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szERzŐDÉs,szERzoD Ő F.ELEK
ASzenődés2002' {

(A)

] hó t ]. napjánjött létre

MIHO Miskolci Hőszolgátató Korlátolt Felelőssegú Trírsaság, egy _ Balogh Árpád
ugwezető igazgato áItal képvise|t- korlátolt felelósségútársaság, melynek székhelye:
3530 Miskolc' Szemere u. l5.' cégiegyzÁkszáraa:
05 09 oo4544 (a továbbiakbarr:
,'T ávhő szo|gá|tató',);

ésa

(B)
'

Mugya. Vil|amos Művek Részvénytársaság(székhelye: l0l l Budapest Várn u. 5-7.'
cégjegyzékszrfuna:
0l.l004l828, képviseli:Katona Králmiánelnök-vezérigazgató) (a
továbbiakban:,,Távhőtermelő'');

(a Távhószolgríltató ésa Távhőtermeló a továbbiakbarr együtt Felek, külön-külön
az alábbi feltételekkel:

Fél) között
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l.

I\{EGHATÁIIoZASoK

Amennyiben a szövegiisszcfúggósbő|más nem következik' a Szerzódésbenhaszná|tfogalmak
aZ a|ábbijelenléssel
birnak:
,,Árkóp|et'' _ a távhőtermeléscllcnértékénekaz inflációS hatásokat és árváltozásokat
figyelembever.ő módosítására megállapított formula, ame|ynek segítségével ezeket az'
elIenértékeket
a tárgyévekre
aktualizálni kelI.
'.Átmeneti időszak'' -. Az cjnkormányzatí szabá|yozással össáangban minden naptári óV
szeptemberl5{ől október l4-ig. ésáprilis 16+ó| május l5.ig terjedő időszaka.
kialakított
,,Bázis e||enérték,'_azadolt évbenaz összes hőfelhasználásfigyelembevételével
hőár az árkép|etszerinti szükségesmódosítással.
,,Csat|akozási Pont'' _ a gázmotoros Fűtőmű megvalósítására kÜelölt terület határán belül
felszerelt méróberendezésnek
az MVM csat,Iakoási helye felöli első hegesztett' vagy karimás
csatlakozása. A villamos há|ózati csatlako7ás vonatkozásában a tulajdoni hatiiLI.ta
középfeszültségűkapcsoló.berendezésénél
kiépítettkötési pont jelenti.
a Csatlakozási Ponton
,,Értékesít€ t t Hő'' - a Távhőtermelő á|ta| a Távhőszolgáttató ÍészéÍe
átadott és a Távhótemrelő tulaidonában és kezelésében lér'ő Mérőberendezésen mért
hőmerrnyiség.
,,ÉrtékesítettVi||amos Encrgia'' _ a Távhőtermelő által az Aramszo|gáltató riszére
továbbértékesítéscéljára az AD-YESZ mérőberendezésen átadott' illetve ÉMÁSZ-szal
óVvagy MVM.Inel és/vagyfeljogosított fogyasz:.óva|,közvetlen felhasználására szolgáltatott
villamos energiamenrryisége.
,.Fe|hata|mazás'' . a kiizigazgatási szervek, illetve közigazgatáSi hatáskört gyakorló nlás
szervek által adott valamcnnvi olyan engedélyl' hozzájániást, vagy más aktust, illetve a náluk
eszközlendő valamcnnyi olyan bejelentéstjelenti, amely szükségesa gázmotoros Fűtőmű
megépítéséhez
ésiizcmcltetéSéhez,
valalrritrt a Szerzódésbcn mcghatározoft valarrreruryicgyéb
köteIezettSégteljesítéséhez.
.l.ávhőtermeló
által a Szerződés szerint szabál}-ozott hőmérséklettel a
,,\-orrővíz,, _a
1-ávhőszolgáltató rertdelkczésére
bocsátott hóhordozó közeg.
''Fűtési időszak'' _ a Szerz'ődő Felek eltéró megállapodásának a hianyában. a helyi
önkormányzati szabályozással összhangban, minrlen naptári év október hó 15. napjától a
kÓvetkező naptári éváprilis hó I5. napjáig (e két napot is beleértve)terjedó időszak.
gáZmotoroSkapcsolt energia termelő
,,Fűtíínrű''_ (Diósgyőri lrűtőmíiterületén)a létesíten<lő
egység.
AFA né|kiil.
,,Hőár,, _ egységn).i(lGJ) kiadott hőrnemyiség forint ellenértéke

szERZőDÉs Á DIo.sG,.óRrGÁz oToRos FíÍTő'|ÍíÍ
HosszÚ r',!vÚ cÁz}ÍoToaos rÁygő sz.ÁttirÁ.s.ia'c
Üzttn utcjtt''qpoo'ís s.sz'iyt1 utI].I.:KI.ErÍ:
a lr,tllIÓ á]tal a Ftitórrlű nregvalósÍtásaérdekébcn a Távhőtcrrrr.'Iij
,,Ingat|an''
rendelkezésére
bocs.ltott,a Diósg-v-óriFÍitónrűÜzerneg1.ség
lerületénkijeIölt ft'ldtenilet.
''Jogszabá|5,'',vagv ''Jogszabál1.ok''- jelcntik
a lvíagyarK()ztársaság tenileténkötelezijen
alkalnrazandó mindenkor hatáIyos .jogszabályok eg-vtittesétamcIy a jelen szerződés
teljesítésével
összharrgba lrozható.
''Jó Szolgá|tatási Gyakorlat'. az európai energetikai iparbarr általránosanelfogadott. a
.szolgáltató
távhőtermelő és
berendezések biztonságos' hatékony és gazdaságos
működtetésére és karbantartására rendszcresen alkalmazott, folyamatosan változó, és a
Hótermelő LétesítménnyelIényegébenazonos méretűéskapacitásúegységekre alkalmazható'
a Létesítményés a Kapcsolódó Beruházástlk részétképező berendezések vonatkoásában a
gyártók üzemeItetésiéskarbantaíási kézikönyveiben foglaltaknak általánosságban megfeIelő
gyakorlatot,módszereket,technikákat,normákatéskorlátozasokatjelenti.
',Kapcsolódó Beruházás'' _ a Diósgyőri gázmotoros Fútőmű távhőszolgáltatási, vil|amos
energia forgalmazási ésvárosi közüzemi rendszercsatlakozásainak a biáosításiira szolgáló és
a hótermelő mú megvalósításával egy időbcn végrehajtandókivitelezési munkrák, amelyek
nélkül a Létesítményrendeltetésszerűműkljdtetésenem valósítható nreg.
,,Karbantartási ldőszak'' - évente ismétlődő, a Felek e|térő megállapo<lásahiányában
minden naptári évben l5 éven keresztÍil a Fűtési ldőszakon kívüli időszakra eső, az Operatív
Szerződésben rögzített, l5 napnál nem hosszabb időszak.
,,Kereskede|mi Üzem Kezdési ldőpontja'' _ a Diósgyőri gíLmotoros Fűtőmű sikeres
próbaüzem (30 nap) z.árásánakidőpontja.
,,Kijzigazgatási Szen''' .
bármely állam nemzeti joga, illetve a nemzetközi közjog szerint
közigazgatási szerr'trek. vagy kíizigazgatási hatáskött ellátó szcrvnck minósülő szen- vagy
szetrré|y,ideértvc a nemzetek felett á|ló e<sa nemzetköZi szerveket, a területi és eg1'éb
önkormrínyzati szervcket és a bíróságokat is, illetve mindezek bánnelyikének bármel'y
szervezeÍiegységét,képviselőjét,bizottságát vagy testületét.
_ valamelyik Szerződő ljél által a Szerződéssel kapcsolatban a másik Félnól
',Kiizreműködő''
tcirténőtigyintézésre'
illetve tevékenységre
kiIeltlt személy.
''Lejárat Időpontja.'
a Kereskedelmi [,Izem Kezdési ldóponÚától számított 15. évben
megkezd<időFűtésiIdószak utolsó napja.
alatt a Diósgyóri gázfilotoros Fűtőmíi által
,'Lelriitiitt Tc|jesíÍmón1j'_ a Szerződés lri'rltil;,,a
kiadott' a Szerzódésben nreglratárclztlttlegnagyobb hőteljesítrrrény.
- a Tár'hőtermeló által nregvalósít<ltt
gázmotolos
.,Létesítnrény'.
és üzemeltetettDiósgyőri
Fútőrnű, l'alamint a Csatlakozási Pontokig kiépítendőrendszerkapcsolatoknak megépítését
tarIa|nazó proj ektet j e lenti.
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_ a Felek köZcjtt a jelen
,,(iázntrrtoros [űtőnríi |étrehozására vonatkozti szerr'ő<|és,,,'
szcrzőclós aláírásár'alegyidejűlegmegk('t.jttmegzlllapodása Diósgyőri gázmoloros F(itőnű
létrehozására.
''Mérőbcrendezés,,_ az d'rtékesített
hő ós a víz|orgalontmérésére
szolgá|ó berendezés,
továbbá a mérésekadatait gyűjtő (tároló) készülékek összességétjelenti, beleértr'e a
hoz'zátttrtozó beépített rnodemkártyákat vagy niellé szcrelt modem kész[ilékeket, az
adathordozókat, valanrint a szekunder, adatgyíijtő készülékekszünetmentes táplálására
tartozó vezetékeket és
szolgáló készülékeket, il|ctve be/kimenő impuIzus körökhöz
szerelvényeketis.
,,Nyári ldőszak'' - a Felek eltéró megá|lapodása hiányában, a helyi önkormiínyzati
szabályozással összhangban, minden naptári évbenáprilis hó l5. napjától ugyanazon naptári
év október hó |4. napjáig (e kétnapot is beleértve)terjedő időszak.
,,operatív Szerződés,, - a Diósgyőri gázmotoros Fútőmű kereskedelmi üzeme időszakában
éve.ntenlegállapításra kerülő, a Távhótermelő és a Távhőszolgá|tató közötti együttműködés
kötelezettségeit, továbbá az Üzemviteli Megállapodást
tárgyévi |eltételeit és kölcsönös
aktualizáló, a tárgyévi <líjalkalmazásiésfizetési feltételeketrögzító megál|apodás.
,,Projekt Társaság'' A Felek áIta| a gázmotoros Fűtőerőművek üzemeltetése céljából
létrehozottMiskolci FútőeróműKft.
,,Szcrződés'' _ A Diósgyőri gázmotoros Fűtőmű l5 évesidótartamúfolyamatos üzemeItetésre
vonatkozti jelen megállapodás, ahogyan azt a Felek á|tal aláírt szerződés-formu|ataÍta|mazza,
beleértve az operatív Szerződést. valanrint minden oly'an okmányt, amelyet a szerződésben
tett.
foglalt utalás annak részévé
''.Iüze|őan1'ag''- a gáznrotorosFűtőmű által alkalnrazarrcló,tbsszilis primer energiahordozó,
melyel a Távhőszolgáltató megszakításnélkül az igényelt teljes merrnyiségben.nyomáson és
rninőségben biztosít a Távhőtermelő sz'ámára. A Felek hosszú távú Tüzelőanyag vásárlási
szerz,ődésÍkötnek a Tiizelőanyag biztosítására.
',iizemviteli Megállapodás', _ az operatív Szerződés részekénta Távhőtemrelő és a
,l.ávhószolgáltató
között a FeIek iizemviteli egvüttmíiködését
szabályozó megállapodás.
'.t)zlcti Megá||apodás'. a MIHo ésaz MVN4 közc'tt a gázmotorosFűtőerőmű megvalósítására
ésa I,rojekt Társaság megalapításáravonatkozó megiillapodás.
Amcnnyiben a ször'egösszefüggésbőlmás ncm következik, a Szerződéshenhasznált [ogalmak.
ttgyirnezenfogalmak többes számát is jelentik.

sZERzöDÉs A DIósGtCíR] GÁzvoToRos rtjrő.v(j nosszÚ rÁvÚ eÁzltoronos rÁvruő szÁt'tirÁsÁnl
ÚZLETI l|ÍEG'iLI''4r,oo.4s s. szÁ u Ú lltt tti r t n r r

2.

^szERZÓDÉ|,s TÁRGYA
A Szerződés IáÍgya a Távhőternrelő, valamint a 1.ávhőszo|gáltató arra vonatkozó
megállapodása, hogy a TávhőterIrrelő a jelen Szerződés, va|amint az operatív
Szerzódós rcndelkezéseinek
nregfelelocn- a saját költségéreüZemeltetendőDiósgyőri
gázmotoros Fűtóművel vag1'. eg1'éb műszaki megoldássa| - 15 évi időtartamra
vállalkozik Miskolc Megyei Jogú Város Diósgyőri hőkörzet távhőenergia igényének
részlegesbiz1osítására.
A Szerződés tárgya, ennek megíb|elően,alapvetően az alábbi szolgáltatások nyújtására
terjed ki:
a) A 6. pontban meghatározott távhő átadási kötelezettség teljesítése a Lejárat
Időpontjáig.

J.

b)

a fenti a) pont szerinti kötelezettségek teljesítéséhez(pI. karbantartás)
szükséges, a Szerzódésben meghatiírozott, illetve a Szerződés alaFjrín
meghatározandó egyébkötelezettségek teljesítése;valamint

c)

operatív Szerződés lényegesfeltételeinek a meghatározása-

TULAJDoNI HÁTÁRoK
A Csatlakozási Pontig megvalósítandó beruházások eredményekéntaktiválásra kerüló
valamennli berendezés.
épület,eszköz.

4.

NYILATKoZAToK, sZAvATossÁGoK
Kö1.ELEZETTSÉGVÁLLAL.4.soK

4.1.

A Távhííterme|ő nyi|atkozatai ós kötetezettségvál|aIásai

ÉS

4. l . l - A ].ár'hőtennelő ezennel ki jelenti ós szavatol ja a .I.ávhószolgáltatónak. hogy
(a)

a Távhőtermeló a Jogszabál1'ok alapján érvényesenbejegyzett és működő
gazdasági társaság, ésjogosult arra, hogy a Szerzódéstaláirja és tcljcsítse,
tor'ábbá kije|en|i' hogv leg|obb tudomása szerint nincsctl elIene fillyatuirtlran
lóvő l'agy fenyegetó felszánrolási r,agy csődeljárás;

(b)

a Távhőtcnnelő rendelkezika Szerződés mcgkötésóhez szükségesvalamenn1.i
társasági felhatalmazással;
a Szerződés Távhőtennelő általi aláírásához a Szerzódésben foglaltak
teljesítésóIrezszükségesminden közigazgatási ésnrás intéz}iedés
megtörtént' és
azok érr.ényesek
és hatálvosak, kivéve azon Felhata|mazásclkat.
atrrelyeketa

szERzőDÉs A DIósGL,őRI G'iz,|ÍoroRoS F(jTöIííj HosszÚ rÁyÚ GizMoronos rÁvpő szÁtLil-ÁsÁn,s
ij/ l.L T'|, E GÁL LAro oÁs s. sz'i,lt Ú ;ttt Lt t|x t t rr
'l.ál'ht.itcrnrcliinek
a
beszercz-rric

Sz-erzíídésalapján, annak a|áír.ásátkör'etően

kell

(d)

sernmilyen bírilság. r.á|asztott bíróság vagy Kö7'igal'gatási Szerv előtt nincs
-I-ávhőtermeló
folyamatban.ésa
tudomása szerint nem várható a l.ávhőtemreló
ellen indított,vagy azt érintő olyan per vagy niás cljárás. amely hátrányosan
érinthetia l.ár'hőtermelő azon képességét
vagy készségét,
hogy teljesítsea
Szerződésszcrinti k<jtelezettségeit;
és

(e)

a Szerződés tcljesítéseérdekébenharmadik személyekkel kötendó szerzódések
Távhőtermeló
általi
aláírásÍútoz sziikséges társasági
határozatok
(óváhagyások) kellő időben rendelkezésreállnak.

4.| .2. A Távhótermelő az alábbi kötelezettségvállalrisokat teszi:

4.2.

(a)

a Távhótermelő köteles a Szerződés 12. pontjában foglattaknak megfelelő
biztosításokat megkötni és fenntartani, vagy megköttetni és fenntaÍtatni. A
Távhőtcrmclő köteles a biztosító áILa| az ilyen biztosítások alapján fizetett
kártalanítási összeget _ a körülményektől fiiggően - a gázmotoros F'űtőmű
megvalóSítására, kijavítására, illetve helyreállításara fordítani;

(b)

a Távhótermelő köteles a gázmotoros Fűtóművet a Szerződésnek' így
különöscn a l2. pont szerinti biztosítási követelményeknek, a Jó Szolgáltatói
Gyakorlatnak, valanrint a Jogszabályoknak megfelelően működtetni és
kalbantartani;és

(c)

a Távhőtcrmelő mindenkor köteles a gázmotoros Fiitőművet olyan állapotban
taíani vagy tartatni, amely megfelel egy hasonló teljesítményú'füzelőanyag
fcllraszrrálásúés koru gáztlroturus ! útomúállapotának' tigyelembe r'éve a
gázrlotoros Irútóműtervezett élettartamát.

ATávhőszo|gá|tató nr.i|atkozataiéskötelezettségvá||a|ásai

4.2.1. A Távhőszolgáltató kijelenti ésszavatoljaa Távhótermelónek, hogy

(u)

a Távhőszolgáltató a Jogszabályok alapján érvényesenbejegyzettés működő
gazdasági társas1rg'és jogosult arra' hogy a Szerződóst aláírja és teljesítse,
továbbá kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint ellene nincsen folyanratban
lévő r'ag1'|eny'egetőfelszánlolási vagy csőde||arás;

(b)

a Távhószolgáltató rendelkezik a Szerzódés megkötéséhez sztikséges
valaIrlennt'itársaságifelhatalmazással;

(c)

a Szerződés Tár-hőszolgáltató általi aláírásához és az azokban foglaltak
teljesítéséhez
szükségesminden közigazgatási ésnrás intézkedés
megtörtént.és
azok érvén1'.esek
ésbatá|yosak;
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(d)

.semIlrilyclrbíróság. r.á|asztottbíróság vagy kőzigazgatási szerv előtt nincs
|ol1'amatban, és a Tár'hőszolgáltató tudomziszr szerint nem várható a
'fár,hószolgá|tató
ellen indított,vagy azt érintő olyan per Vagy más eljárás,
anreJy hátrányosan érintheti a 1'ár,hósz<llgállató azon képességétvagy
készsógét.
hogy teljesítsea SzerzódésSzerintikött:lezettségeit;

(e)

a Szerző<lésteljesítése
érdekében
harmadik szcmél;'ekkelkötendó szerződések
.I.ál'hószolgáltató
általi aláírásához szükségesalapítói döntések (|óváhagyások)
kellő időben rendelkezésre
állnak.

4 -2.2 A Távhószolgáltató az a|ábbikötelezettségvállalásokat
teszi:
a)

A Távhőszolgáltató köteles a csatlakozó berendezéseit a Szerződésnek, így
kü|önösen az operatív Szerződésnek.az Üzemvite|i Megállapodásnak, a Jó
valamint
Szolgáltatói
Gyakorlatnak'
a vonatkozó
Jogszabályoknak,
Felhatalmazásoknak mcgfelelően üzemeItetni éskarbantartani,

b) A Távhőszolgáltató köteles a Fűtőmű által igényelt tüzelőanyagot biztosítani és
arra Hosszú távú Tiizelőanyag vásárlási Szerződést kttni.
c) A Távhőszolgáltató egytittműktjdik a Fűtőmű üzemeltetésében.biáosítja annak
szakszerű kezeléséta megkötendő ÜzemeltetésiSzerződés alapján.
d) A Távh<iszolgáltató köteles a Létesítményáltal elfoglalt ft'ldterületre kü|ön
rnegál|apodás alapján ftildhasználati jogot biaosítani' amely a Létesítmény
míndenkorituIajdonosátiIleti meg' biztosítjatovábbá a Létesítmény
működóséhez
éshzrsználatához szükségesszolgalmakat.

5.

A GÁZMoT()Ros FÚToi\tÚ NíÚKoDTETÉSE
A Távhóternrelő a gázmotoros F.Íitőművetoly módorr köteles rrrűködtetni. hogy a
legkisebb költséggel és a hatósági engedélybenfogla|tak bctartásával tegyen eleget a
Szcrzó<lésbelrtbgIaIt kiitelezcttségéIrek.
,|
'fávhószolgáltató
távhiiternrelő
A gázmotoros l.-iitőműr'et a ár.hőtormelő köteles a
rendszerévclnrűszaki együttműködésbenüzemeltetni. Errnek érdekébena Felek - a
Távhőtemlelő kezdenrényezésérc
és igényeinekmegfelelően - közősen kialakítjákés
szükség szcritrt rissz.':lrarrgoljáku Fclek álral kttelezően betartandó üzcnlr'iteIi
szabályokat (a továbbiakban: operatír. Szerzódés).Az opcratív Szcrződéstarmak
a|apul l'ételél'el kcll elki'szÍteni. htrgl. a Távhőszolgáltató Hóenergia vételezósr
mcnetrendjét i's a gázmotoros FűtőrnÍi eg1i-ittnriiködését a Távhőszolgáltató
.l.z.rr'lrősz-olgáItató
rendszerévela
igcínyeihatározzáknleg.
A Tár,hóternre|ónregki)tiésa Szerződós tartamaalatt hatál1'bantartja a kötelezettségei
teljesítéséhezszükséges' hamtadik szeméIyckkel kötendő szerződéseket, így
különösen a tüzclőan\,as ésa oótr'ízszolsáltatásáravonatkozó 'szerzőcléseket.

sZERzóDÉ.sÁ DIósGyöRI GÁzMoroRos FŰ7^őtÍ(jHosszÚ rÁ',Ú GÁzMoronos rÁvnő szÁttírÁsÁn'q
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HoiuENNYIsÉG'TELJEsÍTMÉNylr:xorÉse

ó.l.

Hőmennyiség,te|jesítményIekötóse

6. l . l . Távhótermelő által garariáIt kiadható éveshőmennyiségévi átlagban:
/Diósgyóri hőkörzetek
egyÍitt

Fűtési
Atrneneti
időszak
időszak
+
fiités hmv pótfiités+hmv

szolgáltatásiidőszak, h

4320
( I 80 nap)

Garantált hőátadás TJla
l db gázmotor

ó3**

720
(30 nap)
o

Nyári
időszak
hmv

Osszesen

3600
( I 50 nap)

8640
(3ó0 nap)

l6*

8 5 **

*kivéve a gáemotorok cseréjénekés/vagy megújító nagy-karbantaÍtás'ínakévében,
ebben az esetben Felek az adott évre vonatkozó operatív Szerződésben állapodnak
meg a szolgáltatási időszak kihasználasi órasámairóI ésa garantált höátadásról'
** Szállítási szerződésselnem lefedett;ten'ezett érték
6.|.2. A Távhőszolgáltató kijelenti, hogy a Távhőtermelő által a.fávhőszolgá|tató részérea
Szerződés alapján átadandó távhő lekötd'tt teljesítnlényénekmértéke a Szerződés
tartama alatt
a)

a Nyári ldősz'ak a|att - a Felek eltéró megállapodrása hiányában _ nem
rragyobb,trlitrt 4,2** Mwth (l db gázmotor );

b)

a F.űtésildőszak alatt _ a Felek eltérő nregállaporlása hi:ínyában
nagyobb,mint 3,8+t Mwth (ldb gázmotor )

nem
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oPERÁTIV

l1

es
Az cg1'csnaptíriér'ekbena Szerzódúsalapján átadandó távhőcnergia mennyiségére
ütemezésére vonatkozó igényéró| a Távlriíszolgáltató a tárgyévet megelőző év
.t'ávhőtermeló
részére.
szeptenlber hó 30. napjáig nyújt elózetes tájékoztatásta

SZERZoDES

7.2. A Felek mcgállapodnak abban, hogy a ó.1.l. és 6.'|.2. pontokban lekötötl

teljesítményhatáron
belül, a tárgyér'etmegelőző évdecemberhó l. napjáig megkötik a
Távhőternrelő által a gázmotoros Fűtóműben előállított' a Távhőszolgáltató
mindenkori részleges igényeinek nregfeleló hőnreruryiség és távhó teljesítmén;
Távhőszolgáltató részérevaló átadásának egyes feltételeiről rendelkező éves Operatív
Szelződést. Ha a tárgyévet megelőzó ér' december hó l. napiáig nem |ön létre a

ttosszÚ rÁyÚ eÁz,voronos rÁtzuó szÁttÍrÁsÁna
szERZóDÉs Á DrósGYóRr GÁZ,|,IoToRosI:tiT(j.|ÍiÍ
I'ETr:
s. szÁ,vtÚtltt LLÉ^
roo,Ás
Úztt:t.t tvtt-'cÁt't-,l
tárgyéviC)peratívSzerzőrlós. akktlr a Feleknek nrindentrncg kelI tenniűk a rnielőbbi
az. e|őző évi operatír'Szerződéstkell nregfele|óen
pótolásra és ennek nregtörténtéig
a|kalmazni'ésa Feleknek kölcsörrösen el kell számolniuk.

1.3.

feItételeia következők:
Az ()peratívSzerzódéslén1'eges
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(o

(g)
(h)
(i)
(')
(k)
iri

a Távhótermeló fbrróvíz-hőszolgáltatásikötelezettségea Távhőszolgátató által
Szüksógestömegáramnral' nyomásmegielölt részlegeshőigényekkielégítéséhez
, illetve hőmérsékletkiilönbséggel;
a T ávhőszo\gá|tató tárgyévi hőenergia átvételikötelezettsége;
a gázmotoroi Fűtőmű által szo1gáltatandó, a Távhőszolgáltató szabá|yozásához
illeszkedő elóremenő forróviz hőmérséklet;
a hőfogyasztás átlagos nreteorológiai körulmények esetén Íervezett havonkénti
értékei;
Üzemviteli Megállapodások (Felek kapcsolattartási szabályainak éves
aktualiálása;
a karbantartrísimunkák időigénye és ütemezése,a tervezett leállási időszakok; a
tárgyévi Karbantartási Időszak meghatározása, a tárgyévben elvégzendó
karbantartási munkák minimuma ésütemezése;
az elszámolási mérésekrevonatkozó megál|apodások;
a H<iártárgyévi értékea I]áZis ellenértékésaz Arképlet alapján;
díjfizetésifeltételekszám|érzás:
szerződésmódosításifeltételek;
aszerződésszegéskövetkezményei;
'l.ávhős
zo|gá|tatő által lényegesnek minősített bármely
a 1.ávhóterme|ő vagy a
eg1'ébfeltétel.

7.4.

Az' Űzemvite|í Megállapodás |ényeges feltételeinek (a Szerződés, az operativ
Szerződés) teljesítéséérdekébenharmadik személyekkel kotött szerzódések alapján
jellegű
kidolgozandó és egyeztetendő' alapvetően technikai és kommunikációs
előírások arrnak részétképeztk.

8.

HoÁR,ÁnxÉplnr

tl.1.

Altalánosszabályok

8.l.l.

A környezetvédelnrielőírások szigorodása következtében,illetve ebből következőcn a
kömyezetr,édelemmelkapcsrllatos.a távhótermelőt terhelő ÚÚ kö]tségek fe|nrr:rÍi|ése
esetérea felek kötclezik magukat, lrogy jóhiszemű tárgy.alásokat folytatnak ennek a
Hőárban r'aló elismerésére.
IIa a }relek nregítélóseSzerint . a Jogszabály vagy a Ielhatalnrazás nregváltozása
foly'tán vag1' nái fontos okból _ szükségessévá|lk az arra r'aló berendezkedés,hogv
olo1 Tti'"idunyag kerüljön íelhasználásra' a Felek megállapodnak a Hóár ehhez
a szükséges fejlesztési rátbrdításokat nregfelelően figyelembe vevó
kötődő,
módosításában'
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8.1.2. Ana aZ esetre,Iraa Hőár a Szerződés időbeli hatálya alatt hatósági árszabáIyozása|á
esne, a Felek megáIlapodnak' hogy egyiittesen jámak el az illetékes árhatóságnál
arrnakérdekóben,hogyaz illetékesárhatóság a Fclek méltányosérdekeitis figyelembe
vevő árat állapítsonmeg.
8.I.3. Felek számlázási és fizetésirendkéntrögzítik, hogy a Távhőtermelőt beszámításijog
illeti meg a Távhőszolgáltató szolgáltatásaival szemben. erurek érdekében a
Távhőtermelő a Távhőszolgáltató által kötött tüzelóanyag vásárlási szerződésben
rögzített sz'ámlázási ésfizetésirendhez igazodóan jogosult számlázni.

8.2.

}lIát

.- a .200l. évi brízisár
8.2.|. A Hőárat - amely tartalmazzaaz átadotthő teljes ellenértékét
ésa 8.3. pont szerinti árképletalapul vételévelkell megállapítani.
8-2.2. A 200l. ér'i bázisár Fűtőmű esetében.

8.3.

általános forgalmi adó nélkül -:

99FI/GJ a gázmotoros

Arkép|et

8 . 3r. ArképletI.
A Hőár (HR") meghatározása2003. március 0l' és 2005. október 15. közötti
időszakban az a|ábbiképletszerint történik [FtlGJ]:

H&- K +H&, (+Aht';'

"'1t)
. H"o

A fenti képletben:
HR.

aktualizált Hőár az n-edik árkonekciót követőcn [FI/GJ];

IlRn-1:Hőár az aktuá|isárkorrekciót megelóz'ően.(Az e|ső árkorrekció idópontjában egyenlő
a 2o01. évi bázisárbó| az árképlet segítségével
nreghatározott2003' március Ol.i
induló áral) [FtiCiJ];
AVn:
az árkorrekció ér'ébenérvénybenlévő kötelező átvétel alá eső villamos
energia átlagára középfeszüItségenIFt,lkWh]:
AVn-1: a kötelezó átvételalá eső kÖzépfeszültségű\,i|lamos energia átlagára az
árkonekciót megelőző évben (ez az át|agár a bázis idópontban (200|. év)
érr'ényben
|évő 55/|996, (xII. 20.) IKIM rendelet l. sz' melléklete a|apján

14,08F'r/kwh)[Ft/kwh];

\ZERZőDÉsÁ DIósG|,óR] GÁznÍoÍoRosFtíTCiMÚllosszÚ rÁvÚ eÁzuoronos rÁvnci szÁtLÍrÁsin,q
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K:

A tárgyél,iévcsHőár árkorrekcióknál alka]nrazandókorrekciós tag' Az c|ső
árkorrekció időpontja:2003.október 01.
Az aÍkalmazandó konekciós tényezőt a tárgyévbcn az a|ábbiak szerint kell
meghatározniIFtlGJ]:

K=&,

q

n o . I, I Í . H R , ' |

ahol:
ÁFgt:

a távhőszolgáltatás célú fo|d,gáz gázdíj vá|tozása, a tárgyévi aktuátis
Íöldgázvásárlási szerződésében
foglalt ftildgáz gázdíj és az azt mege|őz'ő
Íiildgázvásárlásiszerződésében
fogla|t Íi]ldgazgázdíjkÍilönbsége(az induló
gázár 646 FI/GJ200l.évibázisáron)

Ir:

Belft'ldi fogyasztói inflációs árindex a tárgyévi árkonekció napja és a
mege[őző árkorrekciónapjaközötti időszakban[-];

r]:

A hőtermelés
hatásfoka(ajelenlegikonfigurációmellett89 %) [%];

Y:

A kötelező átvéÍe|
a|á eső középfeszültségűvillamos energia átlagárhoz
tartozókorrckcióstényező.
Az a|ka|mazandókonekciós tényezőta tárgyévbenaz a|ábbiak szerint kcll
meghatározni:
Y=0,9-Xg+0,1.1r

Xg:

a nagyfogyasztóiipari céIú
fti|dgázgázdli vá|tozásiindexe a tárgyéviaktuális
ftildgázvásárlási szerződésébcn
foglalt ármódosítás és az azÍ Íne1e|őző
ftildgázvásárlási szerződésében
foglalt ármódositás napja közötti időszakban

t-1.
Ir:

Belíi'|di fogyasztói inflációs árindex a Íárgyéviárkorrekció napja és a
mcgclőző árkorrekciónapjaközötti időszakban[-].

Hetl

Az órtékesített
hő előállításiönköltsége' amelycta tárgyévbenaz alábbiak
szerintkell meghatározni
IFVGJ]:
.,

AD.LÍ+FD Q"
Utd

Az árkorrekcióknálalkalmazottfogyasztóiinflációs indexeka Központi Statisztikai
Hivatal(KSH) által közzólett hivatalosértékek.
AD:

tárgyévi ftildgázvásárlásiszerződésbenÍöEziÍetttávhő célúftildgáz alapdíj

Lr:

tárgyévi ftldgázvásárlási szerződésben rögzített távhő
Íöldgázteljesitmény[MJ,ltr]
;

IFt/cJ];

célú lekötött
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FD:
AD:

tárg;"él.i
ft ldgázvásárlási szcrziidósberrr ö czítetttávhó célÍlfö|<1
gáz.gáz'di1
tárgyévi fiJldgrázvásárlási szerződósben rögzített távhő célú Íöldgáz alapdíj

Qe:

IFr/GJ];
tárgyér'i ftildgrázvásárlási szerződésben rögzített

Qto:

felhasználható

ftildgázmennyiségIGJ];
tárgyévi hószolgá|tatási szerződésben ro1zített értékesítetthőmennyiség

IGJ].

Felek megállapodnak, hogy a fentiekben bemutatott Árképlet I. alkalmazásánál a
villamosenergia árának hőfuat növeló, közvetlen vá|tozását - csökkenését - nem
veszik figyelembe' kivéve a 8.4.3. pontban leírtak esetét.

8.3.2 ArképletII:
A Hőár (HR") [FtlGJ]meghatározása
2005.október l5+ől a SzerződéstaÍtamaa|attaz
alábbi képletszerinttörténik:

H&=H&-,'Z
A fenti képletben:
HR..

aktualiált Hőiír az n-edik árkorrekciót követően [FI/GJ];

HRn-1: Hőár az aktuális árkorrekciót rnegelőzően. (Az első árkorrekció időpontjában
egyenlő a gázmotoros íiitőerő mű esetében2005. október l4-i érvényességgel
megállapított árral, amely az induló iirnak tekintendő) [FíGJ];

Z:

A targyévi éves árkorrekciókrrál alkalmazandó inflációkövetési tényező. Az
elsiíárkorrekció időpontja:2005. október l5. [.];
A Hőár inflációkövetési tényeziit a tilrgyévbcn az alábbiak szerint kell
meshatározni:

Z=u,9.Zrr+0,1.2f2
ahol:
7Ltt.

Zn:

a tár.hőszr'rIgiltatlis
t:cilítfÖldtíz gáZdíj váIttlzási indcxc a tárgyévi aktuális
ftildgázrásárlási elószerződésben foglalt ármódosítás és az azt megelőzó
árkorrekció aIapjául szolgáló földgázvásárlási előszerződésben foglaIt
árnlódosításnapja közötti időszakban [-|;
Belft'ldi fogyasztói inflációs arindex a tárgyévi árkonekció
megelőző ilrkorrekció napja közötti időszakban [-].

napja és a

szERZőDEsÁ Dlóscytjnt c,izuoroaos rÚrrjuÚ nosszÚ rÁyÚ cÁzvoronos rÁvpi szÁttÍrÁsÁal
ÚZLETIMEGÁLLÁponÁ.s
s.szÁnÚ utttÉxtert
Az rárkorrekcióknálalkalmaz-ottfogyasztói inflációs indexek a Központi Statisztikal
Hívatal(KSH) á|ta|közzétetthivatalosértékek.
8.4.

Évesésévkózi árkorrekció

8'4.l . A Hőár a 8.4.2-es' valamint a 8.4.3-aspont szerinti kivételekkeléventeegyszer, a
tárgyévet
követő január 1-i hatállya|kerül megállapítrásra.
Ebben Felek a 8.3. pont szerint érvényesítik
a tárgyévetmege|őző szeptembertőla
trírgyévszeptemberig terjedő évesidőszak inflációját.
8.4.2. A gálzszo|gá|tatóévközi gázáremeléseeseténFe|ek ugyan.Von időpontban és
időszakra vonatkozóan módosítjríka Hőfuat a 8.3.l . rírképlet
szerint., amelybena K
tagota következóképpen kell számítani:

K_LFg^

n

Ft/cI

8.4.3. Felek - tekintettel a 8.3.l. pontban foglalt árképletből a villamos energiaiír
csiikkenéséneka hőríratkedvezőtlenül (aa emelő) befolyráso|ó hatásínak kiemelésére
- megállapodnak, hogy a villamos energia iínínakmrir a Projekt Trársaságműködését
veszé|yeztetőcsökkenése eseténhaladéktalanulegyeáetnek, és megállapodnak ezen
hatás felo|drásrínak,
kezelésénekmódjától.

szERz(jDÉsA DIóscÍ.óRI GÁzl||oToRos FÚTöMÚ nosszÚ rÁvÚ c.'íz,voronos rÁvuő szÁuÍrÁsÁaq
Iiz l.I:TI lr r'G.iLLÁpo oÁs s. szÁ tvÚ u r L t Ét<rc rr

9.

SZEP.Z0DESEK HATÁLYBA LÉPÉSEÉstnónBu

9.1.

A Szerződós iv első nlunkanapon Iéphatályba, hogyha a MI| lo tagglilése ésaz MVM
Igazgatóságajór.áhagyta az Üz|etíMegállapodzist ésmellékletoitvalamint Felek aláírták
az Üz|eti Megállapodást ésmellékleteit

HATÁLYA

A Szerziidés a Lejárat ldőpontjában szűník meg, vagy ha a Felek ettól eltérő
idópontban állapodnak meg.
9.2.

A Lejárat ldőptlntja: [20l8. április l5.] (A Kereskedelmi Üzem kezdetétőlsziímított
l5 év)
I{a Kercskedelmi Üzem Kezdési ldőpontja módosul, akkor a Lejrírat ldőpontja
ugyarrilyenmértékbenmeghosszabbodik.
A Szerződés a Felek külön intézkedésenéIkül megszűnik a Lejarat ldőpontjában,
illetve .
ha a Lejárat Időpontja meghosszabbodik' akkor _ az ilyen
meghosszabbodásnak megfelelóen módosult LejráratIdőpontjában.

9.3.

Amennyiben az Üz|eti Megállapodás 6.sz. MellékletéI képező, a Diósgyóri
gázmotoros fiitőmű létrehozására vonatko zó szerződés teljesítésemeghiúsul, azzal
egyidejűleg jelen Szerzódés is megszűnik.

10.

A FELHATALI\IAZÁSoKRÁ

voNATKoZó

Kozos

SZABÁLYoK

Ha a Felek a jelerr Szerződés szerint bármilyen Felhatalmazás megszerzésérevagy
hatályának a nreghosszabbításrírakötelesek, e kötelezettségek teljesítésesorán úgy
köteles eljárni, hogy a Felhatalmazás hiánya ne akadá|yozza vagy kor|átLtzza a
Szerződés (opera1ívSzerződés) szerinti kötelezettségek teljesítését.

ll.

KAPcsoLóDószEnzónÉsex

l l.l

Hosszútávútüzelőanyag ellátásravonatkozó szerződés
'l.ávhöszo|gáltató
A
köteles gorrdoskodni a F.űtőmű teljes Tüzelőanyag igényének
kielégítéséről
A Távhőtemrelő jogosult a F-útónrűvillamos energia terrnelésére
eső Tüzelőan1'ag
menrryiséget
rnás |orrásbóIbiztosítani.
A Felek megáIlapodnak abban, hogy a Hosszú távú tiizelőanyag szolgáltatási
szerzőtléstkötnek ésebben rögzítik a Fűtómű részéreszükségesTüzelőany.ag

I

szERzlDÉs A DIÓ'sGy(iRI GÁzI,IoToRos ríjrővii nosszÚ rÁyÚ cÁztworbnos 7.ÁvHoszÁLr'irÁ.sÁn,s
i:z I.tTI IIEc'4L LApooÁs s.szÁ tltti,tttt tÉr tr.rt

menrryiségeket, paramétereket.és egyéb feltételeket' ezen szerződést létrehozzák
legkésóbb2002. ápri|is 15-ig.
,rál'hőszoIgá]tató
A
köteles a hosszú távú ttizelőanyag ellátási szcrzódését
folyamatosan fenntartani és eÁ|ta| biztosítani a Tár.hőtermelő részéremeghatározotl
tüZelőanyag merrnyisógct.
|1.2. Egyébkapcsolódírszerződések
A felek köte|esek kellő időben megkötni ésa Szerzódéshatálya alatt hatályban tartani
mindazon szerződéseket, - így különösen
az árarnszo|gáltatói kapcsolatclkat
meghatározó szerzódéseket, a szolgáltatási szerződéseket, és az üzemeltetési
szerződéseket,stb . anely.ek szÍikségesekajelen Szerződésteljesítéséhez.
1l.3.

A 1l'l. és a 1l.2. pontokban foglalt szerződéseknem' vagy késede|mesmegkötése
maga után vonja a Kereskedelmi Üzem Kezdési ldőpontjának módosulását.

12.

BIZTOSITASOK
A Távhőtermeló köteles:

t3.

(a)

határozatlan időre szóló ,,All fusk'' típusúvagyon ésfelelősség biáosítást kötni
és|enntartani'

(b)

a biztosító által a biáosítás alapjráa fizetett kártalanítiísi összeget - a
kőrüIményektől fiiggően _ a gázmotoros Fűtómű kijavításríra' illetr'e
heIyreáll ításiirafordítani.

CsATLAKoZÁsr poNr A szRRZőD,ő FELEK KozoTT
A Távhőternrelő a Hőcnergiát a Távllőterrrleló tulajdon1rtképező forróvíz távvezeték
Csat|akozásiPontján adja át a.I.ávhőszolgáltatőrészére
(eljesítésihcly): a gázmototos
Fűtőmű tulajdoni határán belül felszerelt Mérőberendezésnek a Távhőszolgáltató
csatlakoási helye |előli első hegesztettvagy karimás csatlakozás.
A visszatéró vezeték Csatlakoziisi Pontja a Mérőberendezést a visszatérő vezeték
oldaláról közr'etlcrrtil rrregeloző eIsíi[hegesáési vanat/karimás csatlakozás].

14.

A I{osZoLGÁLTATÁS ELsZÁi\íoI'ÁsI NIÉRÉSE

|4.1. Az elszárnolásalapjáta Távhótermelóáltal üzemeltetett
éskarbantartott.
az országos
(,,oMH.')
Mérésügyitlivatal
által hitelesített
Mérőberendezés
használatávalr.égzett
mérések
kéoezik.

'a)

sZERzöDÉ'' Á DIósCYóRI GÁZi,ÍoToRosFiÍTó,|ÍÚIlo,9szÚ rÁrÚ e Ázuorono's rÁvpő szÁ tt'Ít.Á.sÁa'q
lizI'ETIirEcÁIt Ápoo'is s. sz{ttttl urttÉrt.trt

|4.2. A J.ávhőtermelő a mérésügyiJogszabál.v.okbanelőírt rendszerességgelés módon
köteles gondoskodniaz elszámolási nrérés
valamint
cé|járahasználtN,Íérőberendezése'
a Felek által együttesenkijelcilt más nrérőberendezések
rendszeres hitelesítéséről.
Amennyiben bárrnelyik Félnek kétsé.qcitárnadnak a mérésekpontosságát illetően,
jogában áll a másik Féllel való eIózetes egyeztetéstkövetócn rendkíliili hitelesítést
kérr'taz oMH-tó|. A rendkívülihitelesítést
kezdeményezőFél köteles mege|őlegczni
a költségeket.A rendkívülihitelesítés
ki)|tségét
(a)

Ira az eltérés meghaIadja az engedé|yez.ettmaximális eltérést' akkor a
Távh<iterme|ó,

(b)

más esetben a rendkívűli hitelesítéstkezdeményező Fél viseli.

l4.3- Mind a rendszeres,mind a rendkíviili hitelesítésre
a Távhőtermelő köteles meghívni a
jegyzókönyvet
Távhőszolgáltatót és a hitelesítésrőlkészített
mindkét Fél cégszenien
hitelesíti.

15.

R.ENDELKEZESRE ALLAS

l5.l.

A Hőenergiát a Távhőtermelő - a Távhószolgáltató mindenkori igényeinek
megfelelően, de legfeljebb Nyári Időszakban 4,2-. Mwth (ldb gázmotor), Téli
Időszakban 3,8+* MW6 (l db gázmotor) termikus csúcs mértékéig- folyamatosan'
kivéve a Forróvíz táwezeték karbantartásának időszakát' köteles biztosítani.

15.2. A Távhótermelőrreka gázmotorosFűtőmű berendezéseit
úgykell üzemeltetnie,hogy a
gázmotoros Fűtőmű rendelkezésreállásával a Távhőszolgáltató igényétmind a Nyári
Időszakban' mind a Fűtési Időszakban .' az adotÍidőszakra az operatíV Szerződésben
meghatározandó mértékig. kielógítse.
15.3. A Karbantartási Időszak tartama alatt a Távhőtermelő a Felek által egyeztetett éS az
Operatív Szerződésben rögzítendó kapacitás mértékéigtartozik rendelkezésre állni,
azonban a F'orróvíz távvezeték karbantartási ideje alatt a Tár.hótermelőt nenr terheli
távhőenergia átadási kötelezettség,de ennek feltételeitaz Operatív szcrzódésben
rögzíteni kell.
A Tár,hőternlelő a gázmotoros F-iitóművet folyamatosan, illetve a Karbantarttisi
,rár'hőszolgáltató
Időszaknak a
előzetes írásbe|i hozzá1árulásával meghatározott
részében,oly nródon köteles karbantartani' hogy a Karbantartási Idószakon kívül
lehetóleg ne keletkczzók üzemszünet.
.fávhőtennelő
A
sza\'atoltatja,hog1, legalább az első 8 év átlagában a gáZmotorok
rendelkczésre állása rninirnurn 95,,Á**. l-ávhőtermelő a gázmotoros l.íitónriivet
névleges teliesítményen Nyári Időszakban a használati melegvíz igény.ekhez
isazítottanköteles üzemeltetni.

szerződésselnenl le|edett;ter\,ezettérték

sZERzeiDÉ.s
A DIósGyőRI GizMoToRos FÚTő'|ÍÚ llosszÚ 7.Á,.ÚGÁZ]|íoToRosrÁwő szÁtt'ÍrÁsÁnn
ijZLETI i}IEcÁI'r'ÁpooÁss. szÁptÚ utttÉrrcrt

i5.4

'I.ávhőtermelő
'I.ávhőszolgáltató
A
mentesüla távhószállításikötelezcttségca]ól' ha a
nem Vagy nem szerződésszeriien
teljesítia Tüzelőanyag biztosításikötelezettségét.

16.

ELÁLLÁS A sZERzÓDÉsToL. Á sZERZóDÉS FELMoNDÁsA

l 6. l .

E|á||ás a szerződést(j| a Távhőszo|gáltató (MIHÖ) á|tal
A Távhószolgáttató (MlHo,1 a Kereskede|miÜzem Kezdési Idópontja elótt jogosult a
Távhőtermelőhöz (MVM) intézettírásbeIinyilatkozattal elállni a Szerződéstő..
EláIlás esetén
a) a Távhőszolgáltató (lr,ÍIHŐ)_ amennyiben ezt a Távhőtermelő (MVM) igényli _ a
a szám|a szerint ígazoh számviteli nyilvántartás szerinti értékenmegvásárolja a
(MvM)
Távhőtermelőtő|
a Diósgyőri
Gázmotoros Fűtőmű létrehozására
vonatkozó, az Üz|eti Megállapodás 6. számú melléklete szerinti szerződés
le|jesítése érdekében a Távhótermelő (MvM) által megvalósított befejezetlen
beruhr2ási állomrínyt;
b) Az a) pont teljesülése eseténa Távhőtermelő Ítildhasználati joga megszűnik, a
Távhőszolgáltató (MIHÓ) pedig amennyiben e7l a Távhótermelő (MVM) igény|i
köteles megfizetni a fi)ldhasználati jog alapítrískoriellenértékét.
c) az a) és b) pontok teljesülése esetén a Távhőtermeló (MvM) köteles minden
ésszerű irrtózkcdést ttlegtcrrrria jogainirk és kötelezcttségeinek _ mint egystrges
egésznek . a Távhőszolgáltatóra (MIHŐ) való cedálása érdekében.Abban az
esetben' ha az ilyen szerződések szerinti szerz'ődő felek bármelyike nem jánr|
hozzá a cedáláshoz, akkor a Távhőtermeló (MVM) kciteles gondoskodni az ilyen
szerződések megszüntetéséró|, a Távhőszolgáltató
(MIHO) pedig köteles
mentesíteni a Távhőtennelót (MVM) a szerződések ilyen megszüntetése fol}tán
terheló kötelezettségek alól; és
d) a Távhőszolgá|tató (MIHO) kölcles a Távhőtcrmelőnek (MVM) a fénti a) _ c)
pontban nenr említett kárai megtérítése
cíInén70.000.000'-Ft átalárry kárösszeget
fizetni.

|6.2.

E|ál|ás a szerződéstőI a Tár.hőterme|ő (MVM) á|tal
A Távhőtermelő (MVM) a Kcreskedclmi Üzem Kezdési Idóponda elótt jogosr-rlta
Távhőszolgáltatóhoz (MIHÖ) intézettírásbelin1'iIatkozattalelállni a Szerződéstől.
Elállás esetén
e) a 1.ár.hőszolgóltatót(NíIIlŐ'; a sz;iltrluszcrirrt igazolt számviteli ltyilvárrtartiis
szerinti értékenr'ételijog (opció) illeti meg a Távh(itcrmelő (MVM) á|tat a
Diós.eyőri Gázmotoros Fűtőmű létesítésórc
vonatkozó , az' Úz|eti N,Íegállapodás
6.

szERzőDÉs Á DrósGvóRI GÁz'voroRo's FÚTd,|tÚ HosszÚ TÁVÚ G,íz}roroRos TÁyIró szittirÁsÁns
Úzttrt ureiu',lPoDÁs s. szÁMIi MELI'ÉÍI'ErI:
számú nrclléklete szcrinti szerződés teljesítésc érdekében megvalósított
befejezetI
en beruházási álIomány tekintetében;
b)

Az a) pont teljesüléseeseténa Távhótermelő Íöldhaszná|atijoga megszűnik, a
Tár hoszo|gliItató (M|HÖ) pedig amenn''iibenezt a Távhótcnnelő (NlVM) igényli
jog alapításkoriellenértékét.
köteIes nregfizetni a Ítildhasználati

c) az a) és b) pontok teljesülésccseténa Távhótermelő (MVM) köteles minden
ésszeni intézkedést megtenIri a jelen szerződésben foglalt jogainak és
kötelezettségeinek - mint egységesegészrrek- a .IávhőszolgáItatóra (MIHo) való
cedálása cirdekében.Abban az esetben, ba az ilyen szerződések szerinti szerződő
felek bánne|yike nem járul hozzá a cedáláshoz, akkor a Távhőterme|ő (MvM;
köteles gondoskodni az ilyen szerződések megszüntetésérőIés viselni annak
terheit'és
d) a Távhótermelő (MVM) köteles a Távhőszolgáltatónak (MIHO) a fenti a) _ c)
pontban nem említett krárai megtérítése
címén70.000.000,-Ft átalány kárösszege.t
fizetni.
l6.3.

A SzerződésTávhőszolgáltató (MIHÖ) általi felmondása

l6.3. l.

A Távhőszolgáltató (MIHÓ) a Kereskedelmi Üzem Kezdési Idópontját követően a
Távhótermelóhöz
intézet1 írásbeli nyilatkozattal, 60 napos felmondási idővel
felmondhatja a Szerződést, ha
a) a Tár'hőtennelő (MVM)
visszavonásra kerÍil'

működési engedélye jogerősen és végrehajthatóan

b) a Távhőtermeló (MvM) súIyosszerződésszegést
követ el. Ennek minósül:
ba) a távhő átadásának j ogalap né|kiiIimegtaga<lása,
jogalap nélküli megtagadása. vagy 60
bb) a Íizetésikötelez.ettség leljesítésének
napot meghaladó indokolatlarrkÓscdclme.
|6.3.2.A Szerződés1.ávhőszolgáltató(MÍIIó) általi fclrrrorrdásaesetéI)
a) a 1-ár'hőszolgáltatót (MIHŐ) a szám|a szerint igazcrlt számviteli nyilvríntartas
szerinti értéken
r,éte|i.ioJ]
(opció) illcti meg a Tál'hótcmlclő ítríVN{)áltel a;-[Jz|cti
McaáIlapodás 6. számú nrellékleteszerinti, a l)iósgyőri Fíílómíi létesítésére
vonatkozó szcrzűdés teljesítésc Úrdckébcn mcgr.alósított tárgyi esiAózei
tekintetében:
b)

.l.ávhőtermeló
Az a) pont teljesüléseeseténa
földhasználati joga Inegszűnik.a
(I\,ÍIHó)
Távhőszolgáltató
pedig amenrryibenezt a Távhőtermelő (MVM) igényli
köteles megfizctni a fiildhasználatijog alapításkoriellenértékét.

c) az a) és b) ptrntok teljesüléseeseténa 'I.ávhÍjtermelő(MVM) köteles nrinden
ésszerű intézkedést megteruri a jelen szerződésbenÍbglalt jogainak és
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szERzőDÉs Á DIósGyőR] GÁZiwoToRos F(jTő,|ÍÚHosszÚ rÁyÚ eÁzuoronos
iizr.ETI nrEG'.it'L.lpooÁss.szÁtttÚttttuÉrttrt

rÁynő szÁt't'ÍrÁsinz

kiitelezetlségcinck mint egysóges cgósznek - a T.ávhőszolgá|tatóra(MIIJo) való
cedálása érdekében.
Abban az esetben,ha az i|yen szerzódésekszerinti szerződó
|elek bármelyike nem járul hozzá a cedáláshoz. aklior a Távhótermelő (MVM)
köteles gond<lskodniaz ilyen szerződésekmegsztintetésérőlés viselni annak
terheit,és
cl) a Távhőtennelii (MVM) kőteles a 1.ávtrószolgá|tatónak
iMIHo) a fenti a) _ c)
pontban nenl említett kárai megtérítése
címén70.000.000.-trt átalány kárösszeget
fizetni.
16.4-

Szerződésl.ár'hőtermelő (MvM)

álta|i felmondása

16.4.1. A Távhőtermelő (MVM) a Kereskedelmi Üzem Kezdési Időpontját követócn a
Távhőszo|gáltatóhoz intézet| írásbeli nyi latk ozattal., 60 napos |elmondási idóvel
felmondhatja a Szerződést, ha
a) a Távhőszolgáltató (MIHO) működési engedélyejogerősen és végrehajthatóan
visszavonásrakerüI,
b) a TávhószolgáItató (MIHó) súlyosszerződésszegésl
követ el' Ennek minősül:
által felkínált távhő átvételénekjogalap nélküli

ba)

a Távlrőtermeló (MVM)
megtagadása;

bb)

a Hosszútávú Tüzelőanyag
nólküli lrregtagadása:

bc)

jogalap néIküli megtagadása' vagy 60
a fizelési kötelezettség teljesítésének
napotmeghaladó indnkolntlankóscrlelme.

Szállítrísi Szerződés teljesítésénekjogalap

l6.4.2. A Szerzódés Tál'hőtcrmelő (MVM) általi felmondása esetéIl
a) a 1 ár4tós;ltllsáltatÖ(ÍulHo) - umcrrnyiben ezt a Távlrőtertileló (lvtVful) igényli _ a
számla szerínt igazolt számviteli nyilvántarÍás szerinti értókcn megvásárolja a
Távhőtcnnelőtő| (MVM) Diósgyőri Gázmotoros Fűtőmű Iétesítésére
vonatkozó, az
Uzleti Megállapodás 6. számú melléklete szerinti szerz(ldésteljesítéseérdekébena
l.ávhótermelö (MVIV1) által megvalósított targyi eszközeit;
b)

Az a) pont teljcsüléseeseténa Távhőtermelő Íti|dhasználatijoga megszűnik' a
Távhőszolgáltató (MIHŐ) pedig amennyibenezt a Távhőtermeló (MVM) igényli
köteles megtizetni a Íöldhasználati jog alapításkori ellenértékét'

c) a:z a) és b) pontok teljesüléseeseténa Távhótermelo (MVM) köteles minden
ésszerű intézkedést megtenni a jelen szerzódésben foglalt jogain-ak és
kötelezettségeinek_ mint egységcsegésznek- a TávhőszolgáItatóra 1MIHo) való
cedálása órdekében.Abban az esetben,ha az i|yen szerződésekszerinti szerződő
felek bármelr.ike nem járul hozzá a cedáláshoz, akkor a Tár'hótcrmeló (MVM)
köteles gondoskodni az ilyen szerződésekmegszüntetéséről,
a Távhőszolgáltató
(MIHO) pedig köteles mentesítenia Távhőtermelőt (MVM) a szerződésekilyen
megszüntetése
[olytán terhelti kötelezettségekalól; és
i
r

4lr

i)

\.

-t'

\:/i

szERzöDÉs Á DIósGytiRI cÁzMoroRos I.tjróLrÚ HosszÚ rivÚ eÁzyoronos
UzLETI LÍEcÁI'L'4ponis s. szÁuÚ utttÉrLtrr

rÁvncj .szÁtLírÁsÁnc

'l.ávhőszoigáltató
d) a
(MI}IO) kötclcs a Távhőterme|őnek(MVM) a fenti a) c)
pontban nenl említettkárai rncgtérítése
címén70.000.000,-tlt
átalány kárösszegct
fizetni.

KÁRTÉRÍTÉs

17.

A Kereskedelmi Üzcm Kezdési ld(ipontját követően a Szerződésben és/vagy az
Operatír,Szerződésben foglalt bárniely kötelezettség megszegéseszerződésszegésnek
minősüI. Szerzódésszegés esetén a nem szerződésszegő FéI a Jogszabályokban'
valamint a szerződésekben meghatározott módon és mértékben jogosu|t a
Jogszabályokban illetve a szerződésekben meghatározotl szankciókra vonatkozó
igényótérvényt'síteni'
|7.1.

Kártérítésnemte|jesítés
esetén
Ha a Távhőtermelő a giízmotoros Fűtőmű nem tervezett leá|lása következtében nem
szo|gá|tatjaa Távhószogláltató által az operatív szerződésszerint igényelt hőt, akkor
köteles a Távhószolgáltató igazolt kárát megtéríteni.A káÍtérítésösszege a nem
teljesítetthőmennyiség trírgyéviHóárának kétszerese,de legfeljebb a nem szolgáltatott
hőmennyiséghez tartozó tüze|őanyag átlag költsége.
Ha a Távhőszolgáltató a Távhótermelőve| egyeztetett rendelkezésre állás keretein
belül nem r.eszi át a Szerződésbcn rögzített hómennyiséget, akkor a Távhőtermeló
ezze| arányos csökkentett giízmennyise.gátvételére
jogosult, illetve - ha Távhőtermeló
a tüzelőanyagot nem a Táv-hőszolgáltatótól vrisarolja _ a Távhőszolgáltató köteles
megtérítenia tiize|őanyag szállitója által a Tár,hőtermelőr'el szenrben én,érryesítlretó
igényeket.
Nemtelje sítésnekminősül, ha a .I.ávhőszolgáItató a gázmotoros Fűtőmű hőigények
által lulrctővé tett nraxinrális kiterhelése helyett rnás hótermelö |étesítménytvesz
igénybe; ebben az esetben a l.ávhőszolgáltató köteles megtéríteni a Távhőtermeló
elmaradt árbevételének30 yo.át.

17.2. Kártérítós |ribás te|jcsítés
esetén
Amennyiben a Távhőtermeló vagy a Távhőszolgáltató nem teljesíti az Operatív
Szerződésbenmeghatározottmennyisógi és/vagyminőségikövetelményeket,akkor az
alábbi hibás tcljcsítósmiaÍtilr-ártérítésr.e
kötelezett:
Hibás teljesítésnekszámít, ha a Tzivhótermelő nem képes a .fávhőszolgáltató álta|
előírt hőmérsékleten
a szükségeshómennyiségSzoIgáltatására,
A kártérítésalapja és mértéke:A Távhőszolgáltató igazolt kára (a szükséglet
kielégítéséhez
tartozó hőmennyiség és a szolgáltatott hőmennyiség különbségének
/hiinyz(l hőnrenrryiség/) és a kétszeres Hőár szorzata, de nraximum a hiányzó
hőmennyiséghez tafiozó tüzelóanyag átlag költsége.
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I{ibás teljesítésnek
ha az operatív Szerződésben
számít a Távhőszolgáltató részérő|,
foglalt mennyiségiésminősógi paraméterektőleltórően olyan üzemállapotot idéz elő,
rncl-v.meIlett a l-ávhőtermeIő rendszereinek összhatás|oka oly mértékbenromlik, hogy
nem teljesíthető a I8/2001.GM rendeletében kötelező átvétel feltételeként
meghatározott |egalább 657o.os évcs átlagos hatásfok. A nemteljesítésikártérítésa
harmadik szeméIyekkel kötött szerződésekből származó szankciók megtérítéseés
továbbá a Távhőtermelő elmaradt árbevételénekl07o.a.
|7.3.

18.

.rávhőszolgáltató
Mind a Távhőtermelő, mind a
mentesül a Szerződésből eredó
kártérítésikötelezettsége a|óI, ha az a másik fe| Szerződés teljesítésévelösszeítiggő
más szerződésbőI eredő kötelezettségének nem szerződésszen! teliesítése miatt
következik be.

BIZALMAS

INFoRMÁCIóK

A Felek kö|csönösen elismerik,hogy az ügyletre vonatkozóan általuk kapott minden, a
nyilvánosság számára nem hozzáférhető információt _ eltérőjogszabályi rendelkezés
hiányában _ biza|masan kell kezelni, és azok kizárőlag a másik Fél elózetes íriásbeli
hozzá1álru|ásával tarhatók fel bármely harmadik személy számára. Mindazonáltal a
Felek kötelesek a Magyar KöááÍsaság i|letékeskózígazgatási szervei sz:ímára feltámi
azok á|tal igényelt valamennyi információt, azonban kötelesek erről a másik Felet
haladéktalanul tájékoztatni.
A Szerződés titokvédelmi szabályait a Szerződés bármely okbó| való megszűnése
eseténis alkalmazni kell.

19.

VIS MAIOR (T,EIIETETLENULE.S)

l9.l

Vis Maior cscmények éséÉesítési
követelmények
Vis maior eseménynek minősülnek külörrösen
tÖrténések:
(i)

a következő

események vagy

bármely - hadüzenettel r'agy arrélkül folyó - háború, ellenségeskedés' blokád,
|orradalom, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség.

i||r:tvecxpcrrtkcrrlátozás,kik.'tók,
(ii) reLvirálás. lelbglalás vagy állatrrosítás.itrl1rr'rrtdokkok, csatornák Vagy a hajózáshoz vagy nar.igációhoz szíikséges más
berendezéseklezárása bármely helyen vagy egy helyen beltil,
(iii) sztrájk ésmunkabeszüntetés(a kétségekelkerülése végett:a csak a Feleket érintő
nenr minósülnek Vis Maiomak),
sztrájk ésmrurkabeszüntetés
(iv) földrengés, földcsuszamlás, tuz, árvíz vagy áradás. vihar, vi|lámcsapás vagy
szélsóségesidójárási körülmények, nukleáris vagy egyébtermészeti,illetve Íjzikai
katasztrófák.
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A Vis Maior.ra }rivatkozóFé|köteles a másik Felet
(a)

az aktuális Vis Maior esemén1'rőla lehető legrör'idebb ir]őn beliil írásbanértesíteni.
Az értesítésben
ismer1etni kell az esemény jcllernziiit és annak a Szerződés
teljesítésére
gyakoroIthatását,valamint várható időtartanrát;

(b)

a Vis Maior esemény nregszűnésérőla lehető lcgrör.i<tebb idón belül azt
követően írásbanértesíten
i. hogy aza tudomására jutott.

Egyik Fé| sem mentesül a Szerződés szerinti kötelezettsógci teljesítésea|ó| addig,
amíg a fenti értesítést
a másik Félnek el nem iuttatta
|9.2. A Vis Maior á|taI előidézetthátrányos következmények mórséklése
(a)

(b)

l9.3.

A Vis Maior által érintettFél:
(i)

köteles minden ésszeni intézkedéstmegtenni és az adott he|yzetben
eIvarható magatartást tanúsítani arrnak ér<lekében'hogy elh:árítsa'
megszűntesse,elkerüljc vagy mérsékeljea Vis Maior hatásait;

(ii)

köteles minden ésszerű intézkedéstmegtenni és az adott helyzetben
elvárható magatartást tanúsítaoiarrnak érdekében'hogy a Szerződés
teljesítését
a Vis Maior megszűnéseután haladéktalanulfo|ytassa;

(iii)

a mrísik Fél kérésére
köteles írásban tájékozratni a másik F-elet a Vis
Maior okiíró]' a hatásainak elkenilése' megszűntetéseés mérséklése
értlckébcrr
tctt erófcszítósckről.

A Felek kötelesek együttműködni egy helyreállítási terv ésésszerűalternatív
intézkr:dósckkidolgozásában ésmegvalósításábarr a Vis It,Íaior.
hátráryos
hatásainak a megszűntetéseórdckóbcn.

A \ris l\{aior jogkövetkezményei
(a)

A 19.l(b) pontban előírt értesítés
átadását kör'etően cgyik Fél sem felelős a
Szerződés
szerinti
kötelezettségei
megszegésóclrt. ha
az
ilyen
kötelezcttségszegéstegy vagy több Vis Maioi vagy annak (azoknak) hatásai
!'agy cz(:ncscmónyck ós hatások bármely kombinációja okoáa.

(b)

A jo-qok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez
rende|kezésreálló
időtartanr arrrryival hosszabbodik meg. amennyi idó az adott Vis Maior
hatásainakelhárításáhozésszerűenszükséses.

N..r,
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20.

ER'I'ESITES
Felek haladékta|anu|
értesítenitartoznak a másik [;elet, ha a másik Féllcl, l'agy a
Szerződés teljesítésér.cl
összefiiggésben bármel1' harmadik szemé|lyeI szemben
kiírtalanításra,kártérítésreés/vagykötbérre jogosult. A ljelek kötelesek ezen értesítés
a|apján a várhrrtó késedelmes teljesítésből (szerződésszegésbó|) eredő károk
nrinden Iehetőintézkedést
mérsékelésóre
mestcnni.

21.

FELELŐSSÉ(; A KoZREMÚxooóÉnr

2|.|.

urz operatív Szerződéshez tartozó Úz'emt,iteli Megállapodásban
Bármetyik Fé|
szabá|yozott módon _ köteles kikémi a másik FéI ho.zzájárulását' ha munkavállalója'
megbízottja' rneghatalmazottja vagy teljesítési segédje (a továbbiakban együtt:
Közreműködő) a másik Félnéla Szerzódéssel kapcsolatos bármely ügyben arurak a
feliigyelete alatt á|ló területen kíván eljámi. A másik Fé| a hozzájárulását alapos ok
hianyában nem tagadhatja meg' azonban annak a teljesítésétaz ügy jellegének
megfelelően feltételhezkötheti.

2|.2.

Ha a Közreműködő
a másik Fél felügyelete alatt álló területen kárt szenverl, a
Közreműködőt ért kárt a másik Fél tartozik megtéríteni.A dologbarr keletkezett
károkat a Felek arra a mértékrekorlátozzák, amelyek szokásosan szükségesek az adott
feladat teljesítéséhez.
A biztosításból megtérülő összeggel a kárt csökkenteni kell.
A Közrcműködőt a rrrásik FéI felügyelete alatt álIó terülcten ért kár körülmenyeinek
kivizsgálasához az adott FéI köteles megadni az ésszerűenelvarható támogatást és _
érintettségesetén_jogosult résá venni a Közremíiködővel folyó eIjárásbarr.

2|.3.

A Fé| közr,etlenül felelós a károsult fellel szemben a Közreműködője
szerződéseskötelezettségek teljesítésével
összefiiggésben okozott karért.

2?.

VITAS UGYEK

által a

RENDEZESE

Minderr olyan jogr.ita esetén,amelyet nem lehet a Sz'erz'(ldőFelek köZötti békés
megáIIapodással rendezni, a r'itás kérdésektekirrtetébena Szerzódő llelek .
értékhatártólíüggően .- a Miskolci Városi Bíróság, illetve a Í}AZ Megyei Bíróság
illetékességét
Íbgadjákel. A Bíróság jogerős döntéséiga Felek kötelesek a Szerződós
szerinti teliesítésekre.

z-).

ELJÁRÁS
CsŐDELJÁRÁS'
FELsZÁMoLÁsI
vÉcot,szÁrlroLÁsI ELJÁRÁs EsETÉN

ELJÁRÁS

YAGY

Ha akár a Tál,hoszolgáltató, akár a Tár'hőtermelő ellen csődeljárás, felszámolási vagy
r,ógelszámolási eljár.ásindul, az érintettF.élköteles a Jtlgszabályokban meghatároz.trtt
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határidőre és rrródon nregtenni a Joaszabályokban előírt eljárási cse|eknréIr1'eket,
továbbá cnől a rnásik Felet mesfelelően éíesíteni.

24.

RÉSZ|,EG
ES ÉRvÉNyreleNsÉt;

24.1. Ha a Szerzőclés bámrel1,' rendclkezése érvénytelennek,jogellenesnek vagy
végrehajthatatlannak bizon1.trl, akkor ez a körülmény rrem érinti, illetve nem
befolyásolja a
többi
rendelkezés érvényességét,jogszerűségét, illetve
végrehajthatóságát.
24.2.

A Szerződés egyes pondainak a címt' kizáró|ag tájékozódás céljára szolgál.

25.

A szBRzoDÍ,s MóDoSÍTÁSA

25.1. A Szerződés, illetőleg az Opera|.ívSzerzódéscsak a Felek által cégszerűenaláírt'
írásban foglalt okirattal módosítható.
25.2.

Felek az Üzleti MegáIlapodásban ésmellékleteibenmegjelölt fejlesáéseikre tekintettel
megá|lapodnak abban' hogy a jelen Szerződésben fog|alt hőmennyiség biztosítiísa
mel|ett kölcsön<js érdekeiket figyelembe véve más műszaki mesoldást is
alkalmaziatnak.

25.3.

Ha a Szerződés hatálya alatt bármely.ik Fél körű|ményeiben lényegesen és taíósan, a
Szerződós megkötésénekaz idópontjában előre nem |átbató vá|tozás következik be, és
ez a körülmény jogos érdekeitjelentősen sérti, a Felek kötelesek a szerzódés
módosítása vógett a szerződésérilltettl.észét
újratrírgya|ni.

25 -4

A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az E::uópai Uniós jogharmoniációs
követelmén1'eknek, különösen a vcrsenypiaci követelményeknek a magyar jogrendbe
való beiktatáSát közvetlenül kör,etően, szükség esetén, a Felek az ilyen
k<ivetelményeknek megfelelően nródosítják a Szerződést, valamint az Operatív
Szerződést.

26.

JoGLEllloNDÁs
A Szerződés bármely rcndclkezclsével összefiiggésben bármelyik Fél által tett
semmi|yen joglemondás, vagy az a k<irülmény,hogy a Fél az adott esetben nem él az
őt egyébkénlnregilletó joggal vagy igénnyel,nem hat ki a szerződés bármely más
rendelkezését
illetően az il1'en Felct rnegillető semmilyen jogra, jogon,oslatrir illetve
joglemondásra. illetóleg az nem is értclmezhetőaz aITavorratkozójoglemondásként.

27.

ENGEI,MÉNYEZÉS
A Felek jogosultak írásbeli nyilatkozattal a jelen Szerződésbtil eredó jogaikat és
köte|ezettségeiket _ mint egységes .jogviszon1.t - bármely harmadik szenrélr.re

'|ZERZtiDÉ.s
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engedményezni a másik fel elózetes írásbe|t hozzájárulásával, f.eltéve' hogy az
engedméIiyes
képesa jelen Szerzódésbő|eredőjogok éskötelezettségekgyakorlására,
illetve teljesítésére;
a Felek az engedményezésról
előzetesenegyeztetnikötelesek. Ha
a másik Fé| megalapozottan tiltakozik az engedményezés
ellen, akkor a Felek
jóhiszemű tárg1'alásokatkötelesek foly1atni.

28.

ToVÁBBI INTÉZKtrDÉSEK,
FELEK xÉpvlselŐl

28.|.

Mindkét Fél köteles minden ésszerű erőfeszítéstmegtenni arra vonatkozóan, hogy
megtegyen' illetve megtetessen minden szükséges intézkedést,illetve aláírjon és a
másik Fél rendelkezésérebocsásson a Szerzódés rendelkezéseinek,illetve az azok á|ta|
meghatározott ügylet teljesítéSéhez
szükséges,a Szerződésselelémi kívánt szerz<ídési
cél elérését
nem veszé|yeztetó mindennemű okiratot.

28'2. A Felek kijelentik, hogy a pá|yázat kiírásával, illetve az ajánlat benyújtásával
kapcsolatos szándékuk kizáró|ag jelen Szerződéssel és a gázmotoros Fűt<imri
megvalósítására vonatkozó megá|lapodással (Létesítménymegvalósítísára vonatkozó
megállapodás) együtt valósul meg, ez'értezeket a szerződéseketegyütt kell érte|mezni.
28.3.

A szerződés teljesítéséve|kapcsolatos képviseletre a szerződő fe|ek az alábbi
munkatiírsakathatalmazzák fel:

MIHO:

Balogh Arpád ügyvezető igazgató / Tamás Pá|

gazd asági i gazgatóhelyettes
Telefon:(46)
500-530
Fax(46)500-549

MVM:

Holló Vilmos vagyongazdálkodási ig. / Szántó
István eróművi fómérn<'k
Telefon: 224-6334
Fax:201-9391

Miskolc,2002. a'rr-e.J<r
rr-,l hó,fu napján
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