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MEGÁLLAPoDÁS

A jelen megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejött

. egyrészrol a VáciTávhő Kft. mint megrendelo

2600 Vác, Zrínyi u 9.
1 3-09-072931
12165591-2-13
Rakonczai RÓbert Ügyvezeto

. másrészról a Dalkia Energia Zrt. mint szolgáltatÓ

o székhely:
o cégjegyzékszám:
o képviseli (név, beosztás):

1117 Budapest, Budafoki út 91-93.
01-'10-041986
Antal Sándor és Varga Tamás igazgatÓságitagok

(a továbbiakban: Szolgáltató)

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények

1'1. A Felek elózetesen rÖgzítik, hogy a Megrendelo és a Szolgáltató jogelődje, a KlPcALoR
Energetikai Kft. kÖzÖtt

. '1998' december 15. napján ,,Hőszolgáltatási Szerződés'' címmel hosszú távú szerződés
jÖtt létre (a továbbiakban: Hőszolgáltatási Szerződés);

. 1999. június 1. napján ,,tJzemettetési SzerzŐdés" címmel hosszú Íávú szerződés jött létre
(a továbbiakban: Uzemeltetési Szerződés);

. a Hőszolgáltatási Szerzodés és az Üzemeltetési Szerzodés (a továbbiakban egyÜtt: Régi
Szerződések) vonatkozásában több mÓdosítÓ, illetve kiegészíto megállapodás is létrejÖtt.

1'2. A Felek rögzítik, hogy a Hőszolgáltatási Szerzodés rendelkezéseinek megfelelóen a
gázmotoros energiatermelő blokk (a továbbiakban: Gázmotor) telepítése megtörtént, és a
hőszolgáltatás, a gázértékesítés és az Üzemeltetés a Régi Szerzódések rendelkezéseinek
megfelelően zajlIk'

1.3. A Felek megállapítják ugyanakkor, hogy a Régi Szerzódések megkötése Óta jelentosen
megvá|tozott gazdasági és jogi körÜlmények hatására a Régi Szerződések azonos tartalommal
tÖrténo fenntartása a továbbiakban nem gazdaságos'

1.4. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerzodés aláírását megelozó idoszakban lefolytatott
tárgyalásaik alapján arra a közös elhatározásra jutottak, hogy a Régi Szerződések alapján
kÖztÜk fennálló jogviszonyok tartalmát felÜlvizsgálják, szükség szerint mÓdosítják mindkét Fél
érdekeit szem elótt tartva, a jelen Megállapodásban foglaltak szerint.

2. A Gázmotor működése

2'1' A Felek rÖgzÍtik, hogy a Gázmotor kogeneráciÓs berendezés, azaz kapcsoltan termel villamos
energiát és hőenergiát. A megtermelt villamos energiát túlnyomo részét a SzolgáltatÓ harmadik
személy részére értékesíti. Erre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Gázmotor
mindenkori Üzemvitelét (működési menetrendjét, illetve szÜkség szerint a leállítását is) a
SzolgáltatÓ jogosu lt meg határozni, gazdaságosság i szem pontok alapján.

2-2- A SzolgáltatÓ köteles minden hinapban, legkésÓbb a hÓnap 26 napjáig Írásban (e-mail útján)
értesíteni a Megrendelőt a Gázmotor következő havi tervezett Üzemmenetérol (havi
menetrend)' Amennyiben szükséges, a SzolgáltatÓ minden naptári napon 12.00 Óráig írásban
(e-mail Útján) értesÍteni a Megrendelót a Gázmotor következő naptári napi Üzemmenetérol (napi
menetrend). A havi és napi menetrend eltérése esetén a napi menetrend az irányadÓ' Ezen

o székhely:
o cégjegyzékszám:
o adÓszám:
o képviseli (név' beosztás):

(a továbbiakban : Megrendelő)
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tÚlmenóen a Felek folyamatosan egyeztetnek a menetrend várható alakulásáról.

2.3. A Megrend elő az általa irzemeltetett távfűtési rendszert _ annak optimális üzemeltetése
érdekében - kÖteles Úgy működtetni, hogy felmerülő hóigényét elsődlegesen a szolgáltatótÓl
vásárolt hővel elégítse ki. Amennyiben a SzolgáltatÓ által mindenkor termelt homennyiség a
Megrendelő által Üzemeltetett távÍÚtési rendszer igényeit nem fedezi' a Megrendelő a többlet-
hőmennyiséget jogosult harmadik személytŐl beszerezni, illetve saját maga elóállítani.

2.4. A höszolgáltatáshoz kapcsolÓdÓan a Megrendelö - mint bérbeadÓ - bérbe adja, a SzolgáltatÓ -
mint bérlő _ bérbe veszi a Telephelyen lévő kiserőművi területet (a továbbiakban: Bérlemény).
A Gázmotor a Bérleményben kerÜl elhe|yezésre.

3. A föIdgáz költségei

3.1' A Felek megállapodnak, hogy a gázbeszerzés során a Megrendelő az általa lekÖtött
gázteljesítmény meghatározásakor figyelembe veszi a Gázmotor villamosenergia-termelésre
eso teljesítményigényét is, a SzolgáltatÓ erre vonatkozó mindenkori nyilatkozata szerint. A jelen
Megállapodas átáiraóaror ez 140 gnm'/óra.

3.2. A Megrendelő az általa beszerzett, SzolgáltatÓ által elfogyasztott foldgáz forgalomarányos
költségeit (molekuladíj, forgalomarányos rendszerhasználati díj' MSZKsz díi, energiaadó)
valamint a SzolgáltatÓ által elfogyasztott foldgáz teljesítményarányos rendszerhasználati
díjának áramtermelésre jutó részét (a teljesítményarányos rendszerhasználati díj 50%-a)
jogosult a SzolgáltatÓ felé beszerzési áron továbbszámlázni. A Megrendelő a fentieknek
megfelelően kiállított számla mellé köteles mellékelni a gázkereskedó által a részére kiállított
számla másolatát.

3.3. A Megrendelő a SzolgáltatÓ által elfogyasztott fÖldgáz forgalomarányos költségeit havonta' a
tárgyhÓt kÖvetŐen számlázza a SzolgáltatÓ felé a mérési adatok alapján' A Megrendelő
SzolgáltatÓ által elfogyasztott fÖldgáz teljesítményarányos rendszerhasználati díjának
áramtermelésre jutó részét (50%-á0 ezzel egyidejűleg megküldött külön számlában havonta
elore számlázza a SzolgáltatÓ felé.

4. A hőszolgáltatás díjazása

4.1. A hőszolgáltatásért a Megrendelő az alábbi havi díjÖsszeget köteles megfizetni a Szolgáltati
felé:

P' = HDxQ

P1 a Hószolgáltatásért fizetendő havi díj (Ft);
HD a Hőszolgáltatás egységára (a továbbiakban: Hődíj; FUGJ);
a a tárgyhavi mért hőmennyiség (GJ).

4.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által a SzolgáltatÓ felé számlázott, GJ_ra vetített
forgalomarányos gázköltség (lásd: 3.1. bekezdés) 1'1111 szorzltényezóvel (90 % hatásfoknak
megfelelően) nÖvelt összegében állapítják meg a Hódíjat.

4.3. A Felek rÖgzítik, hogy jelen Szerzodés aláírásakor a Hódíj legmagasabb összegét (hatósági ár)
az 5012011. (lX. 30.) NFM rendelet határozza meg, ezért amennyiben a 4.2. bekezdésben
meghatározott számítás alapján a Hődíj összege meghaladja a hatÓsági árat, a Felek a
hatÓsági árat alkalmazzák Hődíjként.

5. Bérleti és üzemeItetésidíj

5.1. A Bérlemény bérletéért (2.4. bekezdés) a SzolgáltatÓ összesen évi 800.000'_ (azaz:
nyolcszázezer) forint díjat (a továbbiakban: Bérleti Díi) köteles havi bontásban megfizetni a
Megrendelő felé.

5.2. Az Üzemeltetési Szerződés alapján a Megrendeló által végzett tevékenységért a SzolgáltatÓ
összesen évi 800.000,- (azaz: nyolcszázezer) forint díjat (a továbbiakban: VállaIkozói Díj)
köteles havi bontásban megfizetni a Megrendelő felé.
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5.3. A Bérleti Díj és a Vállalkozói Díj évente egy alkalommal, január 1. napjávalfelÜlvizsgálatra kerül
a KsH által megadott éves fogyasztói árindex mértékével.

6. A haszon megosztása a Felek között

6.1. A Felek megállapodnak, hogy a2012. évtől kezdödően a SzolgáltatÓ a Gázmotor működésével
összefÜggésben keletkező hasznának '113 részét átadja a Megrendelőnek' Az elszámolás
időszaka minden naptári év december 1. napjátÓl a következö év november 30. napjáig tart
(elszámolási év). A 2012. év elszámolása június 1. napjától november 30. napjáig tartÓ
időszakra vonatkozik.

6.2. A haszonmegosztás elszámolási évre vonatkozó elszámolását a Felek az adott elszámolási
évet kÖvető december hÓnapban végzik el az alábbi rendelkezések szerint, a SzolgáltatÓ által
megfelelően igazolt tényadatok ismeretében. Az első elszámolásra ennek megfeleloen 2012
decemberében kerül sor. Az átadandÓ haszon éves Összegéről a Szolgáltató nyilatkozatot állít
ki, amelyet a Megrendelő köteles a SzolgáltatÓ részére visszaigazolni. A visszaigazolt
nyilatkozat alapján a Szolgáltató 30 napon belÜl köteles az átadandó haszon összegét a
Megrendelő bankszám lájára átutalni.

6.3. A Szolgáltató által a MegrendelŐ részére évente átadott haszon számítása az alábbi képletek
szerint történik:

PE = H +Vb _Gí _G,a _Vo _ B _ F _ M _ K _ A, _o _ L_ Lo _ D_ A"

ÁH= PExMH-J
l+TAF

Ahol:
PE a projekteredmény éves összege (Ft);
H a SzolgáltatÓ éves bevétele a hőszolgáltatás díjábÓl a bármilyen címen

átadott haszon/nyereség figyelembe vétele nélkül (Ft);
Vo a SzolgáltatÓ éves bevétele a villamos energia értékesítéséből (Ft);
Gt a SzolgáltatÓ által a Megrendelőnek fizetett forgalomarányos fÖldgázkÖltség

éves összege (Ft);
G6 a SzolgáltatÓ által a Megrendelőnek fizetett, áramtermelésre jutÓ

teljesítményarányos földgázköltség éves osszege (Ft);
vk a vásárolt villamos energia éves kÖltsége (Ft);
B a SzolgáltatÓ által a Megrendelőnek fizetett Bérleti Díj éves összege (Ft);
F a SzolgáltatÓ által a Megrendelőnek fizetett Vállalkozii Díj éves összege

(Ft);
M a SzolgáltatÓ éves karbantartási költsége (Ft);
K a Szolgáltató Gázmotorral kapcsolatos egyéb üzemeltetési és általános

(irányítási) költségeinek éves átalányösszege (Ft);
A6 helyi adók (Ft);
o nagykarbantartások és egyéb tényleges éves beruházási kiadások (Ft);
L az eloző évről áthozott veszteség (Ft);
L1 az előző évről áthozott veszteség finanszírozási koltsége (Ft);
D éves amortizácii a 201 1 . december 31-i eszközértékre vonatkozóan (Ft);

4. egyéb adÓk, kivéve a társasági adÓ (Ft);
AH az átadott haszon éves Összege (Ft);
MH a Megrendelő haszonkulcsa: 0,3333 (33'33 %);
J jogszabályi rendelkezés alapján a Megrendelő részére átadott nyereség

összege (Ft);
TAF társaságiadó-faktor; értéke a mindenkor érvényes legmagasabb társasági

adÓkulcs (a jelen szerzódés aláírásakor: 19%')

Tört év esetén a fentítételek időarányos része számítandÓ.

6.3.í. Az átadott haszon a Szolgáltató könyveiben vé9legesen átadott pénzeszköznek
minosül. Amennyiben a mindenkor hatályos vonatkozÓ jogszabályok által támasztott
feltételeket Megrendeló teljesíti (2012-ben a társasági adóról szÓlÓ törvény 3. számÚ

-3-



Megállapodás
i.r! Dalkia

mellékletének A/ '13. pontja szerint), abban az esetben a TAF értéke nulla.

6.3.2. Az éves átadott haszon (a fenti képletben: ÁH1 csax abban az esetben kerÜl kifizetésre
a Megrendelő részére, amennyiben a képlet alapján történő számítás eredménye pozitív
(tehát az esetleges veszteség nem kerül megosztásra, hanem részévé válik a következő
évi haszonszámításnak a fentiek szerint; lásd még a 6.3.9. bekezdést). A SzolgáltatÓ
jogosult a Megrendelő részére átadandÓ haszon összegébe beszámítani azon összeget'
amelyet a Megrendelö a jelen Szerzodés alapján a Szolgáltató részére megfizetni
elmulasztott.

6.3.3. A Szolgáltató által a Megrendelo részére jogszabályi előírás [a jelen Szezödés
aláírásakor az5012011. (lX. 30.) NFM rendelet 5. $] alapján átadott nyereséget (a fenti
képletben: J) a Szolgáltató a Megrendelő részére kiállított jÓváíró számla alapján
számolja el.

6.3.4. A vásárolt villamos energia éves kÖltsége (a fenti képletben: Vi) a Szolgáltató által
megfizetett kiegyenlító villamosenergia-költség és a vásárolt segédüzemi villamos
energia költség összege.

6'3'5. A SzolgáltatÓ éves karbantartási költsége (a fenti képletben: M) a fajlagos karbantartási
kö|tség (f = 1'9 Ft/kwh) és az évente megtermelt villamos energiamennyiség (kwh)
szorzata. A fajlagos karbantartási költség a Mellékletben meghatározott
tevékenységek, feladatok ellátását fedezi'

6.3.6. A Szolgáltató Gázmotorral kapcsolatos egyéb üzemeltetési és általános (irányítási)
költségeinek éves átalányösszege (a fenti képletben: K) 19.000.000'- (azaz:
tizenkilencmilliÓ) forint, ami az alábbi tételeket foglalja magában:

o biztosításidíjak;
. személyi költség;
o szakértői díjak;
. tagságidtjak;
. környezetterhelésidíj;
. a Telemechanikai lrányítási Rendszer (TlR) működési kÖltségei;
. a központi villamosenergia-értékesítés költségei;
. a gázmotor-karbantartó csoport fenntartásának kÖltségei;
. általános, Ügyviteli és adminisztráciÓs kÖltségek;
. a nominálási kÖltségek;
. az engedélyeztetési költségek;
. a mérések költségei.

6.3.7. A Felek rögzítik, hogy fajlagos karbantartási költség (6.3.5. bekezdés; f) és a
Gázmotorral kapcsolatos egyéb Üzemeltetési és általános (irányítási) költségeinek éves
átalányÖsszege (6.3.6. bekezdés; a fenti képletben: K) évi rendes, a tárgyévre
vonatkozó felülvizsgálata az alábbi képletek szerint torténik:

f':Í'[o.',+-o'*'#] K' = KrIÍ
I,

a fajlagos karbantartási költség bázisÖsszege: '1,9 Ft/kWh;
a fajlagos karbantartási kÖltség az árfelulvizsgálatot követóen (FUkWh);
az euri bázisárfolyama: 300 HUFiEUR;
az eurl éves átlagos forintárfolyama a Magyar Nemzeti Bank tárgyévre
vonatkozÓ napi árfolyamai alapján (HUF/EUR);
Gázmotorral kapcsolatos egyéb lizemeltetési és általános (irányítási)
költségeinek éves átalányösszegének bázisa: 1 9.000.000'- Ft;
Gázmotorral kapcsolatos egyéb üzemeltetési és általános (irányítási)
költségei nek éves áta lá nyösszege az árteülvizsgálatot követően ( Ft) ;

a KSH által a 2011. oktőber havára vonatkozÓan kÖzölt ,,fogyasztói
árindex" értéke í995. év átlaga=100 bázison:364,2;
a KSH által a tárgyév oktÓber havára vonatkozÓan közölt ,,fogyasztii

f
f'
FX
FX'

K

K'

I1

lr'
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árindex" értéke 1995. év átlaga='100 bázison

6.3.s. Amennyiben a 6.3'7. bekezdésben meghatározott index bármilyen okbÓl kifolyÓlag nem
alkalmazhatÓ tovább, akkor azt olyan indexszel kell helyettesíteni, amelyiknek azonos
gazdasági értéke van. A 6.3.7. bekezdés alapján felÜlvizsgált tételeket a Szolgáltati az
új elszámolási évre vonatkozÓan az elszámolási év december hÓnapjában állapítja meg.
A felÜlvizsgálat elso alkalommal 2012 decemberében történik, a 2a12' elszámolási évi
adatok ismeretében.

6.3.9. Az eloző elszámolási évról áthozott veszteség (a fenti képletben: L) a tárgyi elszámolási
évet megelőzo elszámolási év projekteredménye (a fenti képletben: PE)' amennyiben az
negatív. Az előző elszámolási évrol áthozott veszteség finanszírozási kÖltsége (a fenti
képletben: Li):

Ahol:

Lt = Lxk

Lk az előző elszámolási évrol áthozott veszteség finanszírozási költsége (Ft);
L az elÓző elszámolási évról áthozott veszteség (Ft);
k a tárgyi elszámolási év valamennyi banki napjára vonatkozÓ háromhavi

BUBoR értékek számtani átlagának 3%-kal nÖvelt értéke (%).

6.3.10. Az éves amortizáciÓ a2011' december 31-i eszközértékre vonatkozÓan:

. 2012 évre:
e 2013 évre:
o 2014 évre:
. 2015 évre

7. Zárórendelkezések

6.518.174,- Ft:
4.932.968,- Ft;

681.622,- Ft
681.622'- FÍ

7.1. A jelen Megállapodásban nem Vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekben a Polgári
TÖrvénykönyv vonatkozÓ rendel kezései az irányadÓak'

7.2. A Régi Szerződések' illetve azok mÓdosításainak' kiegészítéseinek jelen Megállapodással nem
érintett rendelkezései változatlan u l hatályban marad nak'

A jelen Megállapodást a Felek _ elolvasás
mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, 2012. szeptember 28.

Váci ilávhőKft.
2600 Vác, Znr,yi u.9.

'E-*tzzr.rz- /2/t-4 f
VáciTávhő Kft.

Megrendelő
Rakonczai RÓbert

Ügyvezető

és értelmezés után - mint szerzodéses akaratukkal

Üatkia lrner"gla ort"
1117 Budapest, Budafoki út 91'93'

Antal Sándor és Varga T
igazgatÓsági tagok
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Melléklet

A fajlagos karbantaÉási költség áItal fedezett tevékenységek, feladatok

. 2000 üzemÓránként elvégzendő feladatok:

o MűkÖdésifolyamatokellenorzése;
o Folyadékszintekellenőrzése;
o TÖmörségvizsgálat;
o Szelephézagellenőrzés, beállítás
o A motor Üzemi zqainak ellenorzése' kÜlsö szemrevételezése;
o Akkumulátorokellenőrzése;
o GyÚjtÓgyertyákellenorzése' kábelekellenőzése;
o Kenőolaj csere, szűrö csere (szükség szerint - analízis eredmény'

olajnyomás alapján)
o Üzemi értékek ellenőrzése, és jegyzőkÖnyvezése;
o LégszÜro betétek cseréje,
o GyújtÓfeszÜltségmérése
o Állitómű gÖmbfejek kenése
o FÜstgázrendszerellenőrzése.

o 1000 üzemóránként elvégzendő feladatok:

o generátor csapágyak kenése
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