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HATÁROZAT SZÁMA: 874/2019
TÁRGY: AZ 1142/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT:
I.1.

A Hivatal a KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (9330
Kapuvár, Piac tér 3/7.; cégjegyzékszám: 08-09-018399; adószám: 14825394-2-08; a
továbbiakban: Engedélyes) a 2012. december 6. napján kelt 1142/2012. számú
határozattal – Kapuvár városát illetően – kiadott távhőtermelői működési engedélye (a
továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad.

I.2.

A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat
elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett és hivatalból végzett
módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban:
Melléklet) feltüntetett értékekre és adatokra módosítja.

I.3.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.

II.

A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az
Engedélyes az eljárás során azt lerótta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során
ilyen költség nem merült fel.

III.

A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye a közléstől számított 30
(harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz
kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó
hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem
kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását
az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
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INDOKOLÁS
Előzmények
Az Engedélyes a 2018. augusztus 13-án kelt – a Hivatalnál 2018. augusztus 13-án érkeztetett
– levelében kérte az Engedély módosítását.
Az Engedélyes a kérelmét azzal indokolta, hogy három telepehelyén tüzelőberendezés cserét
valósított meg, tovább egy új távhőtermelő telepehelyet létesít.
Az Engedélyes a kérelméhez csatolta az alábbi mellékleteket:
1. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat;
2. A „Fő téri telephely” levegőtisztaság-védelmi engedélye;
3. A „Fő téri telephely” elvi kapcsolási rajza;
4. A „Gesztenye sor telephely” levegőtisztaság-védelmi engedélye;
5. A „Gesztenye sor telephely” elvi kapcsolási rajza
6. Az „Ifjúság úti telephely” levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye;
7. Az „Ifjúság úti telephely” elvi kapcsolási rajza;
8. A „Margit Híd utcai telephely” elvi kapcsolási rajza;
9. A létesítmények tulajdonviszonyairól szóló nyilatkozat;
10. Az 5 évre szóló üzleti terv.
A Hivatal a beadványt megvizsgálta és megállapította, hogy annak kiegészítése szükséges,
ezért a 2018. szeptember 24-én kelt végzésben tényállás tisztázás teljesítésére hívta fel az
Engedélyest 10 napos határidő tűzése mellett. Ennek keretében kérte, hogy az Engedélyes
küldje meg a Hivatal részére az alábbi dokumentumokat:
1. A létesítési engedélyezéshez nem kötött létesítményre (Margit Híd utcai telephely)
vonatkozóan elkészített, a megújuló energiahordozó felhasználásáról szóló vizsgálat
teljes dokumentációja.
2. A Margit Híd utcai telephelyre vonatkozó levegőtisztaság védelmi engedélyt, vagy
pontforrás-üzemeltetési engedély;
3. A Margit Híd utcai telephelyre (cím: 9330 Kapuvár, Margit Híd utca 17.) vonatkozó
hiteles tulajdoni lap;
4. Nyilatkozat arról, hogy az egyes telephelyeken a ’Rendelkezésre álló hőteljesítmény’,
miért alacsonyabb jelentős mértékben a ’Beépített (névleges) hőteljesítmény’-nél;
5. Nyilatkozat arról, hogy a Margit Híd utcai telephelyen feltüntetett 2 db 30 kW
teljesítményű termoventilátor milyen helyiségek fűtésére szolgál;
6. Nyilatkozat arról, hogy a Margit Híd utcai telephelyen feltüntetett 2 db ún. „Meglévő
távhő hőcserélő” kazánköri közbeiktatása műszakilag miért indokolt;
7. Nyilatkozat arról, hogy a Margit Híd utcai telephelyet milyen jogcímen használják, a
jogcímet alátámasztó megállapodás másolatának csatolásával.

A HATÁROZAT 12 OLDALBÓL ÁLL.

2

2019. március

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 874 /2019

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁRI
HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
KAPUVÁR

P

Az Engedélyes a 2018. október 3-án kelt – a Hivatalnál 2018. október 3-án érkeztetett –
beadványával, és a 2018. október 4-én kelt – a Hivatalnál 2018. október 4-én érkeztetett–
beadványával a 2. pont kivételével a felhívásban foglaltakat teljesítette.
A Hivatal a 2018. december 11-én kelt végzésével az eljárást felfüggesztette a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal 7555-3/2018 iktatószámú, „Margit Híd utcai 17. szám alatti
telephelyre” vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély ügyében hozott
véglegessé vált döntésig.
Az Engedélyes a 2019. január 15-én kelt – a Hivatalnál 2019. január 15-én érkeztetett –
beadványában megküldte a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 310-1/2019
iktatószámú, a „Margit Híd utcai 17. szám alatti telephelyre” vonatkozó – a levegőtisztaságvédelmi létesítési engedélyezés ügyében hozott – véglegessé vált döntését, így sor kerülhetett
a Hivatal eljárásának lefolytatására.
Megállapítások
A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött
dokumentumokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és
tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:
Tszt.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a
továbbiakban: Tszt.-Vhr.) foglaltaknak.
Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti
módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre
vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó
kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély
módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.
Az Engedélyes által a kérelemben feltüntetett „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség”
értékének megadott telephelyi értékeket a Hivatal nem találta megalapozottnak, mivel az nem
felel meg az engedélykérelem formanyomtatványában definiált „Rendelkezésre álló
hőteljesítőképesség” fogalmának:
„Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség (adott üzemállapotban a telephelyről, a
hőcsatlakozási pontokon kiadható egyidejű hőteljesítmény, figyelembe véve a
villamosenergia termelést, a hőtermelő berendezések egyidejű működésének korlátait.)
(MWth)”
A fenti definíció kizárólag a műszaki megvalósíthatóság alapján határozza meg a
„Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség”-et, nem a lekötött földgázkapacitás szerint, ezért az
értéke a névleges gépkönyvi értékek alapján került megállapításra az Engedélyben.
Az Engedélyesnél történt átalakítások következményeképpen a Melléklet „A” részének
tartalma a következők szerint módosul:
 A „Székhelye” adat „9330 Kapuvár, Szent István király u. 11.”-ről, „9330, Kapuvár Piac tér
3/7.”-re módosul.
 A „Befektetett eszközök engedélykéréskor” adat helyett a „Tárgyi eszközeinek bekerülési
értéke az Engedély jelen módosításakor*” kerül feltüntetésre 16,572 MFt értékkel.
 Az „Összes beépített hőteljesítménye” megnevezésű sor értéke 3,16 MW th-ról 3,52 MW thra változik.
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Az Ifjúság úti telephely vonatkozásában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” és a
„Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” értéke 2,2 MW th-ról 1,39 MW th-ra csökken, és
az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” érték helyett a „Termelni tervezett
hőenergia éves mennyisége” kerül feltüntetésre 7 500 GJ/év értékkel.
A Gesztenye sor telephely vonatkozásában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” és a
„Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” 0,6 MWth-ról 0,45 MW th-ra csökken, és az
„Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” érték helyett a „Termelni tervezett
hőenergia éves mennyisége” kerül feltüntetésre 3 000 GJ/év értékkel.
A Fő téri telephely vonatkozásában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” 0,36 MW th-ról,
a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” 0,24 MW th-ról 0,46 MW th-ra nő, és az
„Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” érték helyett a „Termelni tervezett
hőenergia éves mennyisége” kerül feltüntetésre 1 500 GJ/év értékkel.
A Melléklet „A” része kiegészül a Margit Híd utcai telephely adataival.

Az Engedélyesnél bekövetkezett átalakítások következményeképpen a Melléklet „B”
részének tartalma a következők szerint változik:




Mivel az Engedélyes a korábbiakban mindhárom telephelyén az összes berendezést
kicserélte, ezért a Melléklet „B” részének tartalma a jelen módosításban feltüntetett
adatokra változik.
A Melléklet „B” része kiegészül a Margit Híd utcai elnevezésű telephellyel.

Az Engedélyes kérelmén túl a Melléklet „A” részének tartalma az alábbiak szerint módosul:
 A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatait tartalmazó altáblázatok esetében
az „Energiahordozó származása és beszerzési módja” megnevezésű sorokban eddig
feltüntetett adat „GDF SUEZ, szabadpiac”-ról „földgáz elosztó hálózat, szabadpiac”-ra
módosul, tekintettel arra, hogy a felhasznált energiahordozó beszerzésére szerződött
szabadpiaci partner időről időre változhat, és ez jellemzően nincs közvetlen befolyással a
távhőellátás biztonságára.
 Az „A/2. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” megnevezésű táblázatok
esetében a 18-25. sorok törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre
vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok
feltüntetése.
E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta
ki.
Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti
díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére
vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20.
b) pontja rendelkezik.
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az
Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1)
bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő
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hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó
tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adatok kivételével
– a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közzéteszi.

Budapest, 2019. március

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:
1./ KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft.
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul)
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Melléklet
„A”
A/I. Az Engedélyes főbb adatai
Szám

Megnevezés

Mértékegység

1.

Gazdálkodó szervezet (Engedélyes)
cégneve

-

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt
Felelősségű Társaság

2.

Rövid neve

-

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft

3.

Székhelye

-

9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.

4.

Létesítő okiratának kelte

5.

Cégformája

-

korlátolt felelősségű társaság

6.

Cégjegyzék száma

-

08-09-018399

7.

Adószáma

-

14825394-2-08

8.

Jegyzett tőkéje

MFt

10, 5

9.

Tárgyi eszközeinek bekerülési
értéke az Engedély jelen
módosításakor*

MFt

16,572*

10.

Tevékenységi köre

dátum

Adatok

2009. június 29.

11.

Főtevékenység

-

3530’08 Gőzellátás légkondicionálás

12.

Kapcsolódó tevékenységek

-

Cégkivont szerint

13.

Az Engedélyesnek az Engedélyben
szereplő összes beépített villamos
teljesítménye*

MW

-

14.

Az Engedélyesnek az Engedélyben
szereplő összes beépített
hőteljesítménye*

MW

3,52

* A jelen Engedély vonatkozásában az Engedélyes csak a módosítás előtti értéket tudta hitelt
érdemlően megadni, ezért itt a jelen módosítás előtti érték szerepel.
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A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai
a) Telephely
Szám

Mértékegység

Megnevezés

Adatok

1. Telephely neve

-

Ifjúság úti telephely

2. Telephely címe

-

9330. Kapuvár, Ifjúság út 3.

3. Beépített villamos teljesítmény

MW

-

4.

Rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség

MW

-

5.

Értékesítésre tervezett villamos energia éves
mennyisége

MWh

-

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény

MW

1,39

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség

MW

1,39

GJ/év

7 500

8.

Termelni tervezett hőenergia éves
mennyisége

9. Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának
(pl.: szolgáltató)

-

saját távhőszolgáltatási
célra termel

10.

neve

-

-

11.

címe

-

-

12.

hőenergia vásárlója által lekötött
hőteljesítmény

MW

-

13.

hőenergia vásárlója által vásárolni
tervezett mennyiség

GJ/év

-

14. Felhasználási cél
(távhő célú, vagy nem távhő célú)

-

távhő célú

15. Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése

-

földgáz

Energiahordozó vételezési és beszerzési
módja

-

földgáz elosztó hálózat,
szabadpiac

16.

17. Az üzembehelyezés időpontja
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b) Telephely
Szám

Mértékegység

Megnevezés

1. Telephely neve

-

2. Telephely címe

-

Adatok
Gesztenye sor telephely
9330 Kapuvár,
Gesztenye sor 1.

3. Beépített villamos teljesítmény

MW

-

4.

Rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség

MW

-

5.

Értékesítésre tervezett villamos energia éves
mennyisége

MWh

-

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény

MW

0,45

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség

MW

0,45

GJ/év

3 000

8.

Termelni tervezett hőenergia éves
mennyisége

9.

Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának
(pl. szolgáltató)

-

-

10.

neve

-

saját távhőszolgáltatási
célra termel

11.

címe

-

-

12.

Hőenergia vásárlója által lekötött
hőteljesítmény

MW

-

13.

Hőenergia vásárlója által vásárolni
tervezett mennyiség

GJ/év

-

14. Felhasználási cél
(távhő célú, vagy nem távhő célú)

-

távhő célú

15. Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése

-

földgáz

Energiahordozó vételezési és beszerzési
módja

-

földgáz elosztó hálózat,
szabadpiac

16.

1980.
17. Az üzembehelyezés időpontja

A HATÁROZAT 12 OLDALBÓL ÁLL.

Dátum Rekonstrukció 2014.10.03.
és 2017.10.23.
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MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 874 /2019

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁRI
HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
KAPUVÁR

P

c) Telephely
Szám

Megnevezés

Mértékegység

Adatok

1. Telephely neve

-

Fő téri telephely

2. Telephely címe

-

9330 Kapuvár, Fő tér 16-18.

3. Beépített villamos teljesítmény

MW

-

4.

Rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség

MW

-

5.

Értékesítésre tervezett villamos energia
éves mennyisége

MWh

-

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény

MW

0,46

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség

MW

0,46

GJ/év

1 500

8.

Termelni tervezett hőenergia éves
mennyisége

9.

Értékesítésre termelt hőenergia
vásárlójának (pl. szolgáltató)

-

-

10.

neve

-

saját távhőszolgáltatási
célra termel

11.

címe

-

-

12.

Hőenergia vásárlója által lekötött
hőteljesítmény

MW

-

13.

Hőenergia vásárlója által vásárolni
tervezett mennyiség

GJ/év

-

14. Felhasználási cél
(távhő célú, vagy nem távhő célú)

-

távhő célú

15.

Energiahordozó (tüzelőanyag)
megnevezése

-

földgáz

16.

Energiahordozó vételezési és beszerzési
módja

-

földgáz elosztó hálózat,
szabadpiac

17. Az üzembehelyezés időpontja

A HATÁROZAT 12 OLDALBÓL ÁLL.

Dátum

9
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MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 874 /2019

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁRI
HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
KAPUVÁR

P

d) Telephely
Szám

Megnevezés

Mértékegység

1. Telephely neve

-

2. Telephely címe

-

Adatok
Margit Híd utcai telephely
9330 Kapuvár,
Margit Híd utca 17.

3. Beépített villamos teljesítmény

MW

-

4.

Rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség

MW

-

5.

Értékesítésre tervezett villamos energia
éves mennyisége

MWh

-

6. Beépített (névleges) hőteljesítmény

MW

1,22

7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség

MW

1,22

GJ/év

6 000

8.

Termelni tervezett hőenergia éves
mennyisége

9.

Értékesítésre termelt hőenergia
vásárlójának (pl. szolgáltató)

-

-

10.

neve

-

saját távhőszolgáltatási
célra termel

11.

címe

-

-

12.

Hőenergia vásárlója által lekötött
hőteljesítmény

MW

-

13.

Hőenergia vásárlója által vásárolni
tervezett mennyiség

GJ/év

-

14. Felhasználási cél
(távhő célú, vagy nem távhő célú)

-

távhő célú

15.

Energiahordozó (tüzelőanyag)
megnevezése

-

földgáz

16.

Energiahordozó vételezési és beszerzési
módja

-

földgáz elosztó hálózat,
szabadpiac

17. Az üzembehelyezés időpontja

A HATÁROZAT 12 OLDALBÓL ÁLL.

Dátum 2018.09.23.

10

2019. március

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 874 /2019

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁRI
HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
KAPUVÁR

P

„ B”
Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai
a) Telephely megnevezése: Ifjúság úti telephely
Melegvíz kazánok
Megnevezés

Mért.e.

Adatok

Helyszám

-

1.

2.

3.

Gyártó

-

Viessmann

Viessmann

Buderus

Típus

-

Paromat Simplex

Vitoplex 100

GE 434

földgáz

földgáz

földgáz

Tüzelőanyag fajtája
Kondenzációs üzemmódban
képes működni?

igen/
nem

nem

nem

nem

Névleges teljesítmény

MW

0,9

0,29

0,2

Keringtetett névleges tömegáram

t/h

38,5

12,3

8,5

Belépő víz névleges hőmérséklete

°C

60

60

60

Kilépő víz névleges hőmérséklete

°C

80

80

80

Üzembehelyezés időpontja

dátum

2014.12.10.

2017.10.23.

2017.10.23.

Maradó/tervezett élettartam
lejártának időpontja

dátum

2030.12.31.

2030.12.31.

2030.12.31.

b) Telephely megnevezése: Gesztenye sor telephely
Melegvíz kazánok
Megnevezés

Mért.e.

Adatok

Helyszám

-

1.

2.

3.

Gyártó

-

Viessmannn

Viessmann

Viessmann

Típus

-

Tüzelőanyag fajtája
Kondenzációs üzemmódban képes
működni?
Névleges teljesítmény

igen/
nem
MW

Paromat Simplex Paromat Simplex Vitoplex 100
földgáz

földgáz

földgáz

nem

nem

nem

0,11

0,11

0,23

Keringtetett névleges tömegáram

t/h

5

5

10

Belépő víz névleges hőmérséklete

°C

60

60

60

Kilépő víz névleges hőmérséklete

°C

80

80

80

Üzembehelyezés időpontja

dátum

2014.10.03

2014.10.03

2017.10.23

Maradó/tervezett élettartam
lejártának időpontja

dátum

2030.12.31

2030.12.31

2030.12.31
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MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HATÁROZATSZÁM: 874 /2019

TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁRI
HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
KAPUVÁR

P

c) Telephely megnevezése: Fő téri telephely
Melegvíz kazánok
Megnevezés

Mért.e.

Adatok

Helyszám

-

1.

2.

Gyártó

-

Buderus

Buderus

Típus

-

GE 315

GE 315

földgáz

földgáz

Tüzelőanyag fajtája
Kondenzációs üzemmódban képes
működni?

igen/
nem

nem

nem

Névleges teljesítmény

MW

0,23

0,23

Keringtetett névleges tömegáram

t/h

10

10

Belépő víz névleges hőmérséklete

°C

60

60

Kilépő víz névleges hőmérséklete

°C

80

80

Üzembehelyezés időpontja

dátum

2014.12.10.

2014.12.10.

Maradó/tervezett élettartam
lejártának időpontja

dátum

2030.12.31.

2030.12.31.

d) Telephely megnevezése: Margit Híd utcai telephely
Melegvíz kazánok
Megnevezés

Mért.e.

Adatok

Helyszám

-

1.

2.

3.

Gyártó

-

Viessmann

Viessmann

Bosch

Típus

-

Vitoplex 100

Vitoplex 100

UNI 3000 F

földgáz

földgáz

földgáz

Tüzelőanyag fajtája
Kondenzációs üzemmódban képes
működni?

igen/
nem

nem

nem

nem

Névleges teljesítmény

MW

0,17

0,23

0,82

Keringtetett névleges tömegáram

t/h

7,5

10,5

35,5

Belépő víz névleges hőmérséklete

°C

60

60

60

Kilépő víz névleges hőmérséklete

°C

80

80

80

Üzembehelyezés időpontja

dátum

2018.09.23.

2018.09.23.

2018.09.23.

Maradó/tervezett élettartam
lejártának időpontja

dátum

2030.12.31.

2030.12.31.

2040.12.31.
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