Csokonai út 2.Cg. 11-09-002700; továbbiakban: Engedélyes) 62612011. számú
határozattal kiadott távhőszolgáltatói működési engedély (a továbbiakban: Engedély)
módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint
módosítja.

Az Engedély mellékletéből törlésre kerül:
o a ,,Távhőtermelés és szolgáltatás összesítő adatai (2010.)" megnevezésű táblázat
r a ,,Vásárolt hó termelői, a) termelő" megnevezésű táblázat.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezi az Engedély - módosításokkal aktualizált -
melléklete.

A HRrÁnoznr 4 oLoRLeór ÁLL.
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2015. március



MAGyAR EnrRcplxRt És Köztvtú_
sznsÁLyoást HtvRrRl
HnrÁRoznrsÁu: 817 1201 5

TÁvHószolcÁlrnrót uű röoÉst
erucroÉly MóoosírÁsn

KoruÁnorutTÁvnő Krr,
KoMÁRoM

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási
szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 112014. (ll1.4.) MEKH
rendelet 1, melléklet C) 20 b) pontja szerintí igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során
ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesitéstől)
számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a
végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A
közigazgatási ügyekben eljár,ó bíróság - az ügy érdemére ki nern ható eljárási
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetón a
köztgazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új
eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja,

A Hivatal intézkedik ahatározatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

lNDoKoLÁs

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános és egyetemes
jogelődje, a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban együttesen: Hivatal) 2011.július
22. napján kelt 62612011. számú határozattal távhőszolgáltatói működési engedélyt
adott az Engedélyesnek,

Az Engedélyes a 2a14. december 15-én kelt és a Hivatalnil2a14. december 1B-én
érkeáetett levelében kérte az Engedély módosítását arra való hivatkozással, hogy az
Engedély mellékletében szereplő távhőtermelői engedélyes a tevékenységét
megszüntette.

A Hivatal 2015, január 14-én hiánypótlásra szólította fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2015. február 1B-án kelt és a Hivatalnál 2015, február 23-án
érkeztetett levelében be nyújtotta a hiánypótlásba n kért doku m entu mokat,

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és
megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a távhőszolgáltatásr,ól szóló 2005. évi
XVlll. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló
15712005, (Vlll, 15.) Korm, rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) elóírt
követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4, § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva adta ki, E határozat a Tszt, 16. §-ában, 17, §-ában foglalt rendelkezéseken
alapul.

A HnrÁnoznr 4 oLonLaóL ÁLL. 2015. március



MAGYAR ENERGET|KA| És KözMt]_
szABÁLYoáSl H|VATAL
HnrÁnoznrs Ál,tt: 8 1 7 l 20 1 5

TÁVHÓSZOLGÁLTATÓl MÚKÖDÉSl
eNceoÉly MóoosírÁsn

KoMÁRCIMl TÁvnó Kpr.
KoHlÁnont

Az eljárási költségről a Ket. 72,§ (1) bekezdés d,) pont dd) és deJ alpontjaiban
foglaltak szerint kellett rendelkezni.

A Ket, 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a
fellebbezést, a Ket, 100. § (2) bekezdése és a Ket, 109" § (1) bekezdésének a)
pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé, A perindítás határideje a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi lll, törvény (a továbbiakban: Pp,) 330. § (2)
bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására
vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a
Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal - figyelemmel a Tszt.5. § (1) bekezdésében
foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése,és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2a15. március l/.

dr. Dorkota Lajos
elnök

nevében és megbízásából

uÉ
Dr. Grabne

energetikáért felelős

Kapják:
1./ Komáromi Távhőszolgáltató Kft. (2900 Komárom Csokorrai út 2.)
2./ MEKH Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

1 példány
2 példány

A nnrÁnoznr 4 oLonlaót ÁLL. 2015. március



MncvRn ErurRoelrcRt És Közvtű-
szRsÁLvoást Htvnrnt
HnrÁRoznrs zAr,a: 81 7 l 20 1 5

TÁvnószoleÁlrnrót MűKöDÉsl
eneeoÉtv MóoosírÁsn

KouÁnoml TAvnó Krr.
KortÁnont

Melléklet

Az Engedélyes főbb adatai

Társaságra vonatkozó adatok

2015. március

§zám Megnevezés Mérték-
eovséo

Adatok

1. A kérelmező neve
Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt FeIelősségű
Társasáq

2, A kérelmező rövid neve kornáromiTávhő kft,

3. A kérelmező székelye 2900 Komárom, Csokonai u,2.
4. Alapító okirat kelte 1993.01 .29.

5,
A kérelmező cégjegyzék
száma Co. 11-09-0a2700

o, céqbeieovzés dátuma 1993.09.03.
7. A kérelmező cégformáia korlátolt felelősség ű társaság
8. A kérelmező adószáma 11183855-2-11
o A kérelmezó alaptóke MFt 193.34

10.

A kérelmező összes
befektetett eszköze az
enqedély benyúitásakor MFt 29B,851

11.
A kérelmező fő
tevékenvséqe Góz-és melegvízellátás

12,
A kérelmező egyéb
tevékenvséoei céqkivonat szerint

13.

A távhőszolgáltatási
tevékenység kezdete a
kérelemmel érintett
településen

év, hó,
nap 1993.02.01

14,
A kére|emmelérintett
település neve Komárom

15.

A kérelemmelérintett
területi egységek
megnevezése (felsorolás)

1. Komárom, Csokonai u,2.
2, Komárom, Frigyes tér 2,

3. Komárom, Csillag ltp, 2.

4. Komárom-Szőny, Laboráns u. 3,.

16.
Az ellátási terület egyéb
adatai

Komárom város területén és Komárom-Szőny,
Molai lakótelep területén _

17.

A kérelemmelérintett
távhőredszerek
felsorolása. meqnevezése

Komárom területén fűtés, melegvíz szolgáltatást,
Komárom Szóny, Molaj lakótelep területén fűtés és
meleqvíz szolqáltatás

&*
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1081 BuDApEsT, IL JÁNos PÁt pÁpa rÉn" 7.
1444 BUDAPEST,PF,247
www"EH.cov.Hu Tst,/Fex: 459-776l

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
1081 BUDAPEST, ll. JÁNos pÁt_ pÁpn rÉn z.

ücyszÁrrl: TEFo -a+t {noll
ücytNrÉzŐ: TerneiGyula
TELEFON: 459-7743
E-MAlL: terneigy @eh.gov.hu

HATÁRoZAT szÁMA : 62512011

rÁRcY: Távhőtermetói működési engedély

A Magyar Energia Hivatá - 1081 Budapest, ll, János Pál pápa tér 7. - (a
továbbiakban : Hivatal)

Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság
rövidített elnevezése: komáromi Távhő kft,

- 2900 Komárom Csokonai út2. -
(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon kérelemre lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás
keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az
Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett

Komárom

területén lévő telephelye(ke)n működő berendezésekre vonatkozóan jelen határozatban
foglalt feltételekkel távhőtermelői működési engedélyt (továbbiakban: engedély) ad.

"*&Qtnl



Magyar Energia Hivatal
Határozatsz ám 625 l 20 1 1

Távhőtermelöi működési
engedé}y

komáromiTávhő kft

l. A távhőtermelés általános feltételei

1.1. Az Engedélyes jogai és kötelezet§égei

1,1.1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet ,,A" és ,,B" táblázatában foglalt
telephelyeken és berendezésekkel - jogosult távhót termelni. A távhőtermelő
létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata,

1.1,2. A távhőtermeló engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben,
valamint a távhószolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a
távhőszolgáltatásról szóló 2005, évi XVlll. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 18.§-
ában foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott
területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott ellátási
kötelezettsége fennáll.

1.1.3. A távhőtermeló köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása
érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni,

1.1,4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a
karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a
berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket
biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges készletekról és tartozékokról.

1.1,5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit
más személyekkel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles
a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva
konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes
a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte
volna,

1.1.6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben
távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles hitelesített mérőt
felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.

1.1,7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási
rendszert vezetni, melyben a hőtermeló tevékenysége más tevékenységtól
elkülöníthető és nyomon követhető.

1.1.B. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként
információkat ós adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az
adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.

1.1.9, Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető
eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni,
továbbá 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.

A határozat 5 oldalbót,
a melléklet A és B táblázatból áll

2. oldal 201 1. július
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KomáromiTávhó Kft,

1.1.10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről,
annak tudomására jutásától számított B napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a
Tszt. 20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezheti.

1.1.11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett
változáshoz, annak bekövetkezte előtt 3 hónappal a Hivataltól jelen engedély
módosítását kérni.

1.1.12, Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a 1,1.11.
Pontban foglaltakon kívül bekövetkezett bármely változásrót a Hivatalt
haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.

1.1,13, A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt
legalább eEy évvel az engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a
HivataltÓl, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. A távhőtermelő
tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthetó, ha az a
távhőszolgáltatás biztonságát, vagy a távhőszolgáltató ellátási kötelezettségének
ieljesítését veszélyezteti.

1.1,14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti
tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben
meghatározott kÖtelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban
meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a
tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott
hatósági engedélyekkel,

1.2. környezetvédelmifeltételekésgaranciáliskötelezettségek

Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a múködése során és
annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési,
veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb
kÖtelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére,
képzésére vonatkozó szabályokat.

1.3. Az engedélyes társaság átalakulása, a jegyzett tőke váttozása,
befolyássze rzés en gedé lyezése

A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A
Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a Tszt. 19. §
(1) bekezdés szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a
törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók
érdekeit sérti. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz
a Hivatal ezen változásokat jóváhagyó határozatával együtt kell benyújtani.

A határozat 5 oldalból,
a melléklet A és B táblázatból áll

3. oldal 201 1. július



F-_

Magyar Energia Hivatal
Határozatszám: 625fta|

Távhótermelői rnűködési
engedély

KomáromiTávhő Kft.

1.4. A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben elóírt követelmények
ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult
az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kÖtÖtt

tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot
készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

Jogkövetkezmények az előírt követetmények be nem tartása esetén

Az Engedélyben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a
Hivatal bírságot szabhat ki, illetve a Tszt,20,§ (1) bekezdésében meghatározott
esetekben az engedélyt visszavonja.

Melléklet

A jelen Engedély mellékletei az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan
részét képezik:

. ,A" táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

. ,B" táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesítményének fóbb adatai

Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban
meghatározott igazgatási szolgáltatási dűakat és a felügyeleti díjat.

Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstőI (kézbesítéstől)
számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a
Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a
közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot Új

eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

Az engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések

a) Az engedély határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem
ruházható át.

b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről,

c) A Hivatalnak egyób eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az
eljárás során ilyen költség nem merült fel.

1,5.

1.6.

1.7.

ll.

lll.

A határozat 5 oldalból,
a melléklet A és B táblázatból áll

4. oldal 2011, július
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lNDoKoLÁS

A Komáromi Távhó Kft. a Komárom Város Jegyzőjéhez 2011. március 21-én 34t2o11,
számon távhótermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be. A Komárom Város
Jegyzője a 201'l. április 22-én kelt 6102-312011. szárnú levelével - figyelemmel a 2011"
áPrilis 15. napjától hatályos Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjára - hatáskör hiányában, a
kÖzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2aa4, évi CXL,
tÖrvény (a továbbiakban: Ket.) 22, § (2) bekezdése szerint az ügyet áttette a Hivatalhoz,
amely 2011 , április 27-én érkezett.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló
okiratokat, továbbá a kiegészítésként beadott iratokat megvizsgálta, és a lefolytátott
engedélYezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedéiyes megfelelt a Tszt,_
ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157na}s. (Vlll, 15.) Korm. róndeletben (a
továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért az engedélyt jelen határozattal
kiadta,

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor,

A Ket 100, § (1) bekezdés d)-e) pontjai a Hivatal határozatával szemben kizárják a
fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (3) bekezdése a hatá,rozat
bírÓsági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109.§ (1)
bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket"
72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
lll, törvény 33B. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében a Tszt. 3. §, 5.
§, 12.- 15.§, 18. -2a, §,33,§ valamint a Tszt.-Vhr. 3.§,4.§,6.§, 15.§ előírásaiban
foglalt rendelkezések alapján adta ki,

Budapest, 2011.július Zt

Kapják:
1,i Engedélyes
2.1Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
3./ Hivatal, irattár

példány
példány

§B §§

,t#{
§in;W
?<.i.§Lw!{ii,lt/
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l§\,_l
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A határozat 5 oldalból,
a melléklet A és B táblázatból áll

5, oldal 2011, július
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Távhótermelői Múködési Engedély

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének fóbb adatai

a) Telephelyneve:Komám-Csokonaifűtómű

Melléklet

a Magyaí Energia Hivatal

6251 201 1 számú határozatához

,,A" táblázat

Megnevezés Mérték-
egység

Adatok

Az engedélyes adatai

1 Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve Komáromi Távhószolgáltató Korlátott Felelósségű Társasá9

Rövid neve Komáromi Távhő Kft.

Székhelye Komárom

Gazdálkodó szervezel cégjegyzék sáma 1 1_09_002700

Alapítási okirat kelt€ 1993, január 29.

6 Oégíorma korlátolt felelősségú társaság
7 {dószáma 11183855_2-11

Je§yz€§ lökéje MFt 193,34
o 3€fektetett esáózök engedélykéréskor MFt 298,851

lU Tevékenységi kör gőzellátás, légkondicionálás
11 F&evékenység góZellátáS, légkondicionálás
12 Kapcsolódó tevékenységek
1? Összes beépitett villamos teljesítménye MW
14 Összes beépített hóteüesítménye MW 13,5

A főbb adatai

1 elephely neve komárom csokonai fűtevnű

z Telephely címe 2900 Komárom, Csokonai u.2,
Beépített villamos' teljesltmény MW

4 Rendelkezésre ál|ó Villamos teljesítóképesség MW

a Értékesítésre tervezett villamos enéIgia éves mennyisége MWh

6 Beépített (névleges) hóteljesítmény MW J,o
7 Rendelkezésre álló hóteljesítóképesség MW 3,3

Termelni lerv€zett hóenergia éves mennyisége GJ/év 28 900

Értékesítésre t'erme|t hóenergia vásárléjánat< 1pt. szátglillta@
10 Neve
11 Clme
12 Leköótt hőtgliesi!!!ény MW
1 Vásárolni tervezett mennyiség GJ/év
1A Felhasználási él (távhó élú, vagy nem táVÉó Űú)
1 Energ!q!9rc!94l]l!!]!:e!9anya g) meg nevezé9e földgáz
16 Energiahordozó sármazása és beszerzési módia GDF Suez Enerqia MaqvarorszáqZá.
1 Az üzembehelyelés idópontja Dátum 1 993,

18
Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálái
eredr!énye'

1€ Létesítendó létesítmény rendelietése'
2c rétesitenOO iéiéiiimeny tecnnologiája"
21 sítendó létesítmény műszaki felépítése"
22 kivitelezés tervezett kezdése" Dátum
23 Iechnológiai szerelés tervezett kezdése" DátUm
24 Jzembe helyezés tervezett idópontja* DátUm
25 Kapcsolódó fejlesnések megnevezése és finanszírozóia"

' Létesíté§i eng€dély oselében

.-.

§
l

]



Komáromi Távhószol gáltató Korlátolt Felelósségű Tá rsasa g

Távhőtermelői Működési Engedély

Az Engedélyes é§ a hótermeló létesítményének főbb adatai
Toléphély neve: Komárom Frigyes íútómű

ldeltéklet

a itagyar Energia Hivatal

6Zőt2§ 1 1 szám ú határozatához
,,A" táblázat

A íóbb adatai
1 Telephely neve Komárom Frigyes fűtóínű
2 IelepheIy címe 2900 Komárom, Frigyes tér 2.
3 3eépített villamos tellesítmény MW
4 Rendelkezésre álló villamos ieljesítóképesség MW
§ Értékesíiésre tervezett villamos energia éves mennyiséga MWh
6 Beépített (néVlege§) hőtelie§ítmény MW 6,3
7 Rendelkezés€ álló h&eljesítőképesség MW 5,3
8 Termelni tervezett hőenergia éves mennYiséqe GJ/év 57 80,0
9 Ertékesítésre terme|t hóenerqia vásárlőának íri. azo|oá'rt

10 Neve
11 Címe
1 Leküöt hóteljesítmény MW
1 Vásárolni terveze,lt mennyiség GJ/év
1 Felhasználási éI (távhó célú, vagy nemlavn<i cetrit --_
1 Energiahordozó (tüzelóanyag) meqnevezése löldgáz
1t Fnerglghordozó sármaása és beszerzési módia GDF Suez Enerqia MaqvarorságZí1.
1 Az üZernbehelyezés idópontia Dátum 1993.

1
Me9újuló energiahordozó felhasználására vóattoá vizsgá|at
eredményet

1 LétesíteldQ létesítmény rendeltetése"
Létesítendó létesítmény technológiiiiq]

Ll Létesítendó lélesítmény műszaki íelépítése.
22 kivitelezés tervezett kezdése* Dátum
l! Technoló9iai szerelés tervezett kezdése' Dátum

Uzemb€ helyezés tervezetl id<ipontja- Dátum
la &ls§9]Qdó íejlesáések megnevezése és fi nanszírozóia"

Létesíté§i engedély es€iében

Telephely n§ve:Komárom Csillag íűtőmü

főbb adatai

Felhasználási cél (távhó élú, vagy nem távhő

..é
7

lelepnely neve komárom csillaq íűtómti
|-elephely clme l90O Komárom. Csi|lao lto.2.

ített villamos teliesítménv
lendelkezésre álló villamos teliesítőkéoesséo MW

tékesítésre tervezetl villamos enerqia éves mennviséoe MWh
:ett (névlsges) hót€|je§ítmény MW 1.8

7| Rende|kezésre álló h&eljesítóképesség MW 1,6
[ermelni tervezett hőenergia éves mennyiséqe 800

(
{§kes[ésre termelt höenergia vásárldjának (pl. szolgá|tató)

,l{ Neve
11 Címe
1 Lekötötl hőteües ítmény MW
13] VáSárolni tervezett mennyiség
1l

megnevezése Jgáz
1 6 | Energiahordozó sármaása és beszerzési rnódia DF Suez Eneroia Maovarorszáo Zrl-
1 7 |Az üZelbehelyezés idopontja Dátum 1993.

1f
\4egújuló energiahordozó feihasználására vonatkozó vizsgáiat
lredménye"

,1§ ,étesítendó létesítmény rendeltetése"
20 | Létegítendó létesítmény technologiája-
2, étesítendő létesítmény műszáki felépítése-
22 | KivitelezÉs tervezelt kezdése. Dátum
23|Technolóqiai szerelés tervezett kezdése* Dátum
tl Jzembe helyezés tervezett idóoontia- Dátum
?5| Kapcsolódó !9jlesáések megnevezése és íinárrszirozOja-

Lélesítési engedé|y esetében



Komáromi Távhószolgá|tató Korlátolt Felelósségú Társaság

l§elléklet

a Magyar Energia Hivatal

625nafi számú határozatához

,,A" táblázat

Távhőtermelői Működési Engedély

Az Engedélyes és a hótermelő létesítményének fóbb adatai

d) Telephely neve:Komárom§zóny, Molaj ltp.

A
'§b,b 

adelái
1 Telephely neve (omárom_Sz&ry, Molaj ltp.

Telephely címe 2921 Komárom-Szónv. Laboráns u.3.
Beépített vitlaE9§ te{ie§itrnény MW
Rendelkezés.re éltó vi§amog te§esítóképe§§ég MW

q Értékesité§re te,^|f*el1 víllámos energia evei mennvÉé6 MWh
Beepítet {§evl*g§§} h§eiie§itmény MW |,o
Rendeikezé§.e á$!§ h&ete§ilókÉpesség MW 1,6
Te§Te*§i t*§rgze§ hóenergia éves mennyisége GJlév 19 100
Ertá*g§íté§re teíme§ hóenerg ia vá§á rlcj á na k (pí. szobáltao

1 Neve
11 Cilne
ll Lek§ött höe§esítnrény MW

vesárolni tervezett mennyiség GJ/év
14 Felhasinálási cél (távhő célú, vásr;émllávhóGlú) 

-
1 Energiahordozó (tüzelóanyag) megnevezése löldgáz
1 Energiahordozó s,ármaása és beszerzési módIa GDF Suez Energia MagyarországZr1
ll {z üzembehelyezés ig@ontja Dátum 2008.

1
Megújuló energiahordozó- felhasznatásáia vonatroz3'!ffiiái
3.edménye*

1 -étesítendó létesítmény !9ndelietése.
2a -étesítendó léte§ítmény technológiája-
21 -étesítendö létesítmény r!űszaki felépítése"
zz (ivitelezés lervezett kezdéset Dátum

íechno|ógiai szerelés tervezetl kezdése' Dátum
24 Jzembe helyezés teívezett idöpontia" Dátum
aE <apcsolódó fejlesáé9ek megnevezése és íinanszírozóia-

' Léte§itési engedély esetében



Komá romi Távh6szalgáltató Korlátolt Feléló§§égű Társasá g

Mel|éklet
a Magyar Energia Hivatal

Távhőterrnelői M&ltöSési Engedély 62512011 számú halározaíához
,,B" táblázat

Ar Engedélyes hőlermElő létesítményének íóbb adatai

a} Telephely neve:csokoial fűíómű (Komárom, csokonai u. 2.)

Forlóviz kazánok

b) Tolepholy nevé: Frigyes fűtőmű (Komárom, Frlgyes tér 2.)

Forróvíz kazánok

Megnevezés Mért.e. Adatok
]elysám* 1 2, 3. 4.
Gyártó VlEsMANN VlEsMANN VlEsMANN VlEsMANN

Tipus VITOCROSSAL
300

VlTocRos§AL
300

VlTocRos§AL
300

VlTocRos§AL
300

Név|eges teljesítmény MW 0,9 0,9 0,9 0,9
Keringtétett névleges tömegáram Uh 45 45 45 45
Belépő víz névleges hórnér§éklete ,c 48 48 48 48
Kilépó víz névleges hónérséklete ,c 80 80 80 80
üzembe helyezés időpontia dátum 2001 2001 2oo1. 2001
Maradó/tervezett életta rtam dátum 2016. 2016, 2016, 2016.

Megnevezés Mért.é. Adatok
Helvszám* í, 2. 3. 4, 5.
Gyártó Szarvas Szarvas Szarvas VlEsMANN VlE§MANN

Tipus FVK 2500 FVK 2500 FVK 2500
VlTOCROSSAL

300
V|TOCROSSAL

300
\évleges teliesitmény MW 1,5 |,c ,1,5 0,9 0,9
(eringletett néVleges tömegáram Uh 40 40 40 40 40
3elépő víz névleges híynérséklete 48 48 48 48 48
(ilépó víz névle§es hórnérséklete ,c 80 80 80 80 80
Jzembe helvezés idóoontia dátum 1992, 1992. 1992. 2002, 2aa2,
va radó/tervezett élettartam dátum 2012, 2012. 2012. 2017 2017.

c) Télepholy neve: Csillag íűtómű (Komárom, Csillag ltp. 2.)

Forróvíz kazánok

d} Telephely neve: Komárom-Sz6ny, Molaj ltp.{Komárom.

Forróvíz kazánok

Megnevezés Mért.e, Adatok
Helyszám* 1 2.
Gyártó VlEsMANN VtEsMANN

Tipus V|TOCROSSAL
300

V|TOCROSSAL
300

Névleges teliesitmény MW 0,9 0,9
Keringtetett névleges tömegáram Uh 30 30
Belépó víz névleges hőrnér§éklete 48 4B
Kilépó víz névleges hómérséklele 80 80
Jzembe helyezés időpontia dátum 1 999. 1 999.
Maradóltervezett élettartam dátum 2014. 2014.

Megnevezés Mért.e. Adatok
lelvszám' 1 2.
3yártó VlEsMANN VlEsMANN

Iipus Vl l Q§ROSSAL
300

Vl lo9RU§§AL
300

!éVlege§ teljesitmény MW 0,9 0,9
<eringtetett névleges tömegáram t/h 50 50
3elépő viz névleges hőmérséklete "c 48 48

ró víz névleges hórnérséklete ,c 80 80

Jrq'r'!-. helyezés idopontja dátum 2009. 2010,
varadó/tervezett élettartam dátum 2024. 2025.

1
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Tr:,.: 459-1'777

,Tt", 1FA,x 
459.7166

5,2 MW-ra
4,7 MW-ra
34 500 GJ/év-re

Zr1.-ről Magyar Telekom Nyrt.-re

ÜcyszÁna: TFS0-5/4/2O13-02
ÜcvtrurÉző: Böoön TnuAs
TrtEroN: 06-1-459-7777:06-1-459-7875
TrLrrRx: 06-1_459-7766;06-1-459-7797
E-untL: EH@EH.Gov.Hu; BoDoRT@EH.Gov.Hu

HnrÁnozlr szÁMA: 127412013.

TÁnev: A 6251201 1 . sáMú HATÁRozATTAL KIADoTT
TÁvHőTERMEtól MuKöDÉst rnceoÉLy 1. MóDosíTÁSA

AMagyarEnergetikai ésKözmű-szabályazási Hivatal (1081 Budapest, ll.JánosPál pápatér7.;a
továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében
meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hívatal a Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2900 Komárom,
Csokonai u, 2,; Cg. 11-09-002700; továbbiakban: Engedélyes) 62512011. számú határozattal
kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban; En9edély) módosítása iránti
kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja,

Az Engedély mellékletének,,A" Iáblázata a következők szerint módosul. !

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai (,,A" táblázat l.),
o 8-ik sor: 193,34 MFt-ról 209,14 MFt-ra
. 9-ik sor: 298,851 MFt-ról 269,078 MFt-ra
o 14-ik sor: 13,5 MW-ról 12,4MW-ra

A távhőtermelő létesítmények (telephelyek)főbb adatai (,,A" táblázat ll.)
Az a)telephely (Komárom Csokonai Fűtőmű) esetén:

. 8-ik sor: 28 900 GJiév-ről 20 800 GJ/év-re
r 16-ik sor: GDF Suez Energia Magyarország Zrí.-ről Magyar Telekom Nyrt.-re

A b) telephely (Komárom Frigyes Fűtőmű) esetén:. 6-ik sor: 6,3 MW-ról
o 7-ik sor: 5,3 MW-ról
. B-ik sor: 57 B00 GJ/év-ról
r 16-ik sor: GDF Suez Energia Magyarország

A c) telephely (Komárom Csillag Fűtómű) esetén:
. 8-ik sor: 9 800 GJ/év-ről

r 8-ik sor: 19 100 GJ/év+ől
. 16-ik sor: GDF Suez Energia Magyarország

5 800 GJ/év-re

1'1 000 GJ/év-re
Zrt.+ől Magyar Telekom Nyrt.-re

o 16-ik sor: GDF Suez Energia MagyarországZr1.ről Magyar Telekom Nyrt.-re
A d)telephely (Komárom-Szőny, Molaj ltp.) esetén:

A HerÁnozaT l0 oLDALBóLÁLL 20l3. JúNrus 13.
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Az Engedély mellékletének,,B" táblázata a következők szerint módosul,

A b)telephely (Komárom Frigyes Fűtőmű) esetében:
. Az 1-es,2-es és 3-as helyszámon lévő Szarvas FVK 2500 típusú forróvízkazán névleges

teljesítménye 1,5 MW-ról 2,5 MW-ra;
l Az 1-es, 2-es és 3-as helyszámon lévó Szarvas FVK 2500

tervezett élettartama 201 2+ől 2O17 -re,,

. A 2-es és 3-as helyszámon lévö Szarvas FVK 2500 típusú
üzemeltetésből, hidegtartalékként szolgálnak;

. A 6-os helyszámon felvezetésre került egy új forrővízkazán az alábbi adatokkal:

típusú íorróvízkazán maradó l

forróvíz kazánok kikerültek az

- Gyártó:
- Típus:
- Névleges teljesítmény:
- Keringtetett névleges tömegáram:
- Belépő víz névleges hőmórsék|ete:
- Kilépő víz névleges hőmérséklete:
- Üzembe he|yezés időpontja:
- Maradó / tervezett élettartam:

VlEssMANN
VlTocRoSsAL 300
0,9 MW
40 Vh
48 "c
80,C
2012
2022

Az Engedóly e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezik az Engedély - módosításokkal aktualizált - mellékletei:
. ,A" táblázal,, Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai
. ,B" táblázat: Az Engedélyes hótermelő létesítményének főbb adatai

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének
szabályairól szóló 91l2OO7, (Xl. 20,) GKM rendelet 1. melléklet lll. 2. b) szerinti igazgatási
szolgáltatási d íjat megfizette,

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eliárás során ilyen kÖltség
nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstöl (kézbesítéstől) számított 30
(harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi BÍróságnak címezve a
Hivatalhoz kell benyújtani, A keresetnek a végrehajtásra halaszió hatálya nincs. A közigazgatási
ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálla el, tárgyalás tartását aZ ÜgYfél

keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság- az ü9y érdemére ki nem hatÓ

eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása eseién a
közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kÖtelezi,
vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

lNDoKoLÁs

A Magyar Energia Hivatal (amelynek általános és egyetemes jogutódja a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal; a továbbiakban együttesen: Hivatal) 2012, íebruár 21, naPján
742a12. számú,határozattaltávhótermelői működésiengedélyt adott az Engedélyesnek.

A He,rÁRoznr 10 oLoa.LsóL ÁLL 2013. JúNlUs 13
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KOMAROMI I,AVHO KFT.
KoMARoM

l

Az Engedélyes a 2013. március 2B-án kelt és a Hivatalnál zai3, április 02-án érkeztetett levelében
kérte az Engedély módosítását.
A Hivatal a 2013. május 21-én kelt tényállás tisztázó levelében felszólította az Engedélyest a
kérelmének pontosítására.
Az Engedélyes a 2013. május 24-én kelt és a Hivatalnál2013. május 28-án érkeztetett levelében a
tényá l l á st tisztázta, a kérel m ét kiegészítette, po nto s ította.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az
Engedélyes megfelel a távhószolgáltatásról szóló 2005. évi XVlll. törvény (a továbbiakban: Tszt.),
valamint annak végrehajtásáról szóló 157l2OO5. (Vlll, 15.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban:Tszt,-Vhr.) előírt követelményeknek, ezér| a rendelkezó részben foglaltak szerint
határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4,§ (1)bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

E határozat a Tszt. 14. §-ában,15. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr, 6. §-ában foglalt rendelkezéseken
alapul.

Azeljárási költségről a Ket.72.§ (1)bekezdés d,) pont dd) és de,) alpontjai alapján, valamint azltv.
29,§ (1) bekezdésben foglaltak szerint kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1)bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket.
100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bÍrósági
felülvizsgálatátteszi lehetóvé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi lll.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó
tájékoztatást a Hivatal a Ket,72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp.338. § (1)-(2)

bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal - figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET
168. § (9) bekezdése és a Tszt, Vhr. 8, §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2a13, június 13.

Horváth péter
elnöki hatáskör gyakorlója
nevében és megbízá

Tilesch
fóosztályvezető

Villamosenergia- és Távhó-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály

Kapják:
1./ Engedélyes
2./ Hivatal, Távhó-felügyeleti és -szabályozási Osztály
3./ Hivatal, Távhő Árszabályozási Főosztály
4,/ Hivatal, Energia-statisztikai Osztály
5./ Hivatal, irattár '

1 példány
1 példány
1 példány
1 példány
1 példány

Á*" -;"'-,,\',§2 l ;s_..§ t,W&# §

,fui,^/

',
".'4
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l.

Melléklet

,,A" táblázal

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

§zám Megnevezés Mérték-
egység Adatok

Az engedélyes adatai

1 Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve Komá rom i Távhószolgáltató
Korlátolt Felelósségű Társaság

2 Rövid neve komáromi Távhő kft

3 Székhelye 2900 Komárom
Csokonai u. 2.

4 Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma 1 1 -09-002700
tr Alapításiokirat kelte 'l993. január 29,

t) Cégforma korlátolt felelósségű társaság
7 Adószáma 11183855-2-11

Jegyzett tókéje MFt 209,14

9 Befektetett eszközök engedélykéréskor MFt 269,078
10 Tevékenységi kör

11 Főtevékenység gőzellátás, légkondicionálás
12 Ka pcsolódó tevékenységek

13 Összes beépített villamos teljesítménye MW

14 Összes beépített höteljesítménye MW 12,4

A nnrÁnoznll 0 oLDALBóL ÁLL 2013. .JúNIUS 13.4



MAcyAR ENERGETIKAI Es TÁvHőTljRM[Ló MűKoDÉSl KoMÁI{oMI lÁvHó rrr.
t<özvű-szesÁ]-yozÁst HIvATAL pNcnoÉly xaóoosírÁsa rcotrlÁnou
HerÁRoznr SZÁv elzl ltzotl

il' ||. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek} főbb adatai

a) Telephely

1 Telephely neve komárom csokonai fűtőmű

2 Telephely címe 2900 Komárom, Csokonai u,2^

? Beépített villam os teljesítmóny MW

4 Rendelkezésre álló vi llamos teljesítőképesség MW

5
Értékesítésre tervezett villamos energia éves
mennyisége MWh

6 Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 3,6

7 Rendel kezésre álló hőteljesítóképesség MW 3,3

o
Ertókesítésre tervezett hóenergia éves
mennyisége GJ/év 20 800

9
Ertékes ítésre termelt hően erg ia vásárlójának (pl.
szolgáltató)

10 Neve

11 Címe
12 Lekötött hőteljesítmény MW
13 Vásárol ni tervezett mennyiség GJ/év

14
Felhasználási cél (távhó célú, vagy nem távhó

célú)
15 Energíahordozó (tüze|őanyag) megnevezése föld9áz

16
Energ iahord oző származása és beszerzési
módja Magyar Telekom Nyrt

1,7 Az üzembe helyezés idópontja Dátum 1 993

18
Megújuló energiahordozó felhaszn álására
vonatkozó vizsgálat eredménye*

,19 Létesítendő létesítmóny rendeltetése*

20 Létesítendö létes ítmény tech noló9iája-

21 Létesítendó létesítmény műszaki felépítése*

22 kivitelezés tervezett kezdéseo Dátum
23 Technológiai szerelés tervezett kezdóse* Dátum

24 Üzembe helyezés tervezett idöpontja* Dátum

25 Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és
finanszírozója*

- Létesítési engedély esetében

A tt.c.T ÁRozÁ.r l0 oLDALBóLÁLL 2013. JúNIUS 13
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b

1 Telephely neve Komárom Frigyes fűtőmű

2 Telephely címe 2900 Komárom, Frigyes tér 2,

3 Beépített villamos teljesítmény MW

4
Rendelkezésre álló villamos
teliesítőképesség MW

5
Ertékesítósre tervezett vi lla mos energ ia éves
mennyiséqe MWh

6 Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 5,2
7 Rendelkezésre álló hóteljesítőképesség MW 4,7

B
Értékesítésre tervezett hőenergia éves
mennviséqe GJ/év 34 500

o Értékesítésre termelt hőenerg ia vásárlójának
(pl. szolgáltató)

10 Neve
11 Címe
12 Lekötött hőteliesítmény MW
13 Vásárol ni tervezett men nyisóg GJ/év

14
Felhasználási cól (távhő célú, vagy nem

távhő célú)
.1 RlJ

Energ iahordozó (tüzelőanyag)
megnevezése földgáz

16
Energiahordozó szárm azása és beszerzési
módia

Magyar Telekom Nyrt

17 Az üzembe helyezés időpontja Dátum 1 993

1B
Megúj uló energ iahordozó íelhasználására
vonatkozó vizsgálat eredménye"

19 Létesítendő létesítmény rendeltetése*
20 Létesítendó létesítmény technológiája-
zl Létesítendő létesítmény műszaki felépítése-
22 kivitelezés tervezett kezdése* Dátum
z3 Technoló9iai szerelés tervezett kezdése* Dátum

24 Üzembe helyezés tervezett idöpontja* Dátum

25 Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és
finanszírozóia*

* Létesítési engedély esetében

A gnrÁRozar 10 omalBót- Át_t- 2013.:úNlus l3.
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KolVIARoN,{I TAVHo KFT,
rol,lÁRotr'1

1 Telephely neve Komárom Csillag fűtőmű
2 Telephely címe 2900 Komárom, Csillag ltp. 2.
ó Beépített villamos teljesítmény MW

4 Rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség MW

5
Ertékesítésre tervezett villamos energia éves
mennyisége MWh

6 Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 1,8
7 Rendelkezésre álló hőteljesítóképesség MW 1,6

o(J
Ertékesítésre tervezett hőenergia éves
mennyisége GJ/év 5 800

9
É r-tékes ítésre termelt hőenerg ia vásárlój á na k
(pl, szolgáltató)

10 Neve
11 Címe
12 Lekötött hőteljesítmény MW
13 Vásárolni tervezett mennyiség GJ/év

14
Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem

távhó célú)

15
Energiahordozó (tüzelóanyag)

!99!rqv§{§e
földgáz

16
Energ ia hordozó szár.m azása és beszerzési
módja N/lagyar Telekom Nyrt

17 Az üzembe helyezés idópontja Dátum 1 993

,18 Me gúj uló energ ia hordozó fel has ználására
vonatkozó vizsgálat eredménye*

19 Létesítendő létesítmény rendeltetése"
20 Létesítendó létesítmény technológiája*
21 Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*
22 kivitelezés tervezett kezdése" Dátum
23 Technológiai szerelés tervezett kezdése* Dátum
24 Uzembe helyezés tervezett idópontja* Dátum

25 Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és
finanszírozóia"

* Létesítési engedély esetében

A HerÁRoznr 10 omnlnól Át t_ 2013. ]úNlljs 13.
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1 Telephely neve Komárom-Szóny, Molaj ltp,

2 Telephely címe 2921Komárom-Szóny, Laboráns u. 3,

2 Beépített villamos teljesítmény MW

4
Rendelkezésre álló villamos
teliesítőképesséq

MW

Ertékesítésre tervezett villamos energia éves
mennviséoe

MWh

rl Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 1,8

7 Rendelkezésre álló hóteljesítóképesség MW 1,6

8
É rtékesítésre tervezett hőenergia éves
mennviséqe

GJlév 11 000

9
Értékesítésre termelt hőenerg ia vásárlójának
(pl. szolgáltató)

10 Neve
11 Címe
12 Lekötött hőteljes ítm ény MW

13 Vásárolni tervezett mennyiség GJ/év

14
Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem

távhő célú)
,15 Energ iahordozó (tüzelőanyag)

meqnevezése
földgáz

16
Energ iahord ozó származása és beszerzési
módia

Magyar Telekom Nyrt

17 Az üzembehelyezés időpontja Dátum 2008

1B
Meg új uló energiahordozó felhasználására
vonatkozó vizsgá lat eredménye*

19 Létesítendő lótesíimény rendeltetése*
2a Létesítendő létesítmény technológiája-
21 Létesítendő létesítmény műszaki felépítése-
22 kivitelezés tervezett kezdése* Dátum

zJ Technoló9iai szerelés tervezett kezdése* Dátum

24 Üzembe helylezés tervezett időpontja* Dátum

25
Kapcso|ódó fejlesztések megnevezése és
finanszírozóia*

* Létesítési engedély esetében
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N4AGYAR El.\ERcETlKAl ÉS TÁVHÓTDR]\4BLÓ N4ŰKöDESI KOMÁROM1 rÁvtlÓ xrr.
rtlzN,rű-szesÁlyozÁst HIvATAL ENcEDELy naóoosírÁsa roH,iÁnotnl
HnrÁnoz,st szÁtr,t,A.: ] 27qiz0 t ;

.,,,:: ,,B" tábláZat

§ 4z Engedélyes hőtermelő létesitményének főbb adatai

a) telephely neve: komárom csokonai Fűtőmű

b) telephely neve: Komárom Frigyes Fűtőmű

(-) tartalék berendezés
(--) hidegtartalék berendezés [a beépített (névleges) hóteljesítmény számítása során nincs figyelembe véve]

Me illetve forróviz kazánok
Megnevezés Mért,e. Adatok

Helyszám 1. 2. 3. 4.

Gyártó viessmann viessmann viessmann viessmann

Típus
vitocrossal

300
vitocrossal

300
vitocrossal

300
vitocrossal

300

Névleges teljesítmény MW 0,9 0,9 0,9 0,9

Keringtetett névleges tömegáram t/h 45 45 45 45

Belépő viz névleges hőmérséklete oC 48 48 48 49

Kilépő víz névleges hömérséklete oc B0 80 B0 B0

Uzembe helyezés időpontja dátum 20a1 2001 2001 2001

Ma radó/tervezett élettartam dátum 2016 2016 2016 2016

víz, iltetve forróvíz kazánok
Megnevezés Mért.e. Adatok

Helyszám 1. r} 2.(*-) 3.(*) 4.

Gyártó Szarvas Szarvas Szaryas viessmann

Típus FVK 2500 FVK 2500 FvK 2500
vitocrossal

300

Névleges teliesítmény MW 2,5 2,5 2,5 0,9

keringtetett névleqes tömeqáram t/h 4a 4a 40 40

Belépő víz névleges hőmérséklete oC 48 48 48 48

Kilépő víz névleges hómérséklete 80 80 80 B0

Üzembe helyezés idópontia dátum 1992 1992 1992 2012

Ma radó/te rvezett é lettarta m dátum 2017 2017 2a17 2017

Meleqvíz. illetve forróvíz kazánok komárom Frioves Fűtőmű tás

Megnevezés Mért,e. Adatok
Helyszám 5, 6.

Gyártó viessmann viessmann

Típus vitocrossal
300

vitocrossal
300

Névleges teljesítmény MW 0,9 0,9
Keringtetett névleges tömegáram Vh 4a 40
Belépó víz névleges hőmérséklete oc 48 48
Kilépő víz névleges hőmérséklete oc 80 80
Üzembe helyezés időpontja dátum 2002 2a12
Ma rad óitervezett é lettarta m dátum 2a17 2a22
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c) telephely neve: Komárom Csillag Fűtőmű
forróvíz kazánok

d) telephely neve: Komárom-Szőny Molaj ltp.

z, illetve
Megnevezés Mért.e. Adatok

Helyszám 1. 2,

Gyártó viessmann viessmann

Típus
vitocrossal

300
vitocrossal

300

Névleges teljesítmény MW 0,9 0,9

Keringtetett névleges tömegáram Vh 30 30

Belépő víz névleges hőmérséktete "C 48 4B

Kilépő víz névleges hómérséklete oc 80 80

Üzembe helyezés időpontia dátum 1999 1 999
Maradó/tervezett élettartam dátum 2014 2a14

Mele illetve forróvíz kazánok
Megnevezés Mért,e. Adatok

Helyszám 1, 2.

Gyártó viessmann viessmann

Típus
vitocrossal

300
vitocrossaI

300

Névleges teljesítmény MW 0,9 0,9

Keringtetett névleges tömegáram Vh 50 50

Belépó víz névleges hőmérséklete oc 48 48

kilépő víz névleges hőmérséklete "C 80 80

Üzembe helyezés idópontja dátum 2009 2010

M a rad ó/tervezett élettarta m dátum 2024 2025
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