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Trtrron: 06-1-459-7777;06-1-459-7752
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E-ruRrt: EH@EH.Gov.HU; Krssr@EH.cov.HU

HerÁnoznT szÁMA: 15812012.

TÁncv: TÁvHlrrnuELllMÚKÖDÉsteruoeoÉlY

A Váci Távhőszolgáltatásl Korlátolt Felelősségii Társaság (2600 Yác, Zrinyi u. 9.; Cg. 13-09-
072931; továbbiakban: Engedélyes) távhőtermelói működési engedély iránti kérelme tárgyában a
Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, ll. János Pál pápa tér 7'; továbbiakban: Hivatal) a fenti
ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁRozAToT:

A Hivatal a távhőtermelői műkÖdési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az Engedélyes részére

Vác

vonatkozásában - a mellékletben megnevezett telephelyen működő berendezésekre - jelen
határozatban fog lalt feltételekkel

távhőtermelői működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) ad.
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MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁRoZATSZÁM: 1 58t2O12

TÁVHÓTERMELŐl MUKÖDÉsl
ENGEDÉLY

VÁcl TÁVHÓ rrr. vÁc

l. A távhőtermelés áltaIános feItételei

l.1. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

l.1.1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet uA'' és 'B'' táblázatában foglalt
telephelyeken és berendezésekkel - jogosult és köteles távhőt termelni' Az engedély át nem
ruházhatÓ. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.

l.1'2' Az Engedélyes a távhőszolgáltatÓ létesítményt a távhőszolgáltatásról szÓlÓ 2005. évi XVlll'
törvényben (a továbbiakban: Tszt'), valamint az Engedélyben foglaltaknak megfelelően
kÖteles mindaddig műkÖdtetni, amíg az adott terÜleten a települési önkormányzat képviselő
testülete által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.

l.1.3. A távhőtermelő kÖteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a
távhőszolgáltatóval együttm űködni.

l'1'4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási,
javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti
Üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint a szükséges
készletekről és tartozékokról gondoskodni.

l.1.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más
személlyel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben
a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a
kiszervezéssel érintett tevékenységek körét' Az Engedélyes a más személy által végzett
tevékenységért úgy felel, mintha azt rnaga v{;ezte volna'

l.1.6' Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási
célra termelik, az Engedélyes kÖteles hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és
távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.

l.1.7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, konyvelési, nyilvántartási rendszert
vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkÜlÖníthető és nyomon
kÖvethető.

l'1.8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és
adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal
határozza meg.

l.1.9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kÖrt érintó, az ellátás biztonságát veszélyeztető
eseményről a Hivatalt felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ellátás
biztonságát sÚlyosan sértő esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban az
eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.

l'1.10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körÜlmény Vagy esemény bekövetkeztéről - annak
tudomására jutásától számított 8 napon belÜl - a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt. alapján az
engedély visszavonását ered ményezheti.

l.1.11. Az Engedélyes kÖteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak
bekövetkezte előtt 3 hónappal a Hivataltóljelen engedély módosítását kérni.
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l'1.12' Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, előre nem tervezhető
bármely bekövetkezett változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen
engedély módosítását kérni.

l.1.13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszÜntetése előtt legalább egy
évvel az Engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett
önkormányzat egyidejű értesítésével.

l.1.14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban,
valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és
kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az
Engedélyes jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

l.2. Környezetvédelmi feltéteIek és garanciáIis köteIezettségek

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

l.3. A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az Engedélyestől
eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba
betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve azúzleti titkot tartalmazó iratokat is.

l.4. Jogkövetkezmények az előirt követelmények be nem taÉása esetén

A Tszt' és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és az Engedélyben foglalt előírások
megszegése esetén a Hivatal a Tszt.-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ezen
pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal
más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre,
formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.

l'5. Melléklet

A jelen Engedély melléklete
(,,A" táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai
,,B" táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesÍtményének főbb adatai)

az Engedély rendelkezó részének elválaszthatatlan részét képezik.

Díjak

Az Engedélyesnek a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint
azigazgatási szolgáltatási és felügyeleti d'tj fizetésének szabályairól szóló 91l2o07' (Xl.20') GKM
rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) alapján igazgatási szolgáltatási díjat nem kellett fizetnie, mivel
a Tszt. 59/B. s (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2011. december 31-éig benyÚjtotta a
távhőtermelői műkÖdési engedély iránti kérelmét, így a Tszt. 59/B. s (2) bekezdése alapján
mentesül azigazgatási szolgáltatási díj befizetésének kötelezettsége alól.

TÁVHoTERMELŐl MÚKÖDÉSl
ENGEDÉLY

VÁcl TÁVHŐ xrr' vÁc

t.6.
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vÁcl rÁvHo xrr. vÁc

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

ll. Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a kÖzléstől (kézbesítéstól) számított 30
(harminc) napon belül, a keresetet a FővárosiTörvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani'
A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási Ügyekben eljáró bíróság a
pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását azúgl1fél keresetlevélben kérheti. Aközigazgatási
ügyekben eljáró bíróság - az úgy érdemére ki nem hatÓ eljárási szabály megsértésének kivételével -
jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség
esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, Vagy a határozatot megváltoztatja.

!l!. Az engedély ldőbeli hatáIya és vegyes rendelkezések

a) Az engedély határozatlan ideig hatályos.

b) A Hivatal intézkedik ahatározatnak a Hivatal honlapján tÖrténő közzétételéról.

c) Az Engedélyes a Tszt 5. $ (2) bekezdésben meghatározott mértékű felÜgyeleti díjat köteles e
határozat jogerőre emelkedését kovető harmincadik munkanapig a Hivatal részére - a
Díjrendelet 4. s (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével -megfizetni. Amennyiben az
Engedélyes távhőszolgáltatÓi működési engedéllyel is rendelkezik, akkor felÜgyeleti d'rjat csak
a távhőszolgáltatói működési engedélyre vonatkozóan kell fizetni.

!NDOKOLAS

Az Engedélyes a 2011' december 22-én kelt és 2011. december 29-én érkeztetett beadványában
távhőtermelói működési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgálÓ iratokat
megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes
megfelel a Tszt.-ben és a távhőszolgáltatásrÓl szólÓ 2005. évi Xlll. törvény végrehajtásárÓl szóló
15712005. (Vlll. 15') Korm' rendeletben (a továbbiakban:Tszt.-Vhr.) előírt kÖvetelményeknek, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. s (1) bekezdés a,) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E
határozat a Tszt' 14' $-ában,15. $-ában, 59/B. $ (1) és (2) bekezdésében, valamint a Tszt.-Vhr. 3-4.
$-ában és 6' $-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az Engedélyes év közben kapott engedélyt, ezér| a Hivatal a rendelkező rész lll. c) pontjában
kötelezte a felügyeleti díj időarányos, 2012. tárgyévre vonatkozó, egyösszegű befizetésére.
Tekintettel arfa, hogy az Engedélyes távhőszolgáltatói működési engedéllyel is rendelkezik,
felügyeleti díjat csak a távhőszolgáltatói működési engedélyre vonatkozóan kell fizetni, mivel a
távhőtermelésből nincs Önálló bevétele, azt a távhőszolgáltatás árbevételetartalmazza.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairÓl szóló
2004. évi CXL' törvény (a továbbiakban: Ket.)72. $ (1) bekezdés d/ pontdd)-de) alpontja és 158. $
(1) bekezdése alapján kellett rendelkezni'
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Az Engedélyesnek a Díjrendelet alapján igazgatási szolgáltatási díjat nem kellett fizetnie, mivel a
Tszt. 59/B. s (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen 2011. december 31-éig benyÚjtotta a
távhőtermelői működési engedély iránti kérelmét, így a Tszt' 59/B. s (2) bekezdése alapján
mentesÜl azigazgatási szolgáltatási díj befizetésének kötelezettsége alól'

A Ket. 100' s (1) bekezdés d) és e) pontjai a Hivatal határozatával szembenkizárják a fellebbezést,
a Ket. 100' s (2) bekezdése és a Ket. 109. s (3) bekezdése a határozat bírósági felÜlvizsgálatát
teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109 s (1) bekezdésén alapszik. A tárgyalás
tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket' 72.s (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a
polgári perrendtartásról szólÓ 1952' évi lll' törvény 338. s (1 ) és (2) bekezdései alapján adta meg.

Ehatározat közzétételére a Tszt.-Vhr.8 S-a alapján kerül sor.

Budapest, 2012. március 01.

Horváth Péter
elnök

rf.r.)^ 'Yn $-^kiadmányozó

Dr. Grabner Péter
elnökhelyettes

Kapják:
í./ Engedélyes 1 példány
2'/Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási osztály 1 példány
3./ Hivatal, Statisztikai és lnformatikai osztály 1példány
4./ Hivatal, irattár 1 példány
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MeIlék!et

,,A" táblázat

Az Engedélyes és telephelyének főbb adata!

Szám Megnevezés Mérték-
egység Adatok

Az engedélyes adatai

1
Gazdál kod o szerv ezet (engedélyes)
cégneve

Váci Távhőszolgáltatási
Korlátolt FelelősségtÍ
Társasáq

2 Rövid neve Váci Távhő Kft.

3 Székhelye 2600 Yác, Zrínyi u. 9.

4 Gazdálkod ó szervezet cégjegyzék
száma 13-09-072931

5 Alapítási okirat kelte 2011.február.24

6 Cégforma Korlátolt Felelősségű
Társasáo

7 Adószáma 12165591-2-13

8 Jegyzett tőkéje MFt 114

I Befektetett eszközö k engedélykéréskor MFt 158

'10 Tevékenységi kör Távhőtermelés és
távhőszoloáltatás

11 Főtevékenység Gázellátás légkond ícionálás /
3530

12 Kapcsolódó tevékenységek Mérnöki tevékenység l 7 1 12

13 Összes beépített villamos teljesítménye MW
14 Összes beépített hőteljesítménye MW 31,64

a) Telephely neve: Vásár téri fűtőmű

Ate főbb adata
1 Telephely neve Vásártérifűtőmű
2 Telephely címe 2600 Vác, Vásár u.4

3 Beépített villamos teljesítmény MW
4 Rendelkezésre álló villamos MW
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teljesítőképesség

5
Ertékesítésre tervezett villamos energia
éves mennyisége MWh

6 Beépített (névleges) hőteljesítmény MW 25,56

7
Rendelkezésre állÓ
hőteliesítőkéoesséo MW 25,56

I Termelni tervezett hőenergia éves
mennviséoe GJ/év 82 000

9
Értékesítésre termelt hőenergia
vásárlójának (pl. szolgáltató)

10 Neve
11 Címe
12 Lekötött hoteliesítménv MW
13 Vásárolni tervezett mennviséo GJ/év

14
Felhasználási cél (távhő célú, vagy

nem távhő célú)

15
Energiaho rdozó (tÜzelóanyag)
meonevezése Földgáz

16
Energia ho rdozó származása és
beszerzési módia

F ógáz Zrt' l szabadpiaci
beszerzés

17 Az uzembehelvezés idő oontia Dátum 1972

18
Megújuló energiaho rdozo
felhasználására vonatkozó vizsgálat
eredménve*

19 Létesítendő létesítménv rendeltetése-
20 Létesítendő létesítménv tech nológiáia*

21
Létesítendő létesítmény műszaki
felépítése*

22 Kivitelezés tervezett kezdése* Dátum

23
Technológiai szerelés tervezett
kezdése* Dátum

24 Uzembe helyezés tervezett időpontia- Dátum

25
Kapcsolódó fejlesztések megnevezése
és finanszírozóia*

* Létesítési enoedélv esetében

b) Telephely neve: Deákvári Íőúti kazánház

A fÓbb adata
1 Telephely neve Deákvá ri f ő(lti kazánház
2 Telephelv címe 2600 Vác, Deákvári fóÚt 33.
3 Beépített vi!lamos teliesítménv MW
4 Rendelkezésre álló villamos MW
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TÁVHoTERMELol MÚ KÖDÉsl
ENGEDÉLY

VÁcl TAVHŐ xrr. vAc

5
Ertékesítésre tervezett villamos energia
éves mennviséoe MWh

6 Beéoített (névleoes) hoteliesítménv MW 2.82

7
Rendelkezésre álló
hőteliesítőkéoesséo MW 2,82

I Termelni tervezett hőenergia éves
mennviséqe GJ/év 9 400

I Értékesítésre termelt hoenergia
vásárlÓjának (pl. szolgáltató)

10 Neve
11 Címe
12 Lekötött hőteliesítménv MW
13 Vásárolni tervezett mennviséo GJ/év

14
Felhasználási cél (távho célú, vagy

nem távhő célú)

15
E nerg iaho rdozó (tÜzeloa nyag)
meqnevezése Földgáz

16
Energiaho rdozo származása és
beszerzési módia

F őgáz Zrt' l szabadpiaci
beszerzés

17 Az üzembehelvezés időpontia Dátum 1979

18
Megúju ló energiaho rdoző
felhasználására vonatkozó vizsgálat
eredménve*

19 Létesítendó létesítménv rendeltetése*
20 Létesítendő létesítménv technolóqiáia-

21
Létesítendő létesítmény műszaki
feléoítése*

22 Kivitelezés tervezett kezdése* Dátum

23
Technológiai szerelés tervezett
kezdése* Dátum

24 Üzembe helvezés tervezett időpontia* Dátum

25
Kapcsolódó fejlesztések megnevezése
és finanszirozőia*

* Létesítési enoedélv esetében

c) Telephely neve: Uiheqvi úti kazánház

k főbb adatai

ített villamos teliesítmén
Rendelkezésre álló villamos
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MAGYAR ENERGIA HIVATAL
HATÁRoZATSZÁM: 158t2o12

TÁVHŐTERMELol MÚKÖDÉSl
ENGEDÉLY

vÁct rRvHl xpr. vÁc

5
Ertékesítésre tervezett villamos energia
éves mennviséoe MWh

6 Beépített (névleoes) hőteliesítménv MW 2,06

7
Rendelkezésre állo
hőteliesítőképesséo MW 1,32

8
Termelni tervezett hőenergia éves
mennviséoe GJ/év 4 200

9
Értékesítésre termelt hőenergia
vásárlójának (pl. szolgáltató)

10 Neve
11 Címe
12 Lekötött hőteliesítménv MW
13 Vásárolni tervezett mennviséo GJ/év

14
Felhasználási cél (távhő célú, vagy

nem távho célú)

15
E ne rg ia h o rdozó (tüzelőa nyag)
meonevezése Földgáz

16
Energ ia ho rdoző származása és
beszerzési mÓdia

F őgáz Zrt. l szabad piaci
beszerzés

17 Az Üzembehelyezés időpontia Dátum 1975

18
Megújuló energiaho rdozó
felhasználására vonatkozó vizsgálat
eredménve*

19 Létesítendo létesítménv rendeltetése*
20 Létesítendő létesítménv technolóoiáia-

21
Létesítendő létesítmény műszaki
feléoítése*

22 Kivitelezés tervezett kezdése* Dátum

23 Technológiai szerelés tervezett
kezdése* Dátum

24 Üzembe helvezés tervezett időpontia* Dátum

25
Kapcsolódó fejlesztések megnevezése
és finanszírozóia*

* Létesítési enoedélv esetében

d) Telephely neve: Szent lstván téri kazánház

A telephelyek főbb adatai
Szent lstván téri kazánház
2600 Vác' Uiheqvi u.51'

Rendelkezésre álló villamos

rtékesítésre tervezett villamos e
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MAGYAR ENERGIA HIVATAL TÁVHÓTERMELŐI MÚKÖDÉSI vÁctrÁvHl xrr vÁc
HRrÁRozRtszÁv: 15812012 ExoeoÉly

eves
6 Beépített (névleoes) hoteliesítménv MW 1,2

7
Rendelkezésre állo
hőteliesítőképesséo MW 1,2

I Termelni tervezett hőenergia éves
mennviséoe GJ/év 4 900

9
Ertékesítésre termelt hoenergia
vásárlóiának (pl. szoloáltató)

10 Neve
11 Címe
12 Lekötött hőteliesítmény MW
13 Vásárolni tervezett mennviséo GJ/év

14
Felhasználási cél (távhő célú, vagy

nem távhő célú)

15
Energiaho rdozó (tüzelőanyag)
meonevezése Földgáz

16
Energ ia ho rdoző származása és
beszerzési módia

F őgáz Zrt. l szabadpiaci
beszerzés

17 Az üzembehelvezés időpontia Dátum 1972

18
Megúju ló energ iaho rdozó
felhasználására vonatkozó vizsgálat
eredménve*

19 Létesítendő létesítménv rendeltetése*
20 Létesítendo létesítménv technolóqiáia*

21
Létesítendő létesítmény műszaki
felépítése*

22 Kivitelezés tervezett kezd ése* Dátum

23 Technológiai szerelés tervezett
kezdése*

Dátum

24 Üzembe helyezés tervezett időpontia* Dátum

25
Kapcsolódó fejlesztések megnevezése
és finanszirozóia"

* Létesítési enoedélv esetében
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MAGYAR ENERGIA HIVATAL TÁVHÓTERMELÓI MÜKÖDÉSI vÁctrÁvHÓ xrr. vÁc
HnrÁRozRtszÁvt: 158t2o12 eNoeoÉly

,,B" táblázat

Az Engedélyes hőtermeIő létesitményének
főbb adatai

a) Tetephely neve: ffi
Forrőviz kazánok

Meqieqvzés: * több berendezés esetében az ''Adat" oszlopok
száma bővíthető

b) Telephely neve: Deákvári főúti kazánház

Megnevezés MéÉ.e. Adatok
Helvszám* 5867 5668 830í 9786
Gyártó Láng Láng Láng Lánq

Tipus 3H HF-
4112

3H HF-
4112

Ygnis LFH-
700

Ygnis LFH-
700

Névleges teliesítmény MW 4,64 4,64 8,14 8,14
Kerinotetett névleqes tömeqáram t/h 99 99 174 174
Belépő víz névleges
hőmérséklete

oc 70 70 70 70

Kilépő víz névleges
hőmérséklete

oc 110 110 110 110

Uzembe helvezés időpontia dátum 1972 1972 1 980 1980
Ma radó/tervezett életta rta m dátum 2015 2015 2015 2015

kazánok
Megnevezés MéÉ.e. Adatok

Helvszám* 1. 2. 3. 4.
Gyártó Viessman Komfort Lánq Láng

Tipus Vitaplex-
100

KIIIG
BVG Ygnis Ygnis

Névleges teljesítmény MW 0,89 0,45 0,74 0,74
Kerinotetett névleqes tömeqáram Vh 38 19 32 32
Belépó víz névleges
hőmérséklete

oc 70 70 70 70

Kilépő víz névleges
hőmérséklete 90 90 90 90

Üzembe helvezés időpontia dátum 2006 1 983 1979 1979
Ma radó/tervezett életta rta m dátum 2030 2015 2015 2015

Meoieqvzés: * több berendezés esetében az ''Adat'' oszlopok
száma bővíthető
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MAGYAR ENERGIA HIVATAL TAVHoTERMELoI MÜKÖDÉSI vÁctrÁvHŐ xrr vÁc
HnrÁRozntszÁtvt: 158t2o12 eruceoÉly

c) retephety neve: E*9Xt#Razannaz

Meqieqvzés: * több berendezés esetében az"Adat" oszlopok
száma bővíthető

d) Telephely neve: Szent lstván téri kazánház

Meoieovzés: * több berendezés esetében az ''Adat" oszlopok
száma bővíthető

Me kazánok
Megnevezés Mért.e. Adatok

Helvszám* 1. 2. 3. 4.
Gyártó Komfort Komfort Lánq Láng

Tipus KIIIG
BVG

KIIIG
BVG Ygnis Ygnis

Névleges teljesítmény MW 0,45 0,45 0,58 0,58
Kerinotetett névleoes tömeqáram t/h 19 19 25 25
Belépő víz névleges
hőmérséklete

oc 70 70 70 70

Kilépő víz névleges
hőmérséklete

oc 90 90 90 90

Uzembe helvezés időpontia dátum 1975 1975 1978 I 983
Ma radó/tervezett é lettarta m dátum 2015 2015 2015 2015

kazánok
Megnevezés Mért.e. Adatok

Helvszám* 1. 2.

Gvártó Termopress Termopress
Tipus 400/6-M 400/6-M
Névleoes teliesítménv MW 0,6 0,6
Kerinqtetett névleqes tömeoáram Uh 26 26
Belépő víz névleges
hőmérséklete 70 70

Kilépő víz névleges
hőmérséklete 90 90

Üzembe helvezés időpontia dátum 1 990 1 993
Ma rad Ó/tervezett életta rtam dátum 2020 2020
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