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MEGHATÁRoZÁSoK

Amennyiben a szö'"'egösszefüggésbőlmás nenl köl,etkezik. a Szerződésbenhasznált fogalmak
az atábbijelentéssel
bÍrnek:
'.Arkóplet'' - a tár'hótermeléSellenéíékénekaz inÍIációs hatásokat és árváltozásokat
fig;.elembevevő
'módosítására megállapított formula. amelynek segítségével ezekel az
ellenértékeket
a tárgyévekre
aktualizáIni kell.
..Atmeneti időszak'' - Az önkorm án.vzati szabá|yozással összhangban minden naptári év
szeptemberl5-től október l4-ig. ésáprilis l6-tóI május l5-ig terjedőidőszaka.
-az' adott évben az összes hőfelhasználás
',Bázis e||enéÉék,,
figyelembevételévelkialakított
hőár az árképletszerintiszükségesmódosítással''Csat|akozási Pont'' _ a gázmotoros Fűtőmű megvalósításarakijelölt terület határán belü]
felszerelt mérőberendezésnekaz MVM csatlakozásihelye feloli elsó hegesztett, vagy karimás
csatlakozása. A villamos há|ózati csatlakozás vonatkozásában a tuta;doni- határt
a
ktizépfeszültségű
kapcsoló-berendezésénét
kiépített
kötési pontjelenti'
,,Értókesített Hő,, 'a l.ávhótermeló által a .Iávhőszolgáltató részérea Csatlakozási Ponton
átadott és a Távhőtermelő tulajdonában ós kezelésébenlévő Mérőberendezésen
mért
hónrenn1.iség.
,,Értókesített Vi||amos Encrgia'' - a .fár.hőterme|ó által az Áranrszolgáltató részére
továbbértékesítés
céljára az AD-YESZ mérőbcrendezésen
átadott, i||etve ÉMÁSZ.sza|
és/vagy MVM.mel és/vagvfeljogosított fo'e1'asztóval.közvetlen |elhasználására szolgáltatott
vi llamos energia mennyisége.
..Pe|hata|mazás'. . a közigazgatási Szen'ek, itletve közigazgatási hatáskört gyakorló más
szervek által adott r'alamennyi olyan engedél.lt, hozzá1áru|ist.vagy más aktust' ii.letve a rráluk
eszközlendő valamenrryiolyan beje|entést
jelenti, amely szüks-Jgesa gázmotoros Fűtőmű
mcgépítéséhez
ésüzemeltetéséhez.valamint a Szerződésben-"gha1á.o'oit valamerrrryi e91'éb
kcitelezettség
teljesítéséhez.
',Forrór'íz'' -a Távhóternrelő áItat a Szerződés szerint szabályozott hőmérséklettela
1-ár lríiszrllgáltatórendell:ezésére
trrlcsátotthÖ,lrort1ozó
ki-izug.
''Fűtési időszak'' _ a Sz.erződő Felek eltéró megállapodásának a híányában' a hely.i
önkormányzati szabályozással összhangban. minden naptári ér, október hó l5. napjától a
kör'etkező naptári ér,'áprilishó l.5.napjáig (e kétnapot is teleértve)terjedő időszak.
,,Fűtőmű'' _ (a Bulgárfuldi Fiitőrnít területén)tedletón a létesítendőgáznotoros kapcsolt
energiatermelő egvség.
'.Hőár'' _ cg;'si.glr1i
t ICj) kiatlotthómenny'iségforínteIlenértéke
AF.A nélkül.

.'zERzőDÉs.4BI:I'GiRF()I'Dr
G.4ztÍoToRosFii7.ő,|IL;
Irossz11TÁ,.('GizMoronos rÁvpti
.szÁtttr,ísa,'l
iizr'Lr] LIEG.iLLÁpoo'is z..szÁ'ttÚ ttttt t'trttl.r.

a NlIlIo á|ta| a Fűtónríi megvalósítása érdckébena Távhőternre|ő
,,Ingat|an''
rendelkezésére
bocsátott.a Bulgárföldi Fíitiimű [Jzemegysé.a
területénkÜelölt földterület.
'.Jogszabá|y''' vagy ,.Jogszabályok''. jelentik
a Magyar Köztársaság területénkötelezően
alkalnrazandó. nlindenkor hatályos jogszabályok együttesét' anre|1.a jelen szerzódós
te|jesítésér'e|
összlian gba hozható.
''Jó Szolgá|tatási
G1.akor|at,._ az európai errergetikaiipar.barrá|talánelsanel|oga<lott,a
tár.h(itermelő és -szolgáItató berendezések biztonságos, hatókony és gazdaságos
míiködtetésére és karbantartására rendszeresen alkalmazott, folyamatosan változó, és a
Hőtcrnrelő Létesítménnyel
lény.egében
azonos móretű éskapacitásúegységekrealka|mazható.
a Létesitményés a Kapcsoló<'ló Beruházások részétképező bc'rendezésekvonatkozásában a
gyártók üzemeltetésiéskarbarrtartási
kézikönyveiben foglaltaknakáltalánosságbanmeg|eleIő
g1'akorlatot,módszereket, technikákat' nomrákat éskorlátozásokat jeIcnti.
,'Kapcso|ódó Berrrházás'' - a BuIgárfiildi gázmotoros Fűtőmű távhő szolgáltatási,villantos
energia forgalmazási és l,árosi közüzemi rendszercsatlakozásainak a biztosítására szolgáIó és
a hőtermelő mú megvalósitásával egy id<ibenvégrehajtandókivitelezésimunkák, amelyek
nélkiil a Létesítményrendeltetésszerű
működtetése nem valósítható meg.
,,KarbantaÉási ldőszak'' - ér.enteismétlődó, a Felek eltéró megállapodása hiányában
mindcn naptári évben |5 ér.enkeresztül a Fűtési Időszakon kívtili idószakra eső, az operatív
Szerződésben rögzített. l.5 napnál nem hosszabb időszak'
',Kereskede|mi tlzem Kczdési ldőpontja'' - a Bulgárft]ldi gázmotoros Fűtómű sikeres
próbaüzem (30 nap) zárásának idópontja.
.,Közigazgatási Szen.'. bármely állam nemzeti joga,
illetve a nenrzetközi közjog szerint
r.ag1'.
közigazgatási szen'nck'
közigazgatási hatáskört ellátó szeryIlek nrirrősülő szerv vag}'
személy, ideértvea nemzetek felett á|ló és a nemzetközi szen'eket' a teriileti és egyéb
önkormányzati szen,eket és a bíróságokat is. iIletve mindezek bármelyikének bármely
szen.ezetiegységét.
képviselójét.
bizottságátvagy testületét.
,,Közreműködő'' - valanrelyikSzerződő Fél által a Szerződésselkapcsolatbana rnásik Félnél
történő iigy'inlézésre,
illetr.etevékenvségre
kijelölt személ1-.
.'Lej:irat ldőpontja'' _ a Kereskedelmi Üzem Kezdési Idópontjától számított l5. évben
rncgkczdődó l;iitésiIdőszak utolsó rrapja.
_ a Szerződéshatálya alatt a BulgárÍöldi gázmotoros FűtőmÍiáltal
''Lekötött Tcljesítmén1,''
kiadott' a Szerzijdéshennli:ghatárcrzott
legnagyobbhóteljesítménl..
- a Távhőtermelő által nregval<isított
és üzemeltetettt}ulgáríöldi gázmotoros
',Lótesítmén5''.
}.űtómű, valanint a Csatlakozási Pontokig kiépítendő rcndszerkapcsolatok megépítését
tarta|mazó pÍojektetjelenti.

szERZőDi:s Á BIII'GÁRFoLDI cÁzMoToRos Fíjr(j.|Í(ÍIrosszl|rlíyÚ GiZiVoToRos
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,,(iázmotoros Fűtőmű létrehozására r'onatkrrzó szerződés,,
', _ a Fe|ek közötl a jelon
szerződésaláírásár,alc-gyidejűlegmegkötött nrcgálIapodása BuIgárÍöIdigáznrotorosFűtőmű
létrehozására.
''iVlórőberendezés.'
irz értékesített
hő és a ríz|orga|om mérésére
szolgáló berendezés,
továbbá a mérésekadatait gyűjtő (tároló) kószülékek összességétjelenti, beleértve a
ho?'zátaÍtoz.ő bcépített modemkártyákat vag1' nrel|é szerelt modem késziilékeket. az
adathordozókat, r.alamint a szekunder. adatg),iliitó készülékek szünetmentes táplá|ására
szolgáló késziilékeket,iIlctvc bcÁiimcnő inlpulzus körökh<rz ta|tozó Vezetékeket és
szerelvényeket
is.
''Nyári ldőszak'' * a Felek eltérő megállapodása hirínyában.a helyi önkormányzati
szabályozással összhangban. mindcn naptári évben április hó l5. lrapjától ugvartazon naptári
évoktóbcr hó 14' napjáig (e kétnapot is beleértve)terjedő idószak.
,,operatív Szerződés'' - a BulgárÍiildi gázmotorosFűtómű kereskedelmiüzeme időszakában
éventemegállapításra kerülő. a Távhőtermeló és a Tár.hőszolgáltató köZttti együttműködés
tárgyér'i feltéte|eités kölcsönös köte|ezettségeit.továbbá az Üzemviteli Megállapodást
aktua|tzá|6,a tárgyér'i díjalkalmazási ésfizetési Í.eItételeket
rögzítő mcgállapodrís.
,,Szerződés'' _ A I}ulgárfti|di gázmotoros Irűtőmű l5 éves idotartamú folyamatos
Íizemeltelésrevonatkozó jelen megállapodás' ahogyan azt a F'elek által aláírt szerződósformula !'ar|'a|mazza,beleértve az operatív Szerződést, valamint minden olyan okmányt,
anlelyet a szerződésben foglalt utalás annak részévé
tett.
'.Tüzelóanyag'. .

a gáznrotoros FűtómúáltaI alkalmazandó, fosszilis primer energiahordozó,
mel}.eta Távhőszolgáltatri megszakításnéIkti|az igényeltteljes mennyiségben,
nyomáson és
.|-izelőanyag
minőségben biztosít a Távhőtermelő szántára. A Felek hosszú távú
vásárlási
szerződéstkötnek a ].ÍiZelőan}'agbiztosítására.
''ilzemvite|i Megál|apodás'' _
az operatív Szerzódés részekénta TáVhőtemleló és a
Tár,hőszolgáltatóközcjtt a Felek üzemviteli együttműködését
szabályozó megállapodás.

Arnennyiben a ször'egösszefiiggésből más nem kör.etkezik, a Szerződésbenhasznált ftlgalmak
ugvanezenfogalmak többes számát isjelentik.

sZI:RZ(jDÉ.s
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A9ZERZÓDÉS

TÁRGYA

A Szcrződe1stárg'!'a a Tál'hótemreló. valamint a Tár'hőszolgei|tatóarra vonatkozó
nregáI|apodása,hogy a Távhiitennelő a je|en Sz-erződés.r'alamint az Operatív
Szcrződés rendeIkezéseinekmegfcIelóen - a saját költségérc üzemeltetendő
Rulgárföldi gáznrotoros Fűtőművel. r'ag.v egyéb műszaki rnegoldással _ 15 évi
időtartamra l'állalkozik Misko|c Megyc-i Jogú Varos BulgárÍii|di Kazánház hőkörzet
távhóenergiaigényénekrészlegesbiaosítására.
A Szerződés tárg1-a'ennek megfelelően. alapvetóen az a|ábbi szolgáltatások nyújtására
terjedki:
a) A 6. pontban meghatározott távhő átadási kötelezettség tel.iesítésea Lejárat
tdőpontjáig.

-t.

b)

a fenti a) pont szerinti kötelezettségek teljesítéséhez(pl. karbantartás)
szükséges' a Szerződésben meghatározott, il|etve a Szerződés a|apján
meghatározandó egyébkötelczettségek te|jesítése:
valamint

c)

Operatív Szerzódés lényegesfeltételeineka meghatározása.

TULAJDONI

HATÁRoK

A Csatlakozási Pontig megvalósítandóberuházások eredményeként
aktiválásra kerülő
r.alamennyi bercndczós, épület,eszköz.

4.

NYILATKoZAToK, sZAvATossÁGoK És
KöT ELEZETTsÉGvÁLLALÁSoK

4.t.

A Tár'hőternreIő nyiIatkozatai éskötelezettségvá||a|ásai

4.l.l.

A Tár'hótermelő ezennel kijelenti ós sza\'atoljaa 1.ávhőszolgáltatónak.hogy.
(a)

a Távlrőtr:rrltclő a Jtrgszabál1.oka|apján én.énycsonbcjcgy.zettés működő
gazdasági társaság, ésjogosult arra' hogy a Szerződést aláírja és teljesítse,
továbbá kijelenti, hogy legiobb tudomása szerint nincsen ellene folyanratban
lél,őr.agv |en1'egető|elszámolási'",ag1'
csódeljárás;

(b)

a Távhőtermelő rendelkezik a Szerződésmegkötéséhezsztikségesvalamennyi
társasági l.elhatalmazással:

(c)

a Szerződés Tár'hőtennelő általi aIáírásához a szeÍződésben foglaltak
megtörtént,és
teljesítéséhez
szükségesminden közigazgatási ésmás intézkedés
azok érvényesekés hatályosak.kivéve azon Felhatalmazásokat.amelyeket a

szERZóDÉsA BULG'iR11)LDrG.iz,vorono.s t,Űrő.ttÚ ttosszÚ rÁv(l c'izuorono.s l.Ávttő
szÁr.LiT.isRA
íizr'E.rI F'G,íu',|ron'ísz.szÁltÚ itttttÉxttl.t
Tár'hóternrelőliek a
beszerezniel

Szcrz(jdés alapján, arrrrak aláírását követően

kell

(d)

senrmil;'en bíróság. \'áIasztottbíróság vagy Közigazgatási Sz-erl'elótt nincs
foIyamatban.ós a Tár,hóteImeló tudomásaszerint nem várható a Távhótermelő
ellen indított, vag!' azt érintő olyan per Vagy más eljárás. amely hátrányosan
.|ávhőtermelő
érinthetia
hogy teljesítsea
azon képességét
vagy készségét.
Szerződésszerinti kötelezettségeit:
és

(e)

a Szerzódés teljesítéseérdekébr:n
harmadik személyekkeI kötend<i szerződések
határozatok
Tár.hótemrelő
általi
aláírásához szükséges társasági
(óváhag1"ások)kellő időben rendelkezésre
állnak.

4.| .2. A Távhőtermelő az alábbi kötelezettsés\'állalásokat
teszi:

4.2.

(a)

a Távhőtermeló köteles a Szerződés 12. pontjában foglaltaknak megfelelő
biztosításokat megkötni éS fenntartani, vagy megköttetni és fenntartatni. A
Távhőtermelő köteles a biztosító á|ta| az i|yen biztosítások alapján fizetett
kártalanítási összeget _ a körülményektöl fiiggően - a gázmotoros Ftitőmű
megvalósításrlr.a,kijavítására, illetve helyreállítiisarafordítani;

(b)

a Távhőtermelő köteles a gázmotoros Fűtőművet a Szerződésnek, így
különösen a l2' pont szerinti biztosításikövetelményeknek,a Jó Szolgáltatói
Gyakorlatnak, valamint a Jogszabályoknak megfelelően mÍiü<ödtetni és
karbantartani;és

(c)

a Távhőtermelő mindenkor k<itelesa gázmotoros Fútóművet olyan állapotban
tartani vag}.tartatni. amely megfelel egy hasonló teljesítményű,Tüzelőanyag
felhasználású és koru gázmotoros Fűtómíi állapotának, fig1,.elembevéve a
gáZmotoros Fűtómű ten'ezett élettartamát.

ATávhőszolgá|tató nyi|atkozatai éskötelezettségvál|a|ásai

4.2.|. A Távhöszo|gáltató kijelenti ésszavatol|aa Távhőtermelónek.hogy
(a)

a T.ár'hószolgáltatóa Jogszabályok alapján érvényesenbejegyzettés működő
gazdasági társaság' és jogostrlt arra. hogy a Szerzodéstaláírja és teljesítse,
továbbá kijelcrrti. hogy lcgiobb tudomása szcrint ellene nincscn folyamatban
lér.óvag1'.fenyegetó felszámolási vagy csődeljárás:

(b)

a Tál'hőszolgáItató rendeIkezik a Szerződés nregkötéséhez szükséges
r,alanrennyitársaságífelhatalmazással;

(c)

a Szerződés Távhószolgáltató áItali aláírásához és az azokban f.oglaltak
megtörtént,és
teljesítéséhez
szükségesminden közigazgatási ésmás intézkedés
azok érvényesek
éshatálvosak:
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(d)

senrtnily'enbíróság. r'álasztott bírószigl'agv közigaz,gatási szerv e|ótt nincs
fol1'amatban.és a l.ár'hőszolgáltató tudomása szerint nem várható a
Tál,hőszolgáltató c|len indított' vag}.azl érintő ol-rarr per vagy más eljárás.
aInely hátránl'osan érintheti a Távhőszolgáltat<iazon képességétr.agy
készségét'
hoe1.teljesítsea Szerződésszerintikötelezettségeit:

(e)

a Szerződésteljesítéseérdekébenharmadik személyckkeI kötendő szerződések
Tál'hőszolgáltató általi aláírásához szükségesalapítói döntések (óváhag;,ások)
keIló időben rendelkezésre
állnak.

4.2.2 A Távhőszolgáltatóaz a|ábbíkötelezettségvállalásokat
teszi:
a)

A Távhőszolgá|tató köteles a csatlakozó berendezéseita Szerződésnek. igy
különösen az operatív Szerzódésnek, az Üzemviteli Megrí{lapodásnak, a Jó
va|amint
Szolgáltatói Gyakorlatnak.
a vonatkozó Jogszabályoknak,
Felhatalmazásoknak megfeleIően üzemeltetni éskarballtartani,

b) A Távhőszolgáltató köteles a Fűtőmű által igényelttüZelőanyagot biztosítani.és
arra Hosszú távúTüzelőanyag l'ásárlási Szerzódéstkötni.
c) A Távhószolgáltató eg}.üttműködik a Fűtőmű üzemeltetésében,
biztosítjaannak
szakszerű kezelését
a megkötendő ÜzemeltetésiSzerződésalapján.
d) A Távhószolgáltató köteles a Létesítményáltal el1bg|alt Ítj|dterületre kült'n
megáIlapodás alapján ftildhasználati jogot biztosítani, amely a Létesítmény
mindenkori tuIajdonosátiIleti meg. biztosítjatovábbá a Létesítmény
működéséhez
éshasználatállozszükségesszolgalmakat.

5.

AGÁZMoToRosFŰToMŰMÚKoDTETÉSE
A Távhőtermelő a gáZmotoros Fűtőművct oly módon köteles működtetni, hogy a
Iegkisebbköltséggel ésa lratósági engedélybenfoglaltak betartásáva|tegyen elegeta
Szerződésbenfoglalt kötelezettségének.
A gázmotoros Fíitómrivel a Tárllőternrelő köteles a 1.ávhószolgáltató távhőtermelíl
rendszerévelműszaki együttnrűködésbenüzemeltetni.Errnek érdekébena Felek _ a
Távhőtermeló kezdeményezésére
és igényeinek mcgfelelően - közöserr kialakítják és
szÍikség szerint összehangolják a Felek által kötelezően betar1arldó tizelnviteli
szabályokat (a továbbiakban: Operatír, Szerződés).Az operatír, Szerződést annak
alaptrl vételér'elkell eIkészíteni.hogy a Távhőszolgírltató Hőenergia vételezési
menetrendjét és a gázmotoros Fűtőmű együttrnűködéséta Távhószolgáltató
rendszerévela 1.ávhőszoIgáltatóigényeihatározzákmeg.
A J.ávhőtemrelő rnegköti, és a SzerződéS tartanla alatt hatályban
köte|ezettségei teljesítéséhez szükséges, harmadik
szenrélyekkel

taíja a
kötendő
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szerződéseket.íg1'különösen
szerződéseket.

a tüzelóan}ag és a pótr.íz szolgáltatilsáraVonatkozó

6.

HŐMENN},ISÉc'rpr,rosÍrMÉNYLEKÖTÉSE

6.|.

Hőmennyisóg,teljesítmény|ekötése

6.l.l.

Távhőterme|ó által garantáltkiadható él'eshőmennyiségévi átlagban:

Bulgár1öIdi
Kazánhazhőkörzetek
együtt

TÁyHő

Fűtési
Atmeneti
Nyári
időszak
időszak
idoszak
+ hm\. pótftités+hmv hmv
Íútés

Szolgáltatási időszak' h

4320
( 180nap)

Garantált hőátadás TJ/a
l db gázmotor

ló**

720
(30 nap)
1

3600
( 150nap)
)

Osszesen

8640
(360 nap)

23**

*kivéve a gázmolorok cseréjénekés/vag1''megújító nagy.karbantartiísrínakévében,
ebben az esetben Felek az adott évre vonatkozó operatír' Szerződésben állapodnak
meg a szo|gá|tatásiidőszak kihasználási óraszrimairól ésa garantált hőátadásról.
** Sállítási szerződésse|
nenr lefedett;tcrvezettérték
6.|.2. A Távhőszolgáltató kijelenti, hogy a Távhótermelő által a Távhószolgáltató részérea
mértékea Szerződés
Szerz<idésalapján átadandó távhő lekötött teljesítmérryének
tartama alatt
a)

a N1'ári ldószak alatt - a Felek eltérő megáIlapodása hiányában _ nem
nagyobb.mint I ,l * * MWth ( I db gazmotor);

b)

a Fűtési Idószak alatt _ a Felek eltérő megállapodása hiányában _ nem
nagyobb.mint 0,9t* MWh (ldb gázmotor ).

1

oPERÁTIV SZERZoDÉS

1. t .

Az eg'v-esnaptáli években a Szerződés alapján átadandó távhőenergia nrennyiségéreéS
ütemezésére r,onatkozó igényéről a TávhőszolgáItató a tárgyévet nregelőZó év
szeptember hó 30. napjáig n}újt előZetes tájékoztatásta Tár,hótemreló részére.
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7 .2.

7.3.

t.

r\ Felek nregállapodnak abban. hog1,. a 6.l .l .. 6'| .2. pontokban IekötÖtt
teljesítrnényhatáron
belül. a tárgr,cir,et
nregelózó évrlecentberhó l. napjáig nlegkttik a
.I.ávhőtenrrelii
á|ta| a gáznl)tor{)S l.-űtőműben előállított' a Távhőszrllgá|tató
mindenkori részIegesigényeinck megfelelő hőmennyiség és távhó reljesírmény
Tár,hőszolgáltatórészére
r.aló átadásárrakegves feItétcIeirőlrendelkezó éves()peratív
Szerzőclést.lJa a tárg1él'etmegc|őz(i cíl,december hó l . napjáig nem jön létrea
tárgyévi operatív Szerződés,akkor a Feleknek mindent nleg ke|l tenniük a nrie|őbbi
pótolásra és ennek megtörténtéiv
az e|őző évi operatív Szerzó<lést
kell mcgfeleloen
alkalmazni. ésa l;eleknekkölcsönÖsen el kell számolniuk.
Az OperatívSzerzódc1slényegeslbttéte|ci
a következők:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(0

(g)
(h)
(i)
Ű)
(k)
(|)

a Távhőtermelő fonóvíz-hőszolgáItatásikötelezettségea Távhőszolgá|tat(láltal
megjelölt részIeges
hőigényekkielégítéséhez
szükségestömegárammal, ny'omás. iI IetvehőmérsékIetkülönbséggel
:
a Távhószolgáltató lárg1'ér'i
hőenergiaátvételikötelezettsége;
a sázmotoros Fűtómű áItal szo|gáltatandó,a Távh(iszolgáltató szabályozásához
ilIeszkedó előremenő forró viz. hőmérséklet:
a hófogyasztás átlagos meteorológiai körülmények eseténterl'ezett havonkénti
értékei;
ljzcnrviteli N4egáIlapodások (F-elek kapcsolattartási szabályainak éves
aktuaIizálása;
a karbantaíási munkák időigén1.eés ütemezése.a terr'ezett |eállási idiíszakok; a
tárg1'ér'i Karbantartási Időszak meghatátozása' a lárgyévben e|r'égzendő
karbantartási murúlákminimuma ésütemezése;
az elszánrolásimérósekrevonatkozó megállapodások;
a IIóár tárgyér'iérteíkc
a Bázis el|enéIték
ésaz Árkclplct a|apján;
díjfizetési feltételekszámlázás;
szerződésmódosításifeltéteIek;
a szerz'ődésszegés
következményei;
a Távhőtennelő vagr' a 1.ár'hőszolgáltatóáltal lényegesnekminósített bármely
egyéb|eltétel.

7.4.

Az Üzemvireli Megállapodás lényeges feltételeinek (a Szerződés, az operativ
Szerzódés) teljesítése
érdekóbenlrarmadik személyekkel kÖtött szerződésekalapján
kidolgozandó és egyeztetendő, alapr'etóen technikai és kommunikációs jellegű
elóírások arulak rcíszét
képezik.

8.

HÖÁR, Án.xÉplpr

8.1.

Á|ta|ános szabá11'ok

8. l . l . A köm-vezetvédelmielőírásokszigorodásakövetkeztében' illetve ebből következoen a
kömyezetr,édelemmel kapcsolatos, a távhó termelőt terhelő új költségek felnrerülése
esetérea Í'elekkötelezik magukat,hog),jóhiszemű tárgyalásokat fol}.tatnakennek a
I{őárban való elismerésére.
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Ha a Felek nregítélése
szerint a Jrlgszabály vagy a Fe|hatalnlazásmegváltozása
folytán vagy Inás fontos okból ' szükségesséválik az arra valő berendezkedés,hogy
olaj Tiizelőan'vag kerüljön felhasználásra, a Felek megá]lapodnaka Hóár ehhez
kötődő' a szükséges fejlesztési rá|ordításokat megfelelóen fig;'elembe vevő
módosításában.
8.l.2. Ana az esetre' ha a Hőár a Szerződés időbeli haüílya alatt hatósági árszabá|yozás a|á
esne, a llelek nregállapodnak. hog-".cg}üttesen jr4mak el az il|etékcs árhatóságnál
annak érdekében,hogy az illetékesárhatóság a Felek méltán1'osérdekeitis figyelembe
vevó árat álIapítson meg'
8.l.3.

Felek szÁm|ázási és fizetési rendkérrlrógzítik, hogy a Távhőtermelőt beszámítrísijog
.Iávhőszolgáltató
illeti meg a
szolgáltatásaival szemben' ennek érdekében a
Távhótermelő a Távhőszolgáltató által kötött tüzelőanyag vásárlási szerződésben
rögzített száml'Évásiésfizetésirendhez igazodóan jogosult szii'rnlázni.

8.2.

Hőár

- a 2001. évi brízisár
8.2.l. A Hőárat - amely tarta|mazzaaz átadott hő teljes ellenértékét
ésa 8.3. pont szerinti árképletalapul vételével
kell megállapítani.
8.2.2. A 200l ' évi bázisár Fűtómű esetébcn.

8.3.

általános forcalmi adó nélkÍil-:

99Ft/GJ a gázmoloros

Arképlet

8 . 3 . 1 ArképletI.
A HőáI (HR") meghatároziísa
2003. február 28. és 2005. október 15. köz<itti
időszakbanaz a|ábbi képletszerintt<irténik[FI/GJ]:
( '"

-zr;l)
"1(r'l'rr;'''

H&-K+H&,1rff)

sH"r

A téntiképletben:
IIRn'

aktrIalizáltHőár az n.edik árkorrekciót követóen [F.I/GJ]'

I{Rn.1: Í1őár az aktuális árkonekciót nregelózóen. (Az elsó árkonekció időpontjában
egyen|ő a 2001. évi bázisárból az árképletsegitségével
meghatározott2003.
február 28-i induló ánal) [l.t/GJ];

szERzóDÉs A BULcÁnritot

eÁzittoroaos r(jrőutÍ nosszÚ TÁvÚ GÁznIoToRos TÁVH(j

sZÁLLITAsRA
ÜZ LL TI |tÍE GÁLLA po oÁs z. s z Á ll Ú tlt t t tÉx t' r rt

AV":

az árkorrekció évében
érvényben
Iér,őkötelező átvételalá eső villarnos
energiaátlagáraközépfeszültségen
[Ft,&wh];

AVn.;: a kötelező átvétcl alá eső középfeszültségűvillamos energíaát|a9áÍaaz
árkorrekciótnregelőzőévben(ez az át|agára bázis időpontban(200l. év)
érvényben
|évíi55/|996,(xll. 20.) IK]M rendelctl. sz. melléklete
alapján
l4'08 Fíkwh) [Ft/kwh];
K:

A tárgyéviévesHőár árkorrekcióknál alka|mazandókorrekciós tag. Az elsó
árkorrekcióidőpontja;2003.október0l.
Az alkalmazandó korrekciós tényezóta tárgyévbenaz a!ábbiak szerint kell
meghatározniIFI/GJ]:

ahol:

K = M E n + o , t . I ., H R -,
n'

ÁFg6: a távhőszolgáltatás célú fo|dgáz gázdíj vá|tozása, a tárgyévi aktuális
ftildgázvásárlási szerződésében
foglalt ftildgaz gázdíj és az azt mege|őző
|oldgázvásárlásiszerződésében
foglalt ftildgáz gázdíj kíilönbsége(az induló
gázár 646 FI/GJ200l.évibázisáron)
11:

Be|ft'ldi fogyasztói inflációs árindex a tárgyévi árkorrekció napja és a
mege|őzőárkorrekció napjaközötti időszakban[-];

1]..

A hőtermelés
hatásfoka(ajelenlegikonfigurációmellett89 %) [%J;

Y:

A kötelező átvétela|á eső középfeszü|tségűvillamos elergia át|agárhoz
tartozó korrekciós tényező.
Az a|ka|mazandókorrekciós tényezőta tárgyévbenaz alábbiak szerint kell
meshatározni:

Y=0,9.X9+0,t.Ir
Xg,

a nagyfogyasztóiipari célúfo|dgázgázdíjváltozási indexe a tárgyéviaktuális
fiildgázvásárlási szerződésében
foglalt ármódosításés az azt mege|őző
ftldgázvásárlási szerződésében
foglalt ármódosításnapja közötti időszakban

t-t.
rf.

Belftjldi fogyasztói inflációs árindex a tárgyévi árkorrekció napja és a
mege|őzőárkorrekció napjaközötti időszakban[-].
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H..

Az d'rtékesített
hő előállítási tinköltsége.amelyet a tárgyévbenaz alábbiak
szerintke|Imeghatározni[Ft/GJ]:

A D . L , +F D - Q ,
f,"*

Q*,

Az árkorrekcióknál a|kalmazott fogyasztói inflációs indexek a Központi statisztikai
Hivatal (KSH) áIÍa|kozzétetthivatalos értékek.
AD:

tárg1,éviíiildgázvásárlási szerződésben r<igzítetttávhő célúftildgáz alapdíj

Lí

tárgy.évi Fo|dgázvásár|ási szerzódésben rögzített távhő célú lekt'tött
ÍiildgázteljesítményIMJ/lr];
tárgyévi ftildgázvásrirlási szerződésbenrögzített távhő célú fo|d,gétz
gálzdíj
tárgyévi fti|dg:ázvásárlási szerződésben rögzítetl távhő célúfiildgaz atapdíj

FD:
AD:
Qs:
Q6o:

IFri{iJ];

IFt/cJ];

tárgyévi
ftildgázvásárlási
szerződésben
rögzített
felhasználható
Íiildgrizmennyiség[GJ] ;
tárgyévi hőszolgáltatási szerződésben rögzített értékesítetthömennyiség

[GJ].
Felek megá|lapodnak, hogy a fentickben bemutatott Árképlet I. alkalmaásáná| a
villamosenergia arának hőarat nóvelő, közvetlen változását - csökkenését - nem
veszik figyelembe,kivévea 8.4.3. pontbanleírtakesetét.

8.3.2 ArképletII:
A Hóár (HR") [Ft/GJ]meghatározása 2005. október l 5.tól a Szerződés tartamaa|atl az
alábbi képIetszerint történik:

H&: H&-t'Z
A fenti képletben:
HRn.

aktualizált Hóár az n.edik árkorrekciót követően [FI/GJ].

HRn.1:I{őár az aktuális árkorrekciót megelózően. (Az első árkorrekció időpontjában
egyenlő a gázmotoros fritőeró nrű esetében2005. október l4-i érvényességgel
megállapítottárra|,amel1''az induló ámak tekintendő)[FÚGJ];

Z:

A tárgyéviévesárkonekcióknál alkalmazandó inflációkövetési tényező.Az
első árkonekcióidőpontja:2005.októberl5. [-];

szERzóDts Á BUt'GÁRI:ÓLDtG,.iz}ÍoroRos I.Úrő}ÍtÍHosszÚ 7^ivÚcÁzlÍoToRo,' TÁnrő
szÁttÍrÁ'sn''l
ÚZl.Í.TrÍII'cÁLr',4run,,is z.szÁ'lttl tttELLÉKl.I1TE

A FIőár in Ílációköve{ósi tényezőt a tárg1'ér'benaz alábbiak sz-crint kelI
ÍneghatároZni:

Z=0'9 Z,,+0,|.ZÍ,
ahol:
Ztl..

a tár'hószolgá|tatás célúfó|dgáz gázdí1vá|tozási indexe a tárgyévi akttrális
Íiildgazvásárlási előszerződésben foglalt ármódosítás és az azt mege|őző
árkonekció a|apjául szoIgáló ftildgrázvásárIási elősz-crzódésben foglaIt
ármtidosítrís
napja közötti időszakban [-]:

Za:

Belft'ldi fogyasztói inflációs árindex a targyévi árkonekció
megelőző árkorrekció napja közötti idószakban [.].

napja ós a

Az árkorrekcióknál alkalmazott fogyasztói inflációs indexek a Központi Statisztikai
Hir'ata|(KSH) által közzétetthivatalosértékek.

8.4.

Évesésévközi árkorrekció

8'4.l. A Hóár a 8.4.2.es,valamint a 8.4-3.as pont szerinti kivételekkeléventeegyszer, a
tárgyér'etkövető január l -i hatállyal kerüI megállapításra.
I]bben FeIck a 8.3. pont szerint érvén1.esítik
rnegelőző szeptenrbertőla
a tárg1,.évet
tárgyév szeptemberig terjedő évesidószak inflácíóját.
1].4.2. A gázszrrlgálttrki óvközi gáárenlclésc esetén Felek ugyanazon i<lőpontban és
időszakra vonatkozóan módosítják a Hóárat a 8.3.l. árképletszerint., amelyben a K
tagot a kö'"'etkozóképpen
kell számítani:

K:

LFg,

n

lFr/GJl

8.4.3. Felek tekintettel a 8.j- l. polltban loglalt árképletből a villamos ent-rgiaár
csökkenéséneka hőárat kedvezőtlenül (azt emelő) beíolyásoló hatásának kiemelésére
- megállapodnak.hog;'a villanros erret.gia
árárrakrrrára Prtljekt Társaság nrűködését
veszé|yeztetőcSökkenéseesetón haladéktalanulegyeZtelnek' és megállapodnak czcn
hatás feloldásának,kezeIésének
módjáról.

9.

sZ|lRzoDÉSEK I{A1.ÁI'YBALÉPÉsBÉstnonEll

9.1.

A Sz-erződés
az első mtrnJ<anapon
lép hatályba, hogyha a MIHÓ taggyűléseésaz MVM
tgazgatóságajór'áragya az |jz|etíMegállapodast ésmellékleteitvalamint Felek aláírták
az |Jzletí Megállapodást ésmcllékleteit.

HATÁLYA

szERzóDÉs A BULG;RI,oLDI cÁZ}rOToROsI.ÚTőiVÚ aosszÚ rÁvtl eÁzuoronos rÁnri
sZ,4I'l'IT'4sRÁ
(]zr'ETr MEG,,íLt''4rooÁs z. szÁ:l,tÚ l},ELLi'KI.E7.I.

A Szerződésa Lej árat ldőpontjábanszÍinikmeg, vag1.haa ljc|ck ettől eltérőidópontba
álIapodnakmeg.

9 . 2 . A Lejárat Idöpontja:|20l8. ripriIisl5.] (A Kereskede]rrri
['lzcnrkezdetétőlszámítrltt
I5 év)

Ha Kereskedelmi Üzem Kezdési lclőpontja módosul, akkor a Lejárat ldőpontja
ugyanilven mértékbenmeghosszabbodik.
A Szerzódés a Felek külön inti'zkedésenélkül megszíinik a Lejárat Időpontjában.
illetve _ ha a L,ejárat Idópontja meghosszabbodik, akkor _ a7' i|yen
meghosszabb<rdásnak
megfeleIőenrnódosult Lejárat Időpontjában.
Amennyiben az Üz|eti Megá|lapodás 8. sz. Mellékletét képező, a Bulgárftildi
gázmotoros Íiitőmű létrehozására l,onatkozó szerződés teljesítésemeghiúsul' azal
egyidejűlegjelen Szerződésmegszűnik.

10.

Á pELHATALMAZÁSoKRA

voNATKoZó

Kozos SZABÁLYoK

Ha a Felek a jelen Szerződés szerint bármilyen Felhatalnrazás megszerzésérevagy
hatályának a meghosszabbítására kötelesek, e kötelezettségek teljesítésesorán úg1,'
köteles eljámi. hogy a Felhatalrnazás hiránya ne akadá|yozza vagy kor|átozza a
Szerződés (operatíl' Szerzódés) szerinti kötelezettségek teljesítését.

Il.

KAPCSoLóDó szrnzonÉsnx

I l.l

Hosszú távú tüzelőanyag ellátásra vonatkozó szeIződés
A Távhőszolgáltató köteles gondoskodni a Fűtőmű teljes Tüzelőanyag igényének
kielégítéséről
A Távhótemreló jogosult a Fűtőnríl villamos energia terrrrelésére
eső Tüzelóanyag
menny'iségetmás |orrásból biztosítani.
A FeIek megállapodnak abban.hog1.Hosszútávútüzelőanyag szolgáltatási szerződést
kötnek és ebben rögzítik a Fíitőmíi részéreszükséges Ti'izelőanyag mennyiségeket,
paramétereket. és egyéb feltételeket,ezen szerződést létrehozzák legkésőbb 2002.
április l5-ig.
A Távhőszolgáltató köteles a liosszú tár,ú tüzelőanyag ellátási szerzódósét
folyamatosan fenntartani, és ezáltal biztosítani a Távhőtermeló részéremeghatározott
tüzelőanyag mennyiséget.

szERzőDÉs A B ULc 'íRÍ.o!'DIGÁznroToRos F(jrő Ú Hosszt .rÁ/Ú G'izLÍoToRoSrÁWij
szÁttÍrÁsn,l
ij z !'E Tr /,IEG'iLLA ro oÁs z-s z'.í,lt Ú iv n t Éx t tn.

|1'2' Egyébkapcsolódt.lszc.rződések
A felek k()te|esekkellő időben megkötni és a Szerződ.íshat/rl1'a
alatthatályban tartani
mindazon szerződéseket. így különösen
aZ áramszolgáltatói kapcsolatokat
meghatározó szerződéseket.a szolgáltatási szerződésckel,és az üzeneltetési
szerződéseket.
stb - amelyekszükségeseka jelcn Szerződésteljesítéséhez.
ll.3.

A ll.1. és a 1l.2. pontokbanfoglalt szerződésekncm. vag}'késedelmes
nregkötésc
maga után r'onja a KereskedeImiÜzem Kezdési Időpontjánakmódosulasát.

12.

BIzToSÍTÁSoK
A Távhőtermeló köteleS:

!3.

(a)

határozat|an időre szóló ,,All Risks'' típusú vagyon és felelősség biztosítást
kötni ésfenntartani'

(b)

a biztosító által a biáosítás alapján fizetett kártalanítási összeget _ a
körülményektől fiiggően _ a gázmotoros Fűtőmű kijavítására. illetve
helyreállításárafordítani.

CsATLÁKoZÁst

poNra

szlf,RvőDo FELEK KÖZÖTT

A Távhőterme|ó a Hőenergiát a l.ávhőtermelő tulajdonát képező fonóvíz távr.ezetók
Csatlakozási Pontján adja át a Távhószolgáltató részére(teljesítési
hely): a gázmotoros
Fűtőmű tulajdoni határán bcIüI felszerelt Mérőberendezésnek
a Távhőszolgáltató
csatlakozási helye felőli első hegesztettvagy karimás csatlakozás.
A visszatérő vezeték Csatlakozási Pontja a Mérőberendezésta visszatérő vezeték
olda|:lról közr'etlenül mege|őző első [hegesztési varrat&arimás csatlakozás].
14.

A HosZoLcÁLTATÁs

ELsZÁMoLÁsI

MÉRÉSE

I4. l . Az elszámolás a|apjáta Távhőtermelő által üzerneltetettéskarbantartott,
aZ országos
(..oMH.')
Mérésiig1-'i
llir'atal
által hite|esítettMéróberendezés
használatával végzctt
mérésekképezik.
14.2. A Távhőtermeló a mérésiigyiJogszabály.okban előírt rendszerességgel
és nlódon
valamint
köteles gondoskodni az elszámolási méréscéljára használtMérőberendezése,
a Felek által egytittesenkijelölt más mérőberendezésekrendszereshitelesítésóról.
Amennyiben bármelyik Félnek kétségeitánradnak a mérésekpontosságát illetóen,
jogában áIl a másik Féllel való elózetes egyeztetéStkör,etően rendkiviili hitelesítést
kérni az oMIl.tól. A rendkívülihitelesítéstkezdenrénvezőFél köteles megelőlegezni
a költségeket.A rendkívülihitelesítés
kö|tségét

szI:RZöDI:.' A BIII'GÁRriLDr cÁzi|IoroRos F(jTő'|,Ú ttosszt.'t.ivÚ cÁzttroToRos rÁn!ó
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(a)

ha az eItérésmeghaladja az' engedé|yezettmaximális eltérést,akkor a
.I
ár.hőtermeló,

(b)

nlás csctben a rendkír'tilihitclesítéSt
kezdeménl'ezóFélviseli.

l4.3. lvíinda rendszeres.mind a rendkír,ii|ihitelesítésre
a l.ál-hőtermelőköteles meghívni a
Távhőszolgáltatót és a hitelesítésrő|
készítenjegyzőköny,r'etmindkétFél cégszerűelr
hitelesíti.

15.

RENDI.]LKEZÉsne Át,t,Ás

l5.l.

A Hőr-nergiát a Távhőtermelő . a Távhőszolgáltató mindenkori igényeinek
.'
megfelc|óen. de legfeljebb a N1'ári ldószakban l, l Mwth ( l db gázmotor), Téli
- folyamatosan.
Időszakban 0'9** MW16 (I db gázmotor) termikus csúcsmértékéig
kivéle a I.or'ó viz táwezetékkarbantartásánakidőszakát' köteles biáosítani.

15.2. A Távhőtermelónek a gázmotorosFűtőmúberendezéseit
úg!'kell üzemeltetnie,hogy.a
giízmotoros Ffitőmű rendelkezésreá|lásával a Távhószolgáltató igényétmind a Nyári
|dőszakban' mind a Fűtési ldószakban aZ adoÍtidőszakra az Ooerativ Szerződésben
meghatározandómértékig- kielégítse.
l5.3.

A Karbantartási ldőszak tartama alatt a Távhótermelő a Felek által egyeztetett és az
Opcratír. Szerződésben rögzítendó kapacitás mértékéigtartozik rendelkezésre á|lni.
azonban a Forróvíz tálvezeték karbantartási ideje alatt a Tár'hő termelőt nem terheli
tár'hőencrgia átadási kötelezettség.de ennek feltételeitaz operatív szerződésben
rögzíterrikelI.
A Tál'hőterme|ő a gézmotoros Fútőműr,'et folyamatosan' illetve a Karbantartási
Idószaknak a Távlrószolgáltató előzetes írásbe|í hozzá1árulásával meghatalozott
r.észében.
o|.r' módon köteles karbantartani,hogy a Karhantartási Idószakon kívül
lehetőle.gne keletkezzéküzemszúnet.
A Tár.htítermelősza\'atoltatja'hog1' legalább az elsö lU év átlagában a gázmotorok
-l.ávhőtermelti
rendelkezésreállása minimum 95%.
a gáznrotorosFótóművet névleges
teljesítnrényen. Nyári Időszakban a használati melegr.íz igényekhez igazitottan
köteles tizemeltetni.

15.4

A Távhőtenrrelő mentesül a tár'hő szállításikötelezettségealól. ha a Távhőszolgáltató
nem varry tlem szerződésszerűen
teljesítia TüzeIőanyag biztositásikötelezettségét.

szerzódéssel
le nem lefedett: tervezettérték

J.

.i{ l
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16.

t' LÁ LI,Ás A szERziDÍlsTó

l6.l.

Elá|lás a szerl'ődéstő|a Távhőszo|gá ttat('(NÍ|t{o) által
A Távhőszolgáltató (MlHó) a Kercsktclelnli iJzem Kezclósi ldőpontja e|őttjogosult a
T.ávhőtennelőlröz(MVM) intL1z-ett
írásbelin1.ilatkozattaI
elálIni a Szerzódésttil.
Elállás esetén
a) a l.ávhőszolgáltató (MIHó) . antcnn;iben ezt a Tá\.hótermcló (MVM) igónyli _ a
a szám|a szerint igazolt számr.iteIi n'r'iIr.ántartásszerinti errtékennregrásárolja a
Távhőtermclótól (MvM)
a Bulgárftildi Gázmotoros Fűtőnrű létrehozására
vonatkozó, az Űz|eti Megállapodás 8. sz. mellékleteszerinti szerződésteljesítése
érdekébena Tár'hőtermelő (MVM) által megvalósított befcjezetlen bcruházási
álIornán1t;
.I.ávhőtermelő
Az a.) pont teljesüléseeseténa
fijldhasználatijoga megszűnik,a
Távhőszolgá|tató(MIHŐ) pedig. amennl'ibenezt a.I.ávhőtermeló (MVMl igényli,
köteles megfizetnia földhasználatijog alapításkorieIIenértékét.
b) az a:) és b) pontok teljesülésecseténa.fávhőtemreló (MVN,Í) köteles minden
ésszerii intézkedéstmegtenni a jelen szerzódésben foglalt jogainak és
kötelezettsógeinek_ mint egységesegésznek- a Távhőszolgáltatóra (MIl Ío; r.ató
cedálása érdekében.Abban az esetben. ha az ilyen szerzódések szerinti szerzódő
felek bánnelyike nem járul hozz'á a cedáláshoz. akkor a Távhőtermelő (MVM)
,lál'hőszolgáltató
kötc|c.s gondoskodni az i|r.en szerződésektrregszütttctésérrjl.
a
(MIHO) pedig k<itelesmentesítenia Tár,'hiítermelőt(MVM) a szerződésekilyen
megszüntetéscfol1'tán terhclő köteIezettségekalól; éS
c) a Tár'hőszolgáltató (MIHÓ) kött-|es a Tár'hőtcmrelőnek (MVM) a fenti a,1_ c,1
pontokban Irem említett kárai megtérítésecímén 30.000.000'-Ft átalány
kárcissz...get
l.izetni.

|6.2.

E|á||ás a szerződéstő|a Tár'hőtermeIő (MVltI) áttal
A Tár.hótcnrrelő (N4VM) a Kereskedr'lnri[Jzern Kezdési Időpontja elótt jogosult a
Távh<iszolgáltatóhoz
(MIHo) intézcttírásbelin}-iIatkoZattal
elállni a Szerzócléstől.
Elá|lás es!'térr
a) a Tár1ríiszolgáltatot(MIHó) a szánrla szerint igazolt sz1ulrr'itelin1'ilváIrtartás
szerinti ér1ékenvételi jog (opció) illeti meg a Távhőterrnclő (MVM) által a
BulgárÍiildi Gázmotoros Fűtómű létesítósére
r,onatkozó' az Ü7'|e|ilrlegá|lapodás8'
sz. rnellóklete szerinti szerződésteljesítése
érdekébenmegr,alósítottbefejezetlen
beruházásiállomány tekintetében:

szERzőDÉs Á BUI'GÁRFöLDI G,iz.ttoroaos r(jrőnÚ HosszÚ T.,í
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AZ a) pont teljesülése-esetóna Távhőtermelő ftildhasználatijoga megszűnik. a
Tár.hőszolgáltató(MItJol pedig. amennyibenezt a .I.á\hőtcrnrclő (MVM) igén}1i,
köteles mcgfizetni a földhaszná|atijog alapításkorieIlenc1rtókétb) az a) és b) pontok teljesülésceseténa Távhőterme|(i (]V{VM) köteles rninden
ésszerű intézkedéstmegtcrrni a jelen szerződclsben |oglalt jogainak és
kötelezettségeinek_ mint egvségesegésznek- a Távhőszolgáltatóra (MIHó) va|ó
cedálása érdekében.Abban az esetben, ha az ilyen szcrz<idésekszerinti szerződő
felek bármelyike nem járul hoz,'á a cedáIáshoz.akkor a Távhóterme|ó (MVM)
köteles gondoskodni az il1'en szerződésekmegszüntctc1séről
és viselni annak
terheit' és
c) a Távh<itennelő(MVM) köteles a TávhószolgáItatónak (MIHo) a fenti a) -<)
pontokban nem említett kárai megtérítésecímén 30.000.ooO,.Ft áta|ány
kárösszeget fizetni'
16.3. A Szerződós Tár'hőszo|gáltató (iltlHo) álta|i fe|mondása
l ó' j. |.

A Távhószolgá|tató (MlHÖ) a Kereskedelmi Üzem Kcztlési ldőpontját követően a
Távhőtermelóhöz intézett írásbeli nyilatk ozatta|' 60 napos ielmondási idóvel
felmondhatja a Szerződést, ha
a) a Távhőtermelő (MVM)
visszar'onásra kerü|'

működési engedélye jogerósen és végrehajthatóan

b) a Távhótermelő (MVM) súlyosszerződésszegést
követ e|' Ilnnek minősűl:
ba) a tár'hó átadásának jogalap nélküli megtagadása.
bb) a tizetósi kötelezettségteljesítésének
jogalap nélkü|i megtagadása' vagy 60
napot meghaladó indokolatIan késedelme.
|6.3-2.A SzerződésTár'hőszolgáttató(MII{Ő) általi felmondásaesetén
a) a Távhőszolgáltatót (MlHo) a számla szerint igazolt számviteli nyilvántartás
szerinti értékenvételi jog (opció) illeti meg a .I.ár,Irótermelő(MVM) által
BulgárÍöldi Fűtőmű létesítésére
vonatkozó szerzó<lés teliesítése érdekébcn
megl'alósítotttárgyi eszközei tekintetében;
Az a) pont teljesüléseeseténa Tár'hőtermelő Íijldhasználatijoga megsziinik. a
Távhőszolgáltató (I\,ÍrHo)pedig. anreru11'ib
en e7'ta TávhótermelőlvVú;
igen1'Ii.
köteles nregfizetni a Íijldhasználatijog alapításkorieIlenérrékét.
b) az a) és b) pontok teljesü|éseeseténa Távhótermelő (MVM) köteles minden
ésszerű intézkedóst megtenni a jelen szerződésben foglalt jogainak és
kötelezettségeinek_ mint egységesegésznek. a Távhőszolgáltatóra (MIHO) való
cedáIásaérdekében.
Abban az esetben,ha az 1lyen szerzódésekszerinti szerző<lő
felek bárrnelyike nem járul
járu| |lozzá a cedáláshoz.
cedáláshoz. akkor a Tár.hőtcrmelő
(MVM)
Tár.hőtcrmelő (MVM)
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köteles gtlntltlskodni az ilyen szerziidésck n]egsZtintetóséről
és r'iseIni anlrak
terheit'és
.|-ávhőszolgá
c) a T.ávhőterInclő(MVM) kc'telesa
ltatónak lMlHÓ) a fenti a) c)
pontokban ncrn enrlítctt kárai megtérítésecímén 30.000.000'-Ft átalány
kárösszegetli zctni.
|6.4.

Szerződós

.fávhőterme|ő (MVM)
á|tali fclmondása

|6.4.1. A Távhőternrelő (MVM) a Kereskedelmi Üzem Kezdési Idópontját kör'etóen a
Távhőszolgáltatóhoz intéZett írásbeli n1.ilatkozattal. 60 napos felmondási idővel
felmondlratja a Szerzódést,ha
a) a Távhőszo|gáltató (M|Ho) rnűködési engedélyejogerósen és végrehajthatóan
visszavonásrakerül.
b) a Távhoszolgáttató(MIHo) súIr'osszerzódésszegést
követ el. Ennek minősül:
ba)

a l.ár.hőtermelő (N,ÍvM) által felkínált távhó átvételénekjogalap nélküli
megtagadása;

bb)

jogalap
a Hosszútávú Ttizelőanyag Szállítási Szerzódés teljesítésének
nélküli megtagadása:

bc)

jogalap nélküli megtagadása,vagy 60
a fizetésikötelezettségteljesitéSének
napot meghaladó indokolatIankésedelme.

|6.4.2. A SzerződésTávhótermelő (MVM) általi felmondásaesetén
a) a 1-ávhószolgáltató1MIHŐ; - amcnn;iben ezt a Távhőtermelő (MVM) igény|i a
számla szerint igazolt számviteli ny'ilvántartás szerinti értékenmegvásárolja a
Távhőtermelőtől (N{VM) a Bulgárföldi Glízmotoros Fűtőmű lótcsítósére
vonatkozó, az Üz|eti Megállapodás 8. sz. mellékleteszerinti szerződésteljesítése
érdekében
a Távhőtermelő (MVM) által megvalósítotttárgyi eszközeit;
b)

Az a) pont teljesülósc csetén a Távlrőterrrreló (MVM) Ítildhasználatijoga
.I.ávhöszolgáltató
(MIHO) pedig, amennyiben ezt a Távhőtermeló
megszűnik. a
igényli.k<itelesmegfizetni a löldhasználati jog alapításkoriellenértékét.
az a) ésb)
pontok teljcsülése esetén a Tár'hótcrmelő (tvíVN,í)ktjtcles lnilrden ésszeni
_
intózkcdc<st
megtennia .ielerrszerz-ódésberr
foglalt .it.lgainak
Ús kiiteIezettségeinek
mint egységest:gésznek- a Távhószolgá|tatóra(MIHO) való ccdálása órdekében.
Abban az.esetben' ha az ilyen szerzödések szerlntt szerződő Í.elekbármelyike nenr
jártú hoz'zá a cedáláshoz, akkor a -I.ár'hőtemrclő (lvíVM) köteles', gondoskodni az
ilyen szerzódések megsziintetéséról,
a Távhőszolgáltató (MIHO) pedig köteles
mentesíteni a Távhőtermelót (MVM) a szerződések ilyen megszüntetése fol}tán
terhelő kötelezettsésekalól: és

'

?2/2ei

sZERzöDI::.s4 BIlI'CÁRFoLDrc,íz,voroaos rÚt..ő,vIiHosszÚ r,i|'Ú cÁZ oroRos rÁ,1tő
szÁLLITÁsR'4
UzLETItÍEGiI.L'4roo.is z.sz'Álttt itttu'r'xlr.rl
.I-ár'hőszolgá|tató
c) a
(Mltlo) k(jteles a l.ávhőtcrnre]őne
k (MVM) a fenti a) - cb)
pontban ncm említettkárai nlegtérítésc
címén.]0'000.000,.Ftátalrírrykár()sszc.uet
íizetni.

17.

xÁnrÉrrÍrÉs
A Kereskede|mi Üzem Kezdési ldópontját követiien a Szerződésben és/vagv az
operatív SzerződésbenfogIalt bármeI1'kötelezetÍségmcgszegése
szerződésszegésnek
ntinősül. Szcrződésszegésesetén a nem szerzódésszegőFél a Jogszabál1okban'
valamint a szerzódésekben meghatározott módon és mórtékben jogosuIt a
JogszabáI1,okban illetve a szerződésekben meghatározott szankciókra r,,onatkozó
igényét
érvényesíteni.

l7.|.

Kártérítésnemte|jesítés
esetón
'fál'hóternrelő
Ha a
a giízmotoros Fűtőmű nem ten.ezett leállása követkeaében nem
.fávhószogláltató
szolgáltatja a
áItal az Opera|iv szerzódésszerint igényelt hőt' akkor
köteles a Távhőszolgáltató igazo|t kárát megtéríteni.A kártérítésösszege a nem
teljesítetthómennyiség tárgyér'iHőárának kétszerese,de legfeljebb a nem szolgáltatott
hőmennyiséghez'ÍaÍtozótüzelőanyag átlag költsége'
'I.ár,lrószolgáItató
Ha a
a Távhótermelővel egyeztetet1 rendelkezésre ál|ás keretein
be|ül nem veszi á1 a Szerzódésberrrögzített hőmenn-r'iséget.
akkor a Távhőtermelő
ezzeI arányos csökkentett gázmennyiség átvételérejogosuIt. iIletve - ha Tár.hiítermeIő
a tüzclr-lirrryagotnem a Távhőszolgáltatótól vásrirolja _ a Tár,hőszolgáltató köteles
megtérítenia tüzelőanyag szállítója által a Távhőtermelőr'el szcnrben érvérrycsítlret(i
igényekct'
Nemte|jesítésnekminősül' ha a Távhőszolgáltató a gázmotoros Fűtőmű hóigények
által lehetővé tett maximális kiterhelésehelyett más hőtermelő létesitménytr.esz
igérr1.be;
eb|,eti az csgtbgll a TávlriiszolgálLrtó kőteles megtérítenia Távhótcnnelö
eImaradtárbevételének
30 yo-át.

77.2. Kártérítéshilrás teljesítésesetén

Amem1'iben a ].ár'hőtermelővagy a Tár,hőszolgáltatónem teljesítiaz operatír'
Szerződésben
meghatározott
mennyiségi
és/r'agy.
akkoraz
rninőségi
követelményeket'
alábbi hibásteljesítés
nliattikártérítésrc
kötelezett:
I{ibás teljesítésnekszánrít.ha a Távhőtermeló rrem képesa Távhőszo|gáltató á|tal
e|őírthőmérsékleten
a szükségeshőmennviségszolgáltatasára,

szERzőDí'', A BL|LcÁRFöLDI GÁZ.|íoToRos FŰróyÚ
osszÚ TÁvÚ C'izltorono.s
szÁLLlI.4sRA
LÍZLLTrM EGÁLLÁ potlis z' .sZÁM Ú r'rEI'LÉKI'Í:.I.I:

rÁwtó

'I.ár.hőszo|gáltató
A kártérítÚsalapja és mértéke:A
igazolt kára (a szükséglet
kielégítéséhcz
tartozóhőmennyiségós a szolgáltatotth<!mennyiség
kiil(inbsógének
lhiányzó hómennr'iség/)és a kétszeres Hőár szorzata. de nraximum a hianyzó
hőmerrnr'iséghe7'
tartozó tüzelóan}.ag átlag költsége.
Hibás tcljesítésnek
számít a Távhőszolgáltató részéről'ha az operatívSzerződésben
Íbglalt menn1'iségi
ésminóségiparanróterektóleltérőenolyan üzenrállapototidézclij,
mely mellett a Távhőtermelő rendszereinek összhatásfoka oly mértékbenrornlik' hogy
nem teljesíthető a l8/2001.GM rendeletében k<jtelező átvétel feltételeként
meghatározoll legalább 65olo-oséves átlagos hatásfok. A nemteljesítésikártérítésa
harmadik szomélyekkel kötött szerződésekbőI származó szankciók megtérítéseés
továbbá a TávhőtermeIő elmaradt arbevételéneklOo%.a.
17.3.

Mind a Távhőtermeló. mind a l.ávhószolgáltató mentesü| a Szerzódósbő| eredő
kártérítésikötelezettségealól, ha az a másik fel Szerződés teljesítésévelösszefuggő
más szerzóclésbőIeredő kötelezettségéneknem szerződésszerúteljesítésemiatt
következik be.

18.

BIZALMAS tNFoRMÁcIóK
A Fe|ek kö|csönösen elismerik' hogy az ügyletre vonalkozóan általuk kapott minden. a
nyilvánosság számára nem hozzáfér|.letőinfornrációt - eltéró jogszabályi rendelkezés
hiányában . bizalmasan kell kezelni' és azok kizáró|ag a másik Fél előzetes írásbeli
hozzájáru|ásáva| tárhatók fel hárnrely harmadik személy számára. Mindazonáltal a
Fe|ek kötelesek a Magyar Köaársaság illetékes közigazgatási szerv.ei szám:rra feltámi
azok á|ta| igén.veltvalamenn1.i információt, azonban kötelesek erről a nrásik Felet
haladéktaIanul
tájékoztatni.
A Szerz<idéstitokvédelmi sz'abá|yait a Szerzódés bármely okból va|ó nregszűnése
eseténis alkalmaznikell.

19.

vIs MAIoR (t,E,HETETLENÜLÉs)

|9.1

Vis Maior cscmónyck ésértesítési
követe|nrények
Vis nraior eseménynekminősülnek különösen
történések:
(i)

a következő

események vag)'

bámlely' . hadtizenettelvagy anélkül folyó . háború.ellenségeskedés,
blokád,
forradalonr' |elkelés.|ázadás, poIgári engedetlenség'

szERZőDÉs A BULGÁRÍ-oLDr G.iZ,voToRos FljróMÚ Hosszti r;rI; G;Z]roronos
sZ,4LLI1-ÁsR'4
iizLETI }|rEG.'íLI'.4pooÁs z- szÁltÚ tlttr'LÉKI'ETÍ:

rÁtLttí

(ii) rekviráIás, le|oglalás r agv á|lamosítás'import. iIletr'eexportkorlátozás'kikötők,
dokkok, csatomák r'ag1' a hajózáshoz r'agy nar'igációhoz szükséges más
berendezéseklezárásablintrcl1.helyen vagy eg} hc'|renbelül,
(iii) sztrájk ésmunkabesziintctós(a kétségekelkerülésc\'égett:
a csak a Feleket érintő
sztrájk ésmunkabesziitttctés
nem nrinősülnek Vis Níaiomak).
(iv) ftildrengés, Ítildcsuszarnlás' tűz. árviz vagy áradás. l.ihar, villaímcsapás vagy'
szélsőségesidőjárlási körtiInrények,nukleiíris vagy eg1.ébtermészeti,illetve fizikai
katasztrófák'
A Vis Maior-ra h,ivatkozóFélköteles a másik Felet
(a)

az aktuális Vis Maior eseményró|a lehető legrövidebb időn belül írásbanértesíteni.
Az értesítésben
ismcrtctnj ke|I az esenrérryjel|errziiit és arurak a Szerzódés
teljesítésére
gyakorolt hatását,valamint vrírhatóidótaíamát;

(b)

a Vis Maior esemén1'nlcgszűnéséről a lehető legrövidebb idón belül azt
követóen írásbanértesíteni.
hogy az a tudomására jutott.

Egyik Fél Sem montesül a Szerzódés szerinti kötelezettségei teljesítésealóI addig'
amíg a fenti értesítést
a másik Félnek eI nem iuttatta
|9.2. A Vis Maior á|ta| c|őidézetÍhátrányos kijvetkeznérryek mérséklése
(a)

(b)

A Vis NlÍaioráltal érintctL
Fé|:

(i)

köteles minden ésszerű intézkedéstmegtenni, és az adott helyzetben
eIv:írható magatartáSt tanúsítani annak érdekében,hogy clhárítsa.
megszűntesse,elkerülje vagy mérsékeljea Vis Maior hatasait;

(ii)

köteles minden ésszerűintézkedéstmegtenni és az adott hel1.zetben
elr.árható magatartást tanúsítanianrrak érdekében,hogy a Szerződés
teljesítését
a Vis Maior megszűnéseután hala<léktalanul
folytassa;

(iii)

a nrásik Fól kórósére köteles írasban tájékoztatrria Iniásik Fclct a Vis
Maior okáróI. a lratásairtake|kerii|ése,megszíintetése
és mérséklése
órdckóben tetterőfészítéselu.ől.

A Felek köte|esek egytittműkridniegy helyreál|ítáSiterv és ésszerűalternatív
intézkedések kidolgozásában és megvalósításában a Vis Maior hátrányos
hatásainak a megszűntetéseérdekében.

szERzőDÉsÁ BI|I.c',íRI:óLDI
GÁZnIoToRos
r.Ú.Tój'líÍ
nosszÚ r.'íl,ÚeÁzyoronos r'ivutj
szÁt'tÍrÁsa,a
[.z r.[Tr,|r l:GÁI'LA pooÁs z. .sZÁMÚ fiÍr' LLÉKL I:TE

l9.3. A Vis Maior jogkövetkezmén1'ei

20.

(a)

A l9.|(b) porrtbanelóírt értesítés
átadását követóen egyik Fél sem felelős a
Szerződés
szerinti
kötelezettségei
az
ilyen
megszegéséért' ha
kötelezetlsógszegést egy r'agv tcibb Vís Maior vzrg1,'annak (azoknak) hatásai
vagy ezen eseményekéshatások bármely kombinációja okozta.

(b)

A jogok g1,akorlásához és kötelezettségek teljesítéséhezrendelkezésre álló
időtartanr annyival hosszabbodik meg, amennyi idő az adott Vis Maior
hatásainak elhárításáhozésszerűensztikséses.

ÉnrBsÍrÉs
Felek haladéktalanu|értesíteni
tartoznak a másik Felet. ha a másik Fé|lel,vagy a
teljesítésével
Szcrzőtlés
összefiiggésben bármely harmadik személlyel szemben
kártalanításra' kártérítésre
és/vagvkötbéne jogosult. A Felek kötelesek ezen értesítés
a|apján a r'árható késedelmes teljesítésből (szerződésszegésból) eredő károk
mérsékelésérc
minden lehető intézkedést
mestenni-

2L.

FELELoSSÉG A KÖZREMÚKÖooÉnr

21 -|.

Bármelyik Fél
az Operatív Szerződéshez tartozó Uzemvitelí Megállapodásban
szahályozotl móclon .- kÍiteleskikémi a másik Fél hozzájárulását. ha munkar'állalója,
ntegbízottja' rttcgltata|nrazottja vag}' teUesítési segédje (a továbbiakban együtt:
Közrcműködó) a nlásik Félnéla Szerződésse| kapcsolatos bármely ügyben arrnak a
felügyelete alatt álló területen kíván eljámi. A másik Fé| a hozzájárulását alapos ok
hiányában nem tagadhatja nteg. azonban annak a teljesítésétaz Íigy jellegének
megfelelően feltételhezkötheti.

2|.2. Hn n Ktizrcmíikcidó a másik Ilél Í.eliigy.eletc
alatt ál|ó ter.ületetrkátÍ sz-clrvvrl.ir
Közreműköd<ít ért kárt a másik Feíl tartozik megtéríteni. A dologban keletkez-ett
károkat a Felek arra a mértékrekorIát<lz'zák.amelyek szokásosan szükségesekaz adott
feladat teljcsítóséhez.A biztosításból nregtérülőösszeggel a kárt cs<ikkentenikell.
A Ktizrt:mÍrkiitl(it
l mlisik [é| fcliig;''c|etealatt á||ó tetÍiletcuÚr( ktir kÜrtilrrrúrr;
cinck
kivizsgáIásához az adott Fél köteles megadni az ósszcrűcn elvárható támogatást és _
érintettség
esetén jogostllt résztr'ennia Kőzrernűködővel folyó eljárásban.
2|.3. A Fél közvetlenül fe|elós a károsult féllel szemben a Közremúködóje által a
szerződéseskötelezettségek teljesítésér,e|
összefiiggésben okozott kárért.

sZERzc,DÉsA BIILGÁRFiLDr

GÁz!,Ío.roRos F[iTó,}ÍíjHosszÚ TÁvÚ GÁzMoToRos TÁylrÓ
szALLITÁsR/|
tizLETI furEGÁLLÁPoDÁs7.szÁÍrL.tl|rI:I'I'ÉKr'ETE

22.

Vt].Ás il(;\'EK RENDEZÉSE

Minden olyan jogvita esetén.amelyet nem lehet a Szerződő Felek közötti békós
megállapodással rendezni, a Vitás kérdésektekintetébena Szerződo FeIek
értékhatártól
ftiggoen '- a N{iskolci Városi Bíróság. il|etve a BAZ Megyei Bíróság
i|letékességét
fogadják e|. A Bíróság jogerós döntéséiga Felek kötelesek a Szerződés
szerintiteliesítésekre.

)1

ELJÁRÁS
csoDELJÁRÁS.
FELsZÁMoLÁsI
VÉGELsZÁMoLÁsI ELJÁRÁS EsETÉN

ELJARÁS

VA(;\,

Ha akár a Távhőszolgáltató, akár a Távhőtermeló ellen csődeljárrís, felszímolási vagy
végelszámolási eljarás indul. az érintettFél köte|es a Jogszabályokban meghatározott
határidőre és módon megtenni a Jogszabályokban elóirt eljarrísi cselekményeket,
tol'ábbá errő| a másik Felet mesfelelóen értesíteni.

RÉsZLEGEsÉRvÉxyrBI.ENsÉc
24.|.

Ha a Szerződés bármel1, rendelkezése érv.énfelennek' jogellenesnek vagy,
végrehajthatatlannak bizon1'ul. akkor ez a körülmény nem érinti, illetve nem
befolyásolja
a
többi
rendelkezés érvén1'ességét.jogszerriségét, illetve
végrehajthatóságát.

24.2. A Szerzódésegyes pondainak a címe kizáró|ag tájékozódás cé|járaszo|gál.
)<

Á sZERZoDÉs MŐDoSÍTÁSA

25.l.

A Szerződés,illetőleg az Operatív Szerződéscsak a Felek által cégszerűenaláírt,
írásbanfoglalt okirattal módosítható.

25.2. Felek az Üzlcti Ir4cgáltapodásbanésnrellékleteiben
rrregiclölt fc'jlcsztóscikrc tokintctteI
rtregállapcrtlrrirk
ubbi.rrr.hogy u jclcrr Szcrzódósbcn tbglalt homennyiségbiztosítása
mcIlctt kölcsönös
érdekeiket figyelerrrl-'c vév'e rnás műs:raki megr-rltlríst is
alkalmazhatnak.
25.3. Ha a Szerződéshatálya alatt bármelyik Fél köriilményeiben lényegesenéstartósan,a
Szerződés megkötésének az időpontjában előre nem látható váItozíáskövetkezik be' ós
ez a körülmény jogos érdekeit je|entősen sérti. a Felek kötelesek a szerződés
módosítása végetta szerződés érintettrészétújratárgyalni.

'

'*}{

szERzÓDÉs A BULc,iRFoLDI GÁzrÍoroRos Fíjrő,v(j HosszÚ rÁyL, G,ízyoronos r.ivnci
.sz.4I'l' I.rÁs RÁ
potl.i's z.szÁtttÚurttÉrttrr
ÜzLETI1'IEG;I.L'4

25.4

A l..e|ckkifejezettenmegáIlapodnakabban' hogy az Eurőpai t-iniósjogharmonizációs
kövctelnlén1.eknek.
jogrendbe
különösen a r'crsenl.piacikövetelményekneka Inag-'-ar
vaIti beiktatását közvetieniil k(ir.etőerr. Szükség esetén. a lre]ek az il'ven
ktir'etelrnén1'eknekmegfelelően nr<itlosítjáka Szerződést' r'alanrint az operatír,
Szerződést-

26.

JoGLEIvIoNDÁs
A Szerződés bármely rendelkeztísér'elösszeÍiiggésbenbármelyik Fél által tett
semmi|yenjoglemondás, vagy a'/'a körülmény, hogy a Fél az adott esetben nem éIaz
ót egvi'bkónt megilletó joggal vag1, igénnyel,nem hat ki a szerződés bármely más
rendelkczését
illetően az ilyen Felct megilletó semmi|yenjogra, jogorvoslatra illetve
jogIemondásra'illetőleg aZ nem iS értelmezhetőÍIzarTaVonatkozó joglemondásként.

J'7

ENGIiDMÉNYEZÉs
A Felek jogosultak írásbeli nyilatkozattal a jelen Szerződésből eredő jogaikat és
kötelezettségeiket - mint egysóges jogviszon1't . bármely hamradik személyre
engedrrrényeznia másik fél elózetes írasbeli hozzájáru|asával, feltéve, hogy az
engedmón1'esképesa jelen Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlására,
i|letvc teljesítésére;
a Felek az engedményezésről
előzelesen egyeztetni kötelesek. Ha
a másik Fé| megalapozottan tiltakozik az engedményezésellen, akkor a Felek
jóhiszemii tárgyalásokatkötelesek foIytatni.
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Mindkét F.élköteles minden ésszerű erőfeszítéstmegtenni arÍa Vonatkozóan. hogy
megtegyen. illetve megtetessenminden szükségesintézkedést.illetl,e aláírjon és a
nrásik I;élrendelkezésére
bocsásson a Szerződésrendelkezéseinek.illetve az azok á|ta|
meghatározott ligylet teljesítéséhez
sziikséges,a Szerződéssel elémi kívánt szerzódési
cél elérését
nem veszélyeztetómindenneműokiratot.

28.2. A Fcluk kijclentik, hogy a pályázat kiirásával, i|lctvc az a1ánlat benyújtásával
kapcso|atos szándékuk kizáróIag jelerr Szerzódéssel és a gáZmotoros Fűtőmű
megvalósításáravonatkozó megáIlapo<lással
(Létesítmény
megvalósításáravonatkozó
megállapodás)eg]-ütt\.alósul meg' ezértezeketa szerzódéscketegyütt kell értelmezni.

szERzőDÉsA BULGÁRFiLDIGÁzi|ÍoToRosFŰTöMÚ HosszÚ rÁvÚ cÁzlvoronos rÁvuő
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28.3. a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos képviseletrea szerződó felek az alábbi
rzák fel.
munkatársakatlratallrra
Ba|ogh Arpád ügyvezető ig"zEatól
TamrásPá gazdaságiigazgató helyettes
(46)500-530
Telefon:
Fax:
(4ó) 500.549
MVM:

HoIIó Vilmos vagyongazdálkodási igazgatő/
Színtó Isw:in eróművi fiómémök
Telefon:
224-6334
Fax:
201-9391
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