ÉVES HŐÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS
2013. január 01 - 2013.DECEMBER 31-IG
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amely létrejött az egyik részről a:
Tatabánya Erőmű Kft.
Székhelye: 2800 Tatabánya Vájár köz 2.
Postai címe: 2802 Tatabánya Vájár köz 2.
Cégjegyzékszáma: 11-09-006930
Adószáma: 11761039-2-11
Bankszámlaszáma: 12028003-01193519-00100004
Távhő termelői működési engedély száma: MEH 731/2010.
mint szállító (továbbiakban: Szállító),
a másik részről a:
Komárom-Esztergom Megyei
Működő Részvénytársaság

Távhőszolgáltató

Zártkörűen

Székhelye: 2800 Tatabánya V., Győri út 23.
Cégjegyzékszáma: 11-10-001426
Adószáma: 11183934-2-11
Bankszámlaszáma: 10300002-40005102-00003285
Távhő szolgáltatói működési engedély száma: MEH 83/2012.
számú határozata
mint vevő (továbbiakban: Vevő),
(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időpontban.
Vállalkozó a szerződés aláírásával egyben nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy nem
áll az Ávtv.25 § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
(nem köthető szerződés azzal aki:
− csőd-,
vagy
felszámolási
eljárás,
végelszámolás,
önkormányzati
adósságrendezési eljárás alatt áll
− tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették
− az Art. szerinti 60 napnál régebben lejárt köztartozással rendelkezik
− az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – 3 évnél nem régebben
lezárult –eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták
− akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§.(2) bekezdése alapján a
bíróság jogerős ítéletben korlátozta
− aki nem a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezet.)
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1.

A szerződés tárgya:
Tatabánya városi távhőszolgáltató rendszer 2013. évi forróvizes távhőellátása a
Vértesi Erőmű Rt (VÉRt) és a Komárom- Esztergom Megyei Távhőszolgáltató
Rt (KOMTÁVHŐ Rt) által 1997. december 16-án megkötött, majd
2000.december 19-én kiegészített és a VÉRt által 2004. április 21-én a
Tatabánya Erőmű Kft (TE Kft)-re engedményezett „Hosszú Távú Hőértékesítési
Keretszerződés és annak 2. számú kiegészítő megállapodása (a továbbiakban:
HTH Keretszerződés)” alapján.

2.

Szállító kötelezettségvállalása
Szállító nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében körülírt
hőigényt 140 MW hőteljesítmény lekötésével tudja biztosítani, melynek
lekötésére Vevő jelen szerződés időtartamára kötelezettséget vállal. Szállító
kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által üzemeltetett tatabányai távfűtő
rendszer részére, a HTH Keretszerződés 6. pontjában meghatározott 140 – 175
MW kapacitás kereten belül 2013. január 1-től december 31-ig a Vevő által
lekötött 140 MW maximális hőteljesítményt mindenkor biztosítja. 140 MW
lekötött maximális hőteljesítményre készül fel, egyúttal tudomásul veszi, hogy a
tényleges hőteljesítmény igény ezen belül időjárástól függően változhat.

3.

A keringtetett fűtővízáram szabályozása
A keringtetett vízáram gerincvezetékekre történő elosztását a Vevő végzi.
A keringtetett vízáram változó tömegáramú.
A rendszer végleges szabályozási modelljének kialakítása érdekében a felek
együttműködnek.
Maximális keringtetett vízmennyiség télen:
nyáron:
Minimális keringtetett vízmennyiség télen:
nyáron lehetőség szerint:

2200 t/h
900 t/h
1300 t/h
600 t/h

Az Erőmű a mindenkori rendszerigényeknek megfelelő tömegáramot biztosítja,
melytől Felek csak indokolt esetben, a hőtermelő és a hőszolgáltató
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berendezések üzembiztos működtetése, állagmegóvása érdekében térhetnek
el.
4.

A szolgáltatott hőteljesítmény szabályozása
4.1. A fűtési időszakon kívül, (tartósan +12 °C-nál nagyobb átlaghőmérséklet
idején) az előremenő víz hőmérsékletét 65 °C ± 5 °C–os tartományon
belül kell tartani. A nyári hőmérséklet menetrendtől való eltérés előzetes
egyeztetést követően lehetséges. Nem tervezett eltérés esetén Felek
haladéktalanul operatív úton tájékoztatják egymást az eltérés okáról,
várható mértékéről és idejéről.
4.2. A fűtési és készültségi időszakban (szept. 15 – máj. 15 között) Vevő
pillanatnyi hőteljesítmény igényt ad. Az igényt folyamatosan, on-line
módon adja meg. A hőteljesítmény igény alapja a szerződés 2. számú
melléklet 2.2 szerinti külső korrigált hőmérséklet és a hozzátartozó
hőteljesítmény táblázat. A hőteljesítmény táblázat – mivel a város
hőigénye, az időjárás és a fogyasztói szokások módosulása miatt
változhat - év közben Vevő által írásban módosítható, azonban ez a
módosítás nem eredményezheti az éves lekötött csúcsteljesítmény
megváltozását. A folyamatos szabályozás alapszinten a hőteljesítmény
igény tartását jelenti. A hőteljesítmény igény megadott értékeket a
Szállítónak a végponti nyomáskülönbség értékének megfelelően –
amennyiben szükséges – felül kell bírálnia oly módon, hogy a végponti
nyomáskülönbség 0,5 – 1,5 bar között legyen. Ezt az értéket harmadik
lépcsőként Vevő üzemvezetője vagy helyettese – fogyasztói igény esetén
– még tovább módosíthatja.
4.3. A hőteljesítmény változás legnagyobb sebessége mind a fel, mind a
leterhelésnél 20 MW/h (azaz 72 GJ/h) lehet óránként.
Szállítónak a hőteljesítményt úgy kell tartania, hogy az óránként kiadott
hőteljesítmény értékek ne térjenek el a megadott hőigénytől ± 5 %-nál
nagyobb mértékben.

5.

Az átadás és visszavétel helye a Szállítónál
A hőértékesítés átadási és visszavételezési pontja az erőművi hőközpont
KILÉPŐ és VISSZATÉRŐ vezetékein lévő mérőszakaszok illetve
mérőperemek, ahol az értékesített forróvíz jellemzőinek mérése történik.
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6.

Hőmérséklet és hőteljesítmény változás határértékei
a)

Az előremenő víz hőmérséklete az adott hőigényeknek megfelelően
változik, de legfeljebb 145 °C-ig.

b)

A visszatérő víz maximális hőmérséklete a tényleges hőfogyasztásnak
megfelelően alakul, de Vevő igyekszik azt 74 °C maximált értéknél
alacsonyabban tartani.

c)

7.

A kiadott hőteljesítmény változási sebessége, - sem növelése, sem
csökkentése – nem haladhatja meg a 20 MW/h (azaz 72 GJ/h) értéket.

Rendszerszintű műszaki kérdések, előírások
a)

Szállító biztosítja az előírt visszatérő víznyomást a statikus nyomás
tartásával, amely minimum 2,6 bar párnagőz nélkül, és 3,3 bar
párnagőzzel, ha az előremenő víz hőmérséklete a 120 és 135 °C közötti,
ill. 4,7 bar, ha az előremenő víz hőmérséklet meghaladja a 135 C°-ot. A
rendszervédelem ettől kisebb nyomások esetén működik és leállítja a
keringtető szivattyúkat és a fűtőturbinákat.

b)

A keringtető szivattyúk üzemzavari leállása utáni idő előtti visszaindulás
esetén esetleg bekövetkezhető kigőzölgésből eredő vízütéses
üzemzavarok megelőzésének módja az erőművi kezelési utasításban
rendezett.

c)

Az előremenő nyomás a vezetékben max. 13,5 bar lehet (védelem).

d)

Szállító a forróvizes fűtőhálózat vízminőségére vonatkozóan az alábbi
értékeket engedi meg:
összes keménység maximum:
oxigén tartalom maximum:
pH érték:

5 mg/l
0,1 mg/dm3
9-11 között.

A vízminőség folyamatos ellenőrzéséről Szállító gondoskodik és ennek
eredményét naponta közli Vevővel.
e)

Szerződő Felek, amikor szükségesnek tartják, elvégeztetik a rendszer
felülvizsgálatát független szakértővel.
A szakvéleményt mindketten elfogadják. A felülvizsgálat költségeit
közösen viselik 50-50 %-os arányban elosztva.
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8.

A szolgáltatott hő mennyiségének meghatározása.
8.1. A szolgáltatott hő mennyiségének elszámolása elsődlegesen az erőművi
hőközpontban telepített OGIMEX-UNIFLOW 100 típusú hőmennyiségszámító egység által nyújtott alapadatokkal történik. (9. pont szerinti
műszerek). A mérőkörök automatikus hőmérsékletkorrekcióval vannak
kiépítve és MKEH által minősítve. A hőelszámolást a hőközponti
üzemnapló tényadatai alapján Szállító végzi, majd naponta elektronikus
úton (email) közli a Vevővel annak eredményét.
Az elszámolás helyességét és pontosságát a Vevő belátása szerint
ellenőrizheti.
8.2. A napi hőmennyiség meghatározása
A napi hőmennyiséget az újvárosi I-II. sz. valamint az óvárosi I-II. sz.
gerincvezetékek beépített hőmennyiségmérő műszereinek 0 és 24 órai
számlálóállás különbségéből és a pótvízhő figyelembevételével kell
meghatározni.
A pótvíz felmelegítésének hőigényét hőmérlegből kell meghatározni.
A 10.a. és 10.b. pont szerint meghatározott pótvíz mennyiségek összegét
meg kell szorozni a gerincvezetékeken visszatérő vízhőmérsékleteknek a
visszatérő vízmennyiségekkel súlyozott átlag hőmérséklete és a betáplált
pótvíz hőmérséklet (jelen szerződésben 10°C) különbségével és a víz
fajhőjével. Az így kapott hőmennyiséget hozzá kell adni a számlálók által
meghatározott hőmennyiséghez.
8.3. A szolgáltatott hő mennyiségének elszámolása a hőmennyiségmérő
meghibásodása és hitelesítése esetén, ha a 8.2. szerinti elszámolást
nem lehet végrehajtani, akkor a napi hőmennyiséget a keringtetett
vízmennyiség számlált értékének, az előremenő vízhőmérséklet és a
visszatérő vízhőmérséklet különbségének és a víz fajhőjének szorzatával
kell meghatározni.
Az előremenő vízhőmérséklet és a visszatérő vízhőmérséklet különbsége
az óránként naplózott adatok napi átlagának a különbözete.
A pótvízhőt ez esetben is külön kell kiszámítani és a fenti
hőmennyiséghez hozzáadni.
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Ha a vízmennyiség-mérők számlálói sem mutatnak, akkor erre az
időszakra a megelőző kétheti átlagos vízmennyiséget kell alapul venni.
Ez esetben a Felek együtt határozzák meg az elszámolandó
hőmennyiséget.
A hőmennyiségmérők hibás voltát csak MKEH mérési jegyzőkönyv
állapíthatja meg.
8.4. Szállító az elszámolás alapját képező 0 óra és 24 órai számlálóálláson
kívül 06, 12 és 18 órakor is és folyamatosan is rögzíti a
számlálóállásokat.

9.

A műszerekkel kapcsolatos megállapodások
Az UNIFLOW típusú hőmennyiségszámító egység műszerjelölései az alábbiak:
a) Újváros

Előremenő

Visszatérő

I.

II.

hőmennyiségmérő

J-190

J-197

vízmennyiségmérő

F-191

vízhőmérséklet

T-172

b) Óváros

I.

II.

F-198

F-192

F-199

T-172

T-187

T-194

Előremenő

Visszatérő

I.

II.

I.

II.

hőmennyiségmérő

J-176

J-183

vízmennyiségmérő

F-177

F-184

F-178

F-185

vízhőmérséklet

T-172

T-172

T-173

T-180

c) Pótvíz mennyiségmérő:
Kombinált vízmérő

M – WT 100/25

GPT túlfolyó vezeték

F-943
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vízmennyiségmérő
Közös előremenő vízhőmérséklet:

T-172

A számlálást az UNIFLOW 100 készülék végzi mind a négy mérőkörre,
mely értékei (archivált, pillanatnyi értékek) a saját kijelzőjén, illetve egy
SIEMENS Winn-CC munkaállomáson tekinthetők meg.

d) Szállító on-line hozzáférést biztosít Vevő részére az alábbi üzemi
mérésekhez:
Ágankénti vízmennyiségek: (t/h)

4 db előremenő (F191, F198, F177, F184)
4 db visszatérő (F192, F199, F178, F185)

Hőmérsékletek: (°C)

1 db közös el őremenő (T172)
4 db visszatérő (T187, T194, T173, T180)

Ágankénti nyomás: (bar)

1 db közös előremenő (P035)
4 db visszatérő (P189, P196, P175, P182)

Pótvíz mennyiségek: (t/h)

Gáztalanított pótvíz (F033)
Részáramú gáztalanítás mennyisége
(F036)
Vízmennyiség különbség (F402)
Kisker pillanatnyi vízmennyiség (F314)
Új pótvíz mennyiség (F144)
Pótvízmennyiség visszáram állapotjel

Hőteljesítmények (GJ/h)

4 db gerincvezetékenként mért
hőteljesítmény (J190, J197, J176, J183)
1 db összesen hőteljesítmény

Tágulási tartály vízszintje (mm)

1 db vízszint (L023)

GPT vízszintje (mm)

1 db vízszint (L031)

e) Vevő on-line hozzáférést biztosít Szállító részére az alábbi üzemi
mérésekhez:
Szélsebesség

K001 (km/h)

Korrigált külső hőmérséklet

K002 (°C)

Korrigálatlan külső hőmérséklet

K003 (°C)
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Kért hőmennyiség pillanatnyi értéke

K004 (GJ/h)

9.1. Hitelesítés
Szállító köteles a tulajdonát képező és az elszámolás alapjául szolgáló
műszerek felülvizsgálatát a 68/2000. (V. 19.) Kormányrendelet alapján
elvégezni az alábbi időközönként:
- elszámolás tárgyát képező mérőeszközök és számítóművek: 4 évente,
- mérőszakaszok: 4 évente.
Szállító

haladéktalanul

köteles

a

hibás

műszerek

kijavításáról

gondoskodni. Az ütemezett hitelesítések időpontjáról Szállító értesíti
Vevőt, hogy azokon belátása szerint képviseltethesse magát. A
hitelesítést követően, a hitelesítési jegyzőkönyv egy példányát Szállító
Vevő rendelkezésére bocsátja.
Vevőnek jogában áll a műszerek soron kívüli ellenőrzését kérni.
Amennyiben a műszerek jónak bizonyulnak, akkor az ellenőrzés
költségei Vevőt terhelik. Az esetleges méréstechnikai viták eldöntésénél
az MKEH területileg illetékes szervezetének szakvéleménye az irányadó.
Egy mérő akkor tekinthető hibásnak, ha azt egy MKEH mérési
jegyzőkönyv megállapította.

9.2. A műszerek tűrési előírásai.
A területileg illetékes mértékhitelesítő hivatal (MKEH) minden
hitelesítésre bemutatott mérőköri elemről minősítő iratot ad ki és ezek
felhasználásával készül a különböző munkapontokhoz tartozó
összbizonytalansági jellemző meghatározása. (Az új hitelesítési
szabályzat nem állapít meg pontossági osztályokat, mert a mérési
bizonytalanság a munkapontok függvényében változik!)
10.
pótlása

A napi pótvízmennyiség meghatározása és a keringtetett víz

Vevő területén bekövetkező vízveszteség
gondoskodni az alábbi feltételek szerint:
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pótlásáról

Szállító

köteles

a) A pótvíz mennyiség mérésére egyfelől GPT előtti kombinált
hidegvízmérő (SCHLUMBERGER 36854-077871) szolgál. A pótvíz
mennyiség meghatározása a 24 órai számlálóállások különbsége alapján
történik.
b) A

pótvíz

elszámoláshoz

tartozik

másfelől

a

GPT

fűtőgőzének

csapadékvize is, amely pótvízként kerül a rendszerbe. Ennek napi értéke
az a) pont szerinti pótvíz mennyiség 16%-a, amelyet az elszámolt pótvíz
mennyiséghez hozzá kell adni. Ebből a mennyiségből levonandó a GPT
túlfolyó vezetékébe épített F-943 jelű vízmennyiség-mérő 24 órai
számlálóállás különbsége.
c) Folyamatosan és minden külön intézkedés nélkül köteles Szállító pótolni
a rendszerben bekövetkező vízveszteséget, amíg a pótvíz mennyisége el
nem éri a 10 t/h vízmennyiséget.
A nyári karbantartási időszakban eseti jelleggel (távvezetéki visszatöltés)
ezt meghaladó mértékben, 30 t/h-ig történhet a vízpótlás eseti, szóbeli
megállapodással, operatív módon.
d) Ha a vízveszteség a 10 t/h értéket túllépi, Szállító köteles Vevőt azonnali
intézkedés megtételére felszólítani. Ha ezt követően a vízveszteség úgy
növekedne tovább, hogy annak pótlása már veszélyeztetné a rendszer
biztonságos üzemét, a hibás gerincvezeték kizárásra kerül.
e) Azonnal megszűnik a hőértékesítés, ha Vevő területén bekövetkező
üzemzavar miatt az erőműbe visszatérő víz nyomása a 7/a. pontban
rögzített statikus nyomás alá esik.
f)

Ha a Vevő hibájából a vízminőség romlik, a keménység 5 mg/dm3 érték
fölé emelkedik, de legfeljebb 8 mg/dm3 értékig, a Szállító pótvegyszer
adagolással a vízminőséget helyreállítja, vagy pótvíz utántáplálással a
fűtővizet felfrissíti. Ez esetben a felmerülő vegyszerköltségek a Vevőt
terhelik, amelyről a Szállító 5 munkanapon belül értesíti a Vevőt.

g) Ha Vevő a nyersvíz betörés okait hatékony intézkedéssel nem hárítja el,
és a víz keménysége a 8 mg/dm3-t túlhaladja, Szállító a vízminőség
helyreállításának időtartamára a hőértékesítést szünetelteti. Ha fenti ok
miatt a Szállító hőcserélő berendezései elvízkövesednek, és emiatt a
hőátadás leromlik, akkor az ebből eredő hőteljesítmény csökkenésért a
Szállítót felelősség nem terheli.
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h) Szállító naponta közli Vevővel a keringtetett víz minőségét, valamint a
betáplált pótvíz mennyiségét.
11.

Szerződő Felek kötelezettségei
Szállító kötelezettséget vállal a jelen szerződésben rögzített feltételek szerinti
folyamatos hőkiadásra, Vevő a hőátvételre.
Bármelyik Fél területén bekövetkező üzemzavar, vagy előre nem látható külső
zavaró körülmény esetén a hőátadás átmenetileg csökkenthető, ill.
beszüntethető. A rendelkezésre álló hőteljesítménynek megfelelően a 4. sz.
melléklet szerinti korlátozást kell életbe léptetni.
Ilyen esetben a Felek kötelesek egymást azonnal értesíteni a kihatás
mértékéről és várható időtartamáról, egyben minden lehetőséget biztosítani a
szolgáltatási zavar megszüntetésére.
Felek szükségesnek tartják a zavarok utólagos közös kivizsgálását, melyről
jegyzőkönyvet vesznek fel.

12.

Teljesítmény túllépés
Szállító a lekötött hőteljesítményen felüli hőteljesítményt nem köteles
biztosítani.
Esetenként, ha a Szállító műszaki lehetőségei megengedik, a Vevő külön
kérésére szolgáltathat többlet hőteljesítményt.
Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a lekötött hőteljesítmény ne kerüljön
túllépésre, csak a Vevő – a szerződés 3. számú mellékletében a Vevő részéről
intézkedésre jogosult – diszpécserének faxon írásban jelzett, a lekötött
teljesítmény feletti igénye esetén léphető át a jelen szerződésben rögzített
lekötött hőteljesítmény.
Szállító fax száma munkaidőben 600-1400: (34)-594-811, munkaidőn kívül (34)594-837, Vevő fax száma: (34)-331-410.
A 2003. november 19-én a VÉRt és a Vevő által aláírt Megállapodás II/3.
pontjában foglaltak alapján Szállító vállalja, hogy a Vevő részére a jelen
szerződésben lekötött teljesítményen felül fűtési időszakonként 1 MW és fűtési
időszakonként 2 x 8 óra időtartamra további 1 MW teljesítmény túllépési
lehetőséget biztosít a Megállapodásban jelzett szerződés hatálya alatt. Ezt a
lehetőséget Komtávhő Zrt. 2013-ben előreláthatólag nem veszi igénybe.
A többlet hőmennyiség meghatározása a Szállító tulajdonában lévő WIN-CC
típusú adatgyűjtő egységgel történik.
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Szállító a teljesítménytúllépés adatait Vevő rendelkezésére bocsátja.
13.

Szünetelés
Ha Szállító a hőenergia ellátást neki felróható okból szünetelteti, köteles a Vevő
részére visszatéríteni az éves teljesítménydíj kétszeresének a szüneteltetés
időtartamával arányos részét.

14.

Tervszerű karbantartási munkákkal kapcsolatos megállapodások
Felek a saját költségükön kötelesek gondoskodni az idevonatkozó hatályos
rendeletek és biztonsági előírások betartásáról, a hőátadás céljait szolgáló,
saját
vagyonállományukban
illetve
kezelésükben
lévő
technológiai
berendezések, eszközök állagának fenntartásáról.
Vevő a hőszolgáltatással kapcsolatos berendezései karbantartását úgy
ütemezi, hogy az egyidejű hőszolgáltatás csökkenések mértéke a nyári hőigény
30 %-át ne haladja meg.
A karbantartások időpontjait a két fél kölcsönösen egyezteti egymással minden
év április hónapjában. Évi egy-két alkalommal maximum 24 óra időtartamban
operatív üzemviteli megállapodás alapján teljes leállásra kerülhet sor.
Szállító tulajdonában lévő hőátadást szolgáló berendezések karbantartási
időszükségletét (fődarab csere, felügyeleti engedélyek intézése, stb.) a Szállító
jogosult meghatározni, a kommunális hőszolgáltatás követelményeinek
figyelembevételével.
Szállítót az egyéb erőművi berendezések tervszerű karbantartása nem
mentesíti a hőátadási kötelezettségek teljesítése alól.

15.

Tulajdonjogi határok
A hőszolgáltatás technológiai berendezéseinek tulajdonjogi határa az erőmű
kerítése, ill. a Szállító telekhatára. Ezen a határon kívül eső hőszolgáltatási
berendezések a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát
képezik, ezek üzemeltetője a Vevő.

16.

A hőértékesítésért fizetendő díjak:
Felek kölcsönös egyetértésben, megállapodnak abban, hogy a hőértékesítésért
fizetendő díjak megállapításánál és számlázásánál a Hosszú Távú
Hőértékesítési Keretszerződés (HTHK) és annak 2. számú kiegészítő
megállapodásában és az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben (továbbiakban:
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Rendelet) foglaltak szerint járnak el. Szállító a hőértékesítésért fizetendő
díjakról számlát a tárgyhót követően jogosult kiállítani.
Szállító előzetesen jogosult előleget bekérni a tárgyhavi hőértékesítésért
fizetendő díjakra vonatkozóan, havonta, tárgyhó 1-én, melynek értéke
80.000.000,-Ft+ÁFA.
Tárgyhót követően hőértékesítésért fizetendő díjakról készülő számlában az
előleggel köteles elszámolni. Felek tudomással bírnak az 51/2011. (IX.30.) NFM
rendelet vonatkozó rendelkezéseiről.

16.1. Teljesítménydíj
A teljesítménydíj éves díj, amelyet 12 havi egyenlő részletekre felosztott
mértékében havonta, utólag kell megfizetni.
16.2. Hődíj
Az értékesített hőmennyiség után hődíjat kell fizetni.
17.

Számlázási feltételek:
17.1. A számlázás alapelvei
Szállító a díjakról számlát köteles kiállítani Vevő felé az alábbiak szerint.
Szállító a hőszolgáltatásért fizetett díjakról tárgyhót követően, jogosult
számlát kiállítani, melyben a szolgáltatási időszakra vonatkozóan bekért
előlegekkel köteles elszámolni.
Hőszolgáltatásért fizetendő díjak:
1., Teljesítménydíj, amely a Felek közötti jelen szerződésben
lekötött hőteljesítmény díját tartalmazza.
2., Hődíj: a ténylegesen mért adatok alapján mért hő díját
tartalmazza.
Fizetési határidő: tárgyhót követő hó 18. naptári nap.
Felek megállapodása alapján Szállító hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a
tárgyhavi számlaértéket a tárgyhavi támogatás részére történő jóváírásáig
késedelmi kamat felszámítása nélkül fizethesse meg.
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A Szállító a szabályosan kiállított és aláírt számlát postai úton és telefaxon is
megküldi Vevő számára (fax szám: 34-331-410) és a számlát beérkezettnek
kell tekinteni a telefax átirat napjával.
17.2. Késedelmes fizetési teljesítés
A késedelmesen teljesített számlák után – a 17.1. pont utolsó előtti
bekezdésének figyelembevételével - Szállítót késedelmi kamat illeti meg a
késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra, aminek
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +2,75 % -kal növelt értéke.
17.3. Számlakifogásolás
A jogszabályi előírások betartásával készült, tartalmi és formai
követelményeknek megfelelő számlákra vonatkozó kifogásokat Vevő a
számla fizetési határidején belül köteles közölni Szállítóval, amelynek a nem
vitatott rész kifizetésére halasztó hatálya nincs.
18.

Kártérítési kötelezettség
A hőátadás folyamán bekövetkező káresemény kihatásai azt a szerződő Felet
terhelik, aki a károkozásért felelős.
Szállító vagy a Vevő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést a
feltételek helyreállásáig, ha működési körén kívül eső rendkívüli esemény, vis
maior következtében az átadás-átvétel feltételei megszűntek.

19.

A Szerződés hatálya
Jelen szerződés határozott időtartamra kötődik, 2013. január 1-től 2013.
december 31-ig hatályos.
Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a 16. pontban
hivatkozott rendeletek, valamint a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályi
környezet egyéb módosulása esetén jelen szerződést haladéktalanul
módosítják.
A szerződés lejártával a Felek a Hosszú Távú Hőértékesítési Keretszerződés
alapján új éves Hőértékesítési Szerződést kötnek.
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Szállító 2013-2014. gázévre (2013.07.01. – 2014.06.30.) vonatkozó előzetes
adatszolgáltatása érdekében Vevő 2013. február 1-ig tájékoztató jelleggel
nyilatkozik a 2014. évi hőenergia igényekről havi bontásban.
20.

Intézkedési jogosultság
Felek intézkedésre jogosultjainak névsora a 3. sz. mellékletben található.

21.

Egyéb rendelkezések
Felek jelen szerződésben nem szabályozott
"Üzemviteli Megállapodás"-t köthetnek.

üzemeltetési

részletekre

Jelen szerződésből 4 eredeti példány készült, ezekből 2 db a Szállítót, 2 db a
Vevőt illeti meg. A szerződéshez 4 db melléklet tartozik, melyek a szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

Tatabánya, 2013. március ….…nap.

……………………………………

………………………..………………………...

dr. Sztruhár Gyula

Maszlavér István

Kamarás Zoltán

vezérigazgató

ügyvezető

ügyvezető

KOMTÁVHŐ Zrt.

Tatabánya Erőmű Kft.
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1. sz. melléklet
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ HŐIGÉNYE
2013. január 1-től december 31-ig 140 MW.
Várható hőigény átlagos időjárást feltételezve: 1.173.544 GJ
2013
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Öszesen:

Várható GJ
187 592
213 144
123 168
76 493
24 974
20 669
20 800
21 482
34 753
121 856
118 915
209 698
1 173 544
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2. sz. melléklet
2.1. MŰSZAKI ALAPADATOK
Lekötött csúcshőteljesítmény 2013. január 1-től december 31-ig 140 MW.
Maximális napon belüli eltérés az üzemelő kazánok számában:
Kazánok maximális terhelése

1
53,0 t/h

Kazánok minimális terhelése
Kazánok átlagos terhelése

20,0 t/h
38,4 t/h

Fűtőturbinák maximális hőteljesítménye

60 MW

Fűtőturbinák minimális hőteljesítménye

20 MW

Maximális hőteljesítmény-változtatási sebesség
Nyári hőmérséklet menetrend
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20 MW/h
65 °C ± 5 °C

2. sz. melléklet

Tatabánya Város 2013. évi kísérleti hőmennyiség menetrendje
Külső hőmérséklet
-16,0
-15,0
-14,0
-13,0
-12,0
-11,0
-10,0
-9,0
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

Nappali hőigény
504
498
484
471
458
445
432
419
406
393
379
366
353
340
327
314
301
288
275
261
248
235
222
209
196
183
170
156
143
130
117
104
91
78
65
51
38

Éjszakai leterhelés 21:00 - 22:30
Éjszakai csökkentett menetrend 22:30 - 03:00
Reggeli felterhelés 03:00 - 04:30
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Éjszakai hőigény
504
498
484
471
458
445
395
353
313
303
293
283
272
262
252
242
232
222
211
201
191
181
171
161
150
140
130
120
110
100
89
79
69
59
49
39
28

3. sz. melléklet
INTÉZKEDÉSRE JOGOSULTAK NÉVSORA
Szállító részéről:
Kamarás Zoltán

TEL:

Ügyvezető

kamaras@tber.hu

Maszlavér István

MOBIL:
FAX:
TEL:

Ügyvezető

maszla@tber.hu

Kukuda Zoltán

Műszaki igazgatóhelyettes

kukuda@tber.hu

Hiszékeny Péter
hiszek@tber.hu
Bóta Csabáné

Gépészeti üzemviteli
vezető

Kereskedelmi főmunkatárs

botane@tber.hu

2013.04.30-ig

Üzemviteli főmunkatárs

Raábné Erős Veronika
2013.05.01-től
László Andrásné
Bóta Csaba
Sűrűs István
Pöltl Ernő
Nedermann János
Mészáros Zoltán
Bodnár Gyula
Petényi Gergely
Törköly Zoltán

Üzemdiszpécserek

Főgépészek

MOBIL:
FAX:
TEL:
MOBIL:
FAX:
TEL:
MOBIL:
FAX:

34/594-810
34/594-800/48-10
20/484-5690
34/594-811
34/594-807
34/594-800/48-07
30/916-9075
34/594-811
34/594-814
34/594-800/48-14
20/549-0566
34/594-811
34/594-800/49-28
20/320-3164
34/594-811

TEL:

34/594-834
34/594-800/48-34
MOBIL: 20/379-8500
FAX:
34/594-800/49-27
TEL:
34/594-808
34/594-800/48-08
MOBIL: 20/379-8501
FAX:
34/594-800/49-27
TEL:

34/594-842
34/594-800/48-42
20/358-7577

TEL:

34/594-842
34/594-800/48-42

TEL:
34/594-840
MOBIL: 20/454-8910

Sürgős esetben a hőközpont
gépész intézkedik
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Vevő részéről:
34/200-290
34/316-022
MOBIL: 20/380-7676
FAX:
34/331-410
TEL:
34/200-292
34/316-022
MOBIL: 20/250-6519
FAX:
34/331-410
TEL:
34/200-294
MOBIL: 20/569-6667
TEL:

Dr. Sztruhár Gyula

Vezérigazgató

Sánta Béla

Műszaki igazgató

Trauer Sebestyén

Üzemvezető

uzem@komtavho.hu

Várszegi János
uzem@komtavho.hu

Becsi Tamás

Energetikus,
helyettes

üzemvezető

TEL:
34/200-294
MOBIL: 20/380-4750

Műszaki tanácsadó

TEL:
34/200-293
MOBIL: 20/946-2200

Diszpécserek

TEL:
TEL:

34/512-110
34/512-111

Fax:

34/304-673

uzem@komtavho.hu

Baranyi János
Nagy László
Egyeg Géza
Balázs Zoltán
Aspermayer Lajos
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4. sz. melléklet
HŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMZAVARI KORLÁTOZÁSI SORREND
Csúcsigény
MW
Korlátozás
fogyasztóknál
KOMTÁVHŐ

140
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Korlátozási lépcsők
1

2

3

30 %

60 %

80 %

98

56

28

