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A Nyí rta vho  Kft. ro vid bemutata sa 

A ta vho szolga ltata s a laka sok, ko zinte zme nyek e s egyes gazdasa gi szereplo k fu te s- e s 

melegví z-ella ta sa nak legkorszeru bb mo dja, melyet az ege sz vila gon elterjedten haszna lnak, 

e s amelyhez kapcsolo do an jelento s infrastruktu ra, valamint termelo  kapacita s e pu lt ki az 

ella ta sbiztonsa g garanta la sa e rdeke ben. A ko zponti fu te sto l abban ku lo nbo zik, hogy a 

tu zelo anyag ele gete se nem az e pu letekben, hanem atto l ta volabb, hato sa gilag elleno rzo tt 

kibocsa ta si e rte kek mellett nagy ta volsa gban to rte nik, jellemzo en kapcsolt villamosenergia 

elo a llí ta sa val. Égyik legnagyobb elo nye: nem szennyezi a ko zvetlen lako ko rnyezetet 

e ge sterme kekkel, emellett az ige nybevevo inek ke nyelmet e s biztonsa got is nyu jt. 

Technolo giai berendeze seink a ta vfu te si ale pí tme nyekben, a ho ko zpontokban e s 

ho fogado kban le vo  eszko zo kbo l tevo dnek o ssze. A ho  sza llí ta sa a ta vfu te si primer, valamint 

szekunder vezete kha lo zatokon to rte nik. A ta vho vel ella tott telepu le sek sza ma 2016-ban 

megko zelí tette a sza zat, az e rintett, ta vho vel ella tott laka sok sza ma pedig ko zelí t a 

hatsza zo tvenezerhez. A fennmarado  3,65 millio  laka sbo l mintegy 150 ezer ko zponti fu te ses 

laka s van, a to bbi egyedi laka s- vagy helyise gfu te ses. 

A ta vho szolga ltata st, mint helyi ko zszolga ltata st Nyí regyha za teru lete n, Nyí regyha za Megyei 

Jogu  Va ros Ö nkorma nyzata a Ta vho szolga ltata sro l szo lo  2005. e vi XVIII. to rve ny hata lyos 

rendelkeze sei alapja n engede lyes u tja n ko teles biztosí tani. Ézt a feladatot a SZABÖLCSHÖ  

joguto djake nt 1992-ben alakí tott NYI RTA VHÖ  Kft. imma r 26 e ve ve gzi eredme nyesen a 

Magyar Énergetikai e s Ko zmu -szaba lyoza si Hivatal (tova bbiakban: MÉKH) a ltal leguto bb 

2012. ma rcius 9-e n kiadott, 189/2012 sza mu  hata rozata szerinti Mu ko de si Éngede ly 

alapja n, a 157/2005.(VIII.15.) Korma nyrendelet elo í ra sainak megfelelo en.  

Ta rsasa gunk, mint ta vho szolga ltato  Nyí regyha za va ros ko zigazgata si teru lete n a va sa rolt 

ho energia sza llí ta sa t e s eloszta sa t ve gzi, ezen tu l a nem ta vho vel ella tott va rosi 

inte zme nyekben 88 db fogyaszta si helyen mu ko dtetu nk ho termele si, ho szolga ltata si 

technolo gia kat, melynek e ves ho felhaszna la sa 40,5 TJ nagysa grendu . 

 

Társaságunk legfőbb mutatószámai

15.643 db lakossági és 1.013 db közületi fogyasztó. 

650-700 TJ éves forgalmazott hőmennyiség, 

423 ezer m3 forgalmazott használati melegvíz.

48,6 km távvezeték hálózat.

295 db hőközpont, 141 db hőfogadó.
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Vezeto i o sszefoglalo  

Társaságunk gazdálkodását alapvetően meghatározó, 50/2011. (IX.30.) a 

távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a 

külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 

51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek által rögzített, 

2017. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek hátrányosan érintik 

cégünk gazdálkodását.  

A lenti ábrán bemutatott módon változtak az energia vásárlás költségei és a hőszolgáltatás 

támogatási adatai. 

Erőművi teljesítménydíj: 

11 769 000 Ft/MW/év      85 119 000 Ft/hó  -15 % 
 (100 036 500 Ft/hó) 

Erőművi hődíj: 

2 227 Ft/GJ   2 297 Ft/GJ      + 3 % 
  +70 Ft/GJ 

Távhő támogatás: 

Fix rész: 99 815 028 Ft/hó    81 591 804 Ft/hó   - 18,3 % 
 

Változó: + 195 Ft/GJ           - 623 Ft/GJ    - 818 Ft/GJ 

La thato , hogy emelkedett a va sa rolt ho energia dí ja e s cso kkent az eddigi teljesí tme ny ige ny 

alapja n fizetendo  fix ko ltse g (helyette havi fix ho termele si dí j fizete se re vagyunk 

ko telezettek), valamint a ta rsasa gunk re sze re nyu jtott ta mogata s o sszege is jelento s 

me rte kben lecso kkent. 

A va sa rolt ho  uta n fizetendo  fix o sszegu  ho termele si teljesí tme nydí j 3,3%-kal kisebb 

me rte kben cso kkent, mint a re szu nkre mega llapí tott fix o sszegu  ta mogata s. Étto l az e vi 42,3 

millio  ku lo nbo zetto l is jelento sebb hata su , hogy a va sa rolt ho  3 %-os no vekede se ellene re 

ta rsasa gunk nem to bbletta mogata sban, hanem elvona sban re szesu l, melynek egyenlege 818 

Ft/GJ ta mogata s elvona s a lakossa gi ho e rte kesí te s fu ggve nye ben.  

Ta rsasa gunk strate gia ce lke nt kitu zve, az elmu lt e vben csatlakozott az „Intelligens Hálózat 

Mintaprojekthez”, í gy orsza gosan elso ke nt, a szolga ltata sunk teljes teru lete n valo sulhatott 

meg az okos me re s, vagyis a „smart metering”.  

A ta vfu te ses e pu letekben (290 db MDC e s 1425 db DC) u gynevezett adatgyűjtő egységek 

keru ltek felszerele sre, mely berendeze sek begyu jtik a laka sokban tala lhato  ta vkiolvashato  

melegví z-me ro k e s ko ltse goszto  ke szu le kek fogyaszta si adatait.  
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Az adatgyu jto k ta rolja k e s egy ko zponti szerverre tova bbí tja k a kiolvasott e rte keket, í gy a 

ke tira nyu  informa cio a ramla ssal hate konyabba  e s egyszeru bbe  va lt a fogyaszta si e rte kek 

kiolvasa sa.  

A projekt a felhaszna lo kra ne zve nem ja rt ko telezettse ggel, megvalo sí ta sa ra 2017. e vben 

keru lt sor. A rendszer tesztele se t ko veto en a fogyaszto k az energiafelhaszna la si adataikat egy 

online felu leten ko vethetik nyomon, í gy re szu kre tervezheto bbe  va lik felhaszna la suk va rhato  

ko ltse geinek alakula sa. 

Az „okos me re ssel” ta rsasa gunk - a ha lo zaton keresztu l feldolgozott informa cio kkal - pontos 

ke pet kaphat a felhaszna lo k energiafogyaszta si szoka sairo l, illetve az energiafelhaszna la s 

jo vo beli optimaliza la si leheto se geiro l, valamint a ro gzí tett fogyaszta si adatok automatikus 

tova bbí ta sa val a rendszer leheto ve  teszi a te nyleges fogyaszta son alapulo  sza mla za st. 

A ta vho szolga ltato  rendszerben le vo  ho mennyise gme ro ink me re sadatainak leolvasa sa t 

meghata rozott rendszeresse ggel, ta vmu ko de ses ra dio s ke szu le kekkel ve gezzu k. 

2017. e vben 230 db elsza molo  - lakossa gi e s ko zu leti - ho mennyise gme ro t integra ltunk az 

„Ökos me re s” rendszere be abbo l a ce lbo l, hogy mine l pontosabb e s gyakoribb 

adatfeldolgoza s valo sulhasson meg a me re si pontokon. Ézzel ele rtu k, hogy egy-egy teru let 

(e rkerti, o ro ko sfo ldi, belva rosi) ho felhaszna la sa t azonos felte telekkel vizsga lhatjuk, a 

ko ltse goszto k e s melegví zme ro k adataival egy ido ben a ho mennyise gme ro k adatai is 

rendelkeze su nkre a llnak, aminek segí tse ge vel az energetikai elemze sek e s a szu kse ges 

beavatkoza sok ido ben elve gezheto k. 

Ézt a fejleszte st 2018-ban is folytatni kí va njuk u jabb va rosre szek bevona sa val az Intelligens 

Ha lo zatba. 

Az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket (ro vidí tve: IMKEIR) 

megu jí to  audit kerete n belu l a prilisban az ISO 50001:2011 szabványt (EIR), decemberben 

az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokat (IMKIR) felu lvizsga ltatjuk, melyek 

tanu sí ta sa t fu ggetlen (akkredita lt) tanu sí to  szervezettel ve geztetju k. 2018. e vben is 

jo va hagyott belso  auditterv alapja n re szletes, ke rdo í ves dokumenta la ssal teljes ko ru  belso  

auditot tervezu nk lefolytatni, melyen ellenőrizzük folyamatainkat, az esetleges 

beavatkozásokat elvégezzük.   

Az (ÉIR) vonatkoza sa ban a ta rsasa gunk mu ko de se az Énergia alapa llapot dokumenta cio ban, 

illetve a ce lok e rte kele se kerete ben e vente felu lvizsga latra keru l a megfelelo  mutato k e s az 

energiaprofil e rte kele se vel egyu tt. Ta rsasa gunkna l energetikai szempontbo l jelento s 

teru letek, teve kenyse gek keru ltek meghata roza sra, ahol az energiahate konysa gi, energia-

megtakarí ta si inte zkede sek rangsorola sa megto rte nt. 

2018. e v elso  negyede ve ben tervezzu k kidolgozni a strate giaterveze si (energetikai) 

teve kenyse get, amelynek rendszerbe integra la sa val u jabb ro vid, hosszabb ta vu  ce lok 

keru lnek kitu ze sre, melyhez kapcsolo do an a szu kse ges inte zkede sek is meghata roza sra 

keru lnek.  
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Szolga ltata sbiztonsa gi szempontbo l a llando  kocka zatot jelent a ha lo zati infrastruktu ra 

magas e letkora e s az ebbo l fakado  mu szaki a llapot, amely - a szu kse ges azonnali 

beavatkoza sok magas ko ltse ge e s kisza mí thatatlansa ga miatt - az u zleti terv gazdasa gi 

megvalo sula sa ra negatí v hata ssal is lehet.  „A távhővezeték építés, felújítás, javítás, 

karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” 

elve gze se re 700 M Ft becsu lt o sszegben tervezu nk kií rni 2 éves időtartamú 

keretmegállapodásos pályázatot.  

Ta rsasa gunk a KEHOP-5.3.1-17-00028 azonosí to  sza mmal nyilva ntartott „Hőközpontok 

szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán” cí mmel ho ko zpontok sze tva laszta sa t e s 

kapcsolo do  primer vezete ki rekonstrukcio  megvalo sí ta sa t tervezi, melynek a teljes becsu lt 

beruha za si ko ltse ge 423 M Ft.  A projekt helyszí ne Nyí regyha za belteru lete, 1082 laka sa t 

e rinto , ha rom, ta vho vel ella tott va rosre sze: Belva ros, É rkert, Jo sava ros. A felsorolt 

helyszí neken, illetve azokhoz kapcsolo do an, a megle vo  3 szolga ltato i ho ko zpont helyett 22 

felhaszna lo i ho ko zpont keru l kialakí ta sra. A megszu no  szekunder vezete kha lo zat helye be 

keru lo  primer vezete kek, valamint a kapcsolo do an csere re keru lo  primer vezete kek egyu ttes 

hossza 3174 folyo me ter. A projekt kerete ben ele rheto  primer energiahordozo  felhaszna la s 

megtakarí ta s 8136 GJ/e v, a projekt re ve n ele rt Ü HG kibocsa ta s cso kkene s 533 t/e v.  2014-

2020 programoza si ido szakban a KÉHÖP terhe re finanszí rozott, a ta vho szolga ltato  szektort 

e rinto , energiahate konysa g no vele se re e s a megu julo  energiaforra sok alkalmaza sa ra 

ira nyulo  beruha za sok megvalo sí ta sa t szolga lo  projektekne l a projekt elo ke szí te si e s 

megvalo sí ta si feladatokat konzorciumi egyu ttmu ko de si mega llapoda s kerete ben, mint 

Konzorciumvezeto , a NFP Nemzeti Fejleszte si Programiroda Nonprofit Kft. la tja el. 

Ta rsasa gunk, mint Konzorciumi Tag ko zremu ko dik a lefolytatando  ko zbeszerze si elja ra s 

becsu lt e rte ke nek meghata roza sa ban, mu szaki/szakmai tartalma nak o sszea llí ta sa ban, 

megszo vegeze sben. 

A „TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006” azonosí to  sza mu , o nkorma nyzati e pu letek energetikai 

korszeru sí te se cí mu  pa lya zat kapcsa n Ta rsasa gunk ha rom frekventa lt helyen le vo , a 

mu ko de s szempontja bo l kiemelt fontossa gu  - Ne pkert u. 12. sz., Csala d u. 102. sz., Csala d u. 

19. sza m alatti - telephelye n tervezu nk e pu letenergetikai korszeru sí te st megvalo sí tani. A 

projekt 100%-os ta mogata si intenzita ssal bí r, e s ko zel 80 millio  forintbo l valo sulhat meg. 

A 9 millio  forint o sszegu  „GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők 

támogatására” pa lya zatunk kerete ben jelenleg 3 fo t foglalkoztatunk. A konstrukcio  2021. 

ju lius 31-ig meg lett hosszabbí tva.  Amennyiben me g szeptemberben lesz szabad forra s, a 

jelenlegi projekt leza ra sa t ko veto en - igazolva a teljesí tett tova bbfoglalkoztata si 

ko telezettse get -  u jra leheto se gu nk nyí lik pa lya zni gyakornokok felve tele re. Élo zetes 

terveink szerint 4-5 fo re nyu jtana nk be a ta mogato i ige nyt, eza ltal a fiatalok 2019. e vben 

a llna nak majd munka ba, mellyel a nyugdí jba vonulo  munkata rsak po tla sa oldo dna meg. 

A 2018. e vi villamosenergia szerződésünket a NYI RVV Kft. a ltal koordina lt ko zo s beszerze s 

sora n a legjobb aja nlatot ado  kora bbi partneru nkkel, az É.ÖN Énergiaszolga ltato  Kft.-vel 

ko to ttu k meg 16,90 Ft/kWh egyse ga ron (+KA T+ egye b pe nzeszko zo k + energiaado ).  
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Ta rsasa gunk elke szí tette a 2018-2030 időszakra vonatkozó STRATÉGIÁJÁT, melyben a 

jo vo ben va rhato  elva ra sok, pe nzu gyi leheto se gek, technolo giai e s ta rsadalmi fejlo de s 

felva zola sa val, az eddigi eredme nyek e s folyamatban le vo  fejleszte sek alapja n to bbek ko zo tt 

a ko vetkezo  ha rom mega llapí ta s fogalmazo dott meg: 

(1) Az elva rt kapcsolt ho termele si e s/vagy megu julo  energiahordozo  hasznosí ta si 

re szara ny a 2030-ig terjedo  ido szakban a Nyí rta vho  Kft. saja t forra sai alapja n nem e rheto  el, 

ebben a ta vho termelo i engede llyel rendelkezo  Veolia Énergia Magyarorsza g Zrt. szerepe a 

meghata rozo . 

(2) A megvalo sult e s tervezett gerincvezete ki e s ho ko zponti korszeru sí te sek nyoma n 

sem va lik teljesko ru ve  a tí z e ve indí tott rekonstrukcio s program, de eredme nyei ma r 

ta rsasa gi szinten kimutathato va  va lnak, a vesztese gek a hazai a tlagnak megfelelo , vagy anna l 

kedvezo bb szintet e rnek el. Tova bbi jelento s korszeru sí te sek ku lso  forra sok bevona sa val 

to rte nhetnek csak, illetve saja t forra sbo l e vente egy-egy kisebb re szt felu jí tva lehet elo re 

haladni. 

(3) A 2030-ig terjedo  ido szak strate giai ce lkitu ze seke nt a fogyaszto i ko r bo ví te se 

keru lt megfogalmaza sra. Élo nye ketto s, egyre szt mega llí thatja a cso kkeno  e rte kesí te st e s 

a rbeve telt, ma sre szt cso kkenti a vesztese g fajlagos me rte ke t, javí tva a ha lo zat 

kihaszna ltsa ga t.  

Legfontosabb u zleti partneru nkkel a Veolia Énergia Magyarorsza g Zrt.-vel a 2015. ju lius 1-

to l 2022. ju nius 30-ig szo lo  Hosszu ta vu  Keretszerzo de su nkbo l eredo  2018. e vre szo lo  

ho szolga ltata si szerzo de s janua r ho napban ko lcso no sen elfogada sra keru lt. 

Ta rsasa gunk jelenleg a „SZOLGI” Gazdasa gi e s Informa cio s Va llalatira nyí ta si 

programrendszer 7 modulja t haszna lja. Terveink szerint 2018. e vben kezdo dne el egy u jabb 

– a javí ta s, karbantarta s – modul elke szí te se e s rendszerhez integra la sa. A megle vo  

programokna l a terve vben to bb komoly fejleszte sre is szu kse g lesz, to bbek ko zo tt a NAV 

u jabb elo í ra sainak, az Éuro pai Ünio  u j a ltala nos adatve delmi rendelete nek (GDPR) e s ma s 

egye b jogszaba lyi megfelelo se gnek a biztosí ta sa e rdeke ben.  Ézek mellett me g ige nyke nt 

meru lt fel a postai felada sok gyorsí ta sa e s ko nnyebb nyomon ko vetheto se ge miatt az e-

feladójegyzék elke szí te se, illetve a „szervezo  modul” iÖS e s Android felu leten to rte no  

kezelheto se ge nek a biztosí ta sa is, melyekhez szinte n rendszerfejleszte sre lesz szu kse g. 

Szolga ltata sunk szí nvonala nak e s a vevo i ele gedettse g no vele se e rdeke ben tervezzu k a 

weboldalunkon a „SimplePay” bankkártyás fizetés leheto se ge nek bevezete se t, 

megteremtve ezzel egy gyors, ke nyelmes e s biztonsa gos online ke szpe nzmentes fizete si 

mo dot. Ézzel pa rhuzamosan kí va njuk weboldalunk, a „www.nyirtavho.hu” mobilra 

optimalizált (iÖS e s Android) va ltozata nak fejleszte se t elke szí teni, megfelelve ezzel a 

technikai fejlo de snek e s a mobil vila g te rho dí ta sa nak (okostelefonok elterjede se). 

Ku ldete su nk tova bbra is a va ros teru lete n az u zembiztos, megfizetheto  szolga ltata s 

felte teleinek fenntarta sa, a fogyaszto k ele gedettse ge nek biztosí ta sa, ke nyelmes e s 

ko rnyezetbara t szolga ltata s nyu jta sa. 

http://www.nyirtavho.hu/
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Jogi ko rnyezet  

A TA VHÖ SZÖLGA LTATA S SZABA LYÖZA SI KÉRÉTÉ 

Ta rsasa gunk sza ma ra komoly ero forra s ige nyt jelent a ta vho szolga ltata shoz kapcsolo do  

jogszaba lyok mo dosí ta sainak naprake sz ko vete se, illetve a mo dosí ta soknak valo  folyamatos 

megfelele s. A ta vho szolga ltata shoz kapcsolo do  to rve nyek e s rendeletek: 

• 2005. e vi XVIII. to rve ny a ta vho szolga ltata sro l. 

• 1990. e vi LXXXVII. to rve ny az a rak mega llapí ta sa ro l. 

• 2015. e vi LVII. to rve ny az energiahate konysa gro l. 

• 2013. e vi LIV. to rve ny a rezsicso kkente sek ve grehajta sa ro l. 

• 2013. e vi XXII. to rve ny a Magyar Énergetikai e s Ko zmu -szaba lyoza si Hivatalro l. 

• 2013. e vi CLXXXVIII. to rve ny az egyse ges ko zszolga ltato i sza mlake pro l 

• 2012. e vi CLXVIII. to rve ny a ko zmu vezete kek ado ja ro l. 

• 2008. e vi LXVII. to rve ny a ta vho szolga ltata s versenyke pesebbe  te tele ro l. 

• 1997. e vi CLV. to rve ny a fogyaszto ve delemro l. 

• 1991. e vi XLV. to rve ny a me re su gyro l. 

• 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahate konysa gro l szo lo  to rve ny 

ve grehajta sa ro l. 

• 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a ta vho szolga ltata sro l szo lo  2005. e vi XVIII. 

to rve ny ve grehajta sa ro l. 

• 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a me re su gyro l szo lo  to rve ny ve grehajta sa ro l. 

• 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet az egyse ges elektronikus ko zmu nyilva ntarta sro l 

• 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyaszto ve delmi hato sa g kijelo le se ro l 

• 1/2014. (III. 4.) MÉKH rendelet a Magyar Énergetikai e s Ko zmu -Szaba lyoza si Hivatal 

igazgata si szolga ltata si dí jainak me rte ke ro l, valamint az igazgata si szolga ltata si, a 

felu gyeleti dí jak e s egye b beve telek beszede se re, kezele se re, nyilva ntarta sa ra e s 

visszate rí te se re vonatkozo  szaba lyokro l 

• 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a ta vho szolga ltata si ta mogata sro l. 

• 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a ta vho szolga ltato nak e rte kesí tett ta vho  a ra nak, 

valamint a lakossa gi felhaszna lo nak e s a ku lo n kezelt inte zme nynek nyu jtott 

ta vho szolga ltata s dí ja nak mega llapí ta sa ro l. 

• Nyí regyha za Megyei Jogu  Va ros Ko zgyu le se nek ta vho szolga ltata sro l szo lo  41/2005. 

(X.27.) e s a 42/2005. (X.27.) sza mu  rendeletei. 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252899
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Ko zbeszerze sek 

A Nyí rta vho  Kft. a 2018. e vi Ko zbeszerze si Terve t a hata lyos Kbt., valamint a Ko zbeszerze si 

Szaba lyzat elo í ra sainak megfelelo en, hivatalos ko zbeszerze si szake rto  ko zremu ko de se vel 

ke szí tette el.  Ta rsasa gunkra, mint ko zszolga ltato ra vonatkozo  e rte khata rok a ko zbeszerze si 

to rve ny alapja n: 

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok: 

- A rubeszerze s esete ben: 50 millio  forint. 

- É pí te si beruha za s esete ben: 100 millio  forint. 

- Szolga ltata s megrendele s esete ben: 50 millio  forint. 

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok: 

- A rubeszerze s, valamint szolga ltata s megrendele s esete ben: 443 000 euro , azaz 

137 622 380 forint. 

- É pí te si beruha za s esete ben: 5 548 000 euro , azaz 1 723 541 680 forint. 

- A Kbt. 3. melle klete ben szereplo  szocia lis e s egye b szolga ltata s esete ben: 

1 000 000 euro , azaz 310 660 000 forint. 

- É pí te si koncesszio  e s szolga ltata si koncesszio  esete ben: 5 548 000 euro , azaz 

1 723 541 680 forint. 

- Tervpa lya zati elja ra s esete n: 

a) 443 000 euro  (137 622 380.- Ft), ha a tervpa lya zati elja ra s eredme nyeke nt 

szolga ltata s megrendele se re keru l sor, 

b) 443 000 euro  (137 622 380.- Ft), ha a tervpa lya zati elja ra s pa lya zati dí ja e s a 

pa lya zo knak fizetendo  dí jak egyu ttes teljes o sszege ele ri vagy meghaladja ezt az 

e rte khata rt. 

A Ko zbeszerze si Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a ko ltse gvete si to rve nynek megfelelo en 

ha rom elja ra s szerepel: 

1. Teru let- e s Telepu le sfejleszte si Öperatí v Program kerete ben o nkorma nyzati e pu letek 

energetikai korszeru sí te se t kí va njuk megvalo sí tani. A projekt tervezett netto  bekeru le si 

ko ltse ge 79 998 740 Ft, amibo l a kiviteleze s tervezett ko ltse ge 73 211 240 Ft. A pa lya zati 

konstrukcio  felte telei szerint a projekt megvalo sí ta sa hoz 100%-os ta mogata si intenzita su  

finanszí roza s veheto  ige nybe. A ta mogata s lehí va sa uto finanszí roza s kerete ben tervezett. 

A tervezett projekt a Nyí rta vho  Kft. ha rom frekventa lt helyen le vo , a mu ko de s 

szempontja bo l kiemelt fontossa gu  Ne pkert u. 12. sz., Csala d u. 102. sz., Csala d u. 19. sza m 

alatti telephelyeinken, az alkalmazotti le tsza m 90% feletti ha nyada nak a munkahelye t 

ado  e pu lete nek e pu letenergetikai korszeru sí te sre ira nyul. A projekt kerete ben 

mindha rom e pu let nyí la sza ro i – a ne ha ny korszeru  kive tele vel – csere re keru lnek, a 

homlokzatok teljes ko ru en u j ho szigetele st kapnak, a laposteto k, padla sfo de mek 

ho szigetele se is megto rte nik. A pinceszinti, alagsori, fo ldszinti fu tetlen terek fo de mje 

szinte n ho szigetele sre keru l. A jelenlegi villamosenergia felhaszna la s megtermele se re ke t 
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telephelyen o sszesen 2x10,26 kW teljesí tme nyu  polikrista lyos napelemek telepí te se 

tervezett, í gy az e pu letek teto felu letei teljes me rte kben kihaszna la sra keru lnek.  

A kiviteleze s tervezett befejeze se 2018. szeptember 28.  

A benyu jtott projekt „TÖP-6.5.1-16-NY1-2017-00006” azonosí to  sza mmal keru lt 

nyilva ntarta sba ve telre. A pa lya zat ta mogata si ke releme nek jogosultsa gi vizsga lata t 

elve gezte k, a ta mogato i do nte st 2017. okto ber 30-a n jo va hagyta k.  

A Ta mogata si szerzo de s hata lyba le pe se nek da tuma:2017.12.01. 

2. A ma sodik elja ra sban a ta vho vezete k, ho ko zpontok beruha za s e s karbantarta s 

munka inak elve gze se re szo lo  2 e ves ido tartamu  keretmega llapoda s szerepel 700 M Ft 

o sszegben. 

3. Ta rsasa gunk a fo ldga z felhaszna la su  inte zme nyek megfelelo  ga zella ta sa e rdeke ben a 

fo ldga zt a Nyí regyha za MJV Ö nkorma nyzata nak tulajdona ban le vo  ta rsasa gokkal egyu tt a 

szabadpiacro l konzorcia lis szerzo de s kerete ben szerzi be. A nemzeti e rte khata rt 

meghalado  ta rgyala sos ko zbeszerze si elja ra s lebonyolí to jake nt a 100m3/h feletti 

felhaszna la si helyekkel veszu nk re szt a konzorciumi fo ldga zbeszerze sben. A konzorciumi 

tagok ko re nek e s a beszerze si mennyise geknek az egyeztete se folyamatban van, í gy a 

becsu lt e rte k jelenleg nem ismert. Az aktua lis ga za rak e s elo rejelze sek, valamint az elmu lt 

e vi ige nyek alapja n valo szí nu sí theto , hogy a beszerze s o sszesí tett e rte ke 60-80 millio  

forint ko zo tt va rhato .  

A 20 m3/h alatti e s a 20-100 m3/h ko zo tti me ro vel rendelkezo  fogyaszta si helyeken az 

elmu lt e vekhez hasonlo an a legkedvezo bb beszerze si a r e s szerzo de si felte telek ele re se 

e rdeke ben - tulajdonosi jo va hagya ssal - a Magyar Ta vho szolga ltato k Szakmai Szo vetse ge 

(MATA SZSZ) koordina la sa val a ta vho szolga ltato  ta rsasa gokkal ipara gi ko zo s fo ldga z 

beszerze sben kí va nunk re szt venni.   

A „ga ze v” ke t gazdasa gi e vet is e rint, a ta rgye v okto ber 1-to l az azt ko veto  e v okto ber 1-ig 

tart.   

A jelenleg e rve nyben le vo  szerzo de su nk fix Forint elsza mola su  ga za rat tartalmaz, í gy a 

ga z dí ja t meghata rozo  olaj e s dolla r a rfolyam mozga s az u zleta g mu ko dtete se nek 

ko ltse geit a szerzo de s e rve nyesse gi ido pontja ig nem befolya solja.  A negyedik 

negyede vto l e rve nybe le po  u j ga zszerzo de s alapja n, a negyede vente elve gzett 

a rfelu lvizsga latot ko veto en szu kse gesse  va lo  dí jkorrekcio kat a sza mí ta soknak 

megfelelo en elve gezzu k. 

A fentiek figyelembe ve tele vel a 2018. e vi Ko zbeszerze si Tervet o sszea llí tottuk, melyet a 

6. számú melléklet tartalmaz. 
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Marketing 

A 2018-as e vben is gyakori sajto megjelene sekkel, ra dio  interju kkal, televí zio s riportokkal 

valo sí tjuk meg legfontosabb marketing teve kenyse gu nket, a rendszeres fogyaszto i 

ta je koztata st. Ügyanezt a fogyaszto bara t kommunika cio t szolga lja az e vente ke t alkalommal 

megjeleno  lakossa gi hí rlevelu nk, illetve naprake sz weboldalunk. 

A fent emlí tett me diafelu leteken rendszeresen ta je koztatjuk fogyaszto inkat aktua lis 

eseme nyeinkro l. Éz maga ban foglalja mu szaki munka latainkat, illetve a fogyaszto inkhoz 

szo lo  ta je koztata sokat.  Ézekkel a szolga ltato kkal e ves egyu ttmu ko de si mega llapoda sokat 

ko tu nk. A szerzo de sekben ro gzí tett keretet igyekszu nk teljes me rte kben ce lara nyosan 

felhaszna lni. 

A Nyí rta vho  Kft. mu ko de se ben fontos a belso  kommunika cio  is. Rendszeresen ta je koztatjuk 

dolgozo inkat a belso  leveleze si rendszeru nko n keresztu l a ku lo nbo zo  va llalati e s helyi 

eseme nyekro l, programokro l, illetve mu szaki munka latainkro l. 

MÉ DIA MÉGJÉLÉNÉ SÉK 

Ku lo nbo zo  hí rcsatorna kon keresztu l ta je koztatjuk fogyaszto inkat:  

• helyi u jsa gokban (Nyí regyha zi NAPLÖ , alkalmanke nt Kelet-Magyarorsza g) 

• va rosi televí zio kban (Nyí regyha zi Va rosi Televí zio , Ko lcsey Televí zio ) 

• ra dio kban (Retro Ra dio , Sunshine Ra dio ) 

• weboldalunkon (www.nyirtavho.hu). 

Ide n is to bb alkalommal tervezu nk sajto ta je koztato t tartani a fu te si ido szak indula sa val e s 

lea llí ta sa val kapcsolatos tudnivalo kro l, valamint az elmu lt gazda lkoda si e v eredme nyeiro l e s 

az egye b aktualita sokro l. 

Ta je koztatjuk a lakossa got a nyertes pa lya zatok eredme nyeke nt ve grehajtott fejleszte sekro l, 

munka latokro l. Éz maga ba foglalja a beruha za sok helyszí ne n kihelyezett informa cio s 

ta bla kat, u jsa gcikkeket e s interju kat. 

LAKÖSSA GI HI RLÉVÉ L 

Fogyaszto i kommunika cio nk egyik fontos eleme tova bbra is az e vente 2 alkalommal 

megjeleno  LAKÖSSA GI HI RLÉVÉ L. A kiadva nyban a ko vetkezo  te ma kban ta je koztatjuk 

felhaszna lo inkat: 

• fu te s e s melegví z elsza mola sok, sza mla elleno rze s, sza mla magyara zat, 

• teve kenyse gu nk, mu szaki e s egye b fejleszte seink, 

• beruha za sok, felu jí ta sok, karbantarta sok, 

• ado ssa gkezele si leheto se gek, ta mogata sok, 

• ele rheto se geink. 
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KÖ ZÖ S KÉ PVISÉLÖ I FÖ RÜM 

A ta vfu te ses laka sok ko zo s ke pviselo inek re sze re 2018-ban is ke t alkalommal – a fu te si 

ido szak leza ra sa uta n, illetve a szezon kezdete n – ta je koztato t tartunk. A rendezve nyeken 

bemutatjuk ta rsasa gunk aktua lis helyzete t, illetve besza molunk a lezajlott e s tervezett 

mu szaki munka latainkro l. Munkata rsaink ta je koztatja k a megjelent ke pviselo ket a fu te s 

beindula s e s lea lla s folyamata ro l, a ko ltse goszta ssal, az elsza mola ssal, a ho fokszaba lyoza ssal, 

a haszna lati melegví z-szolga ltata ssal kapcsolatos aktua lis ke rde sekro l.  

NYÉRÉMÉ NYSÖRSÖLA S 

Ébben az e vben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, hu szezret vihet” elneveze su  

nyereme nyja te kunkat, amellyel o szto no zzu k dí jfizeto inket a sza mla k ido ben to rte no  

fizete se re. A 2018-as e vben ju nius 29-e n e s december 28-a n kisorsolunk 5-5 fogyaszto t, akik 

az eltelt fe le v sora n hata rido re rendezte k sza mlabefizete seiket. A nyertesek egy-egy 20.000 

Ft e rte ku  virtua lis utalva nyt kapnak Ta rsasa gunkto l, melynek e rte ke t jo va í rjuk a ko vetkezo  

havi sza mla jukbo l. 

TA VHÖ  NAP  

2014-ben indult a „távhőszolgáltatás napja” a MATA SZSZ kezdeme nyeze se vel. A szervezo k 

azzal a ce llal hozta k le tre a rendezve nysorozatot, hogy a lakossa g mine l sze lesebb ko re 

megismerhesse a ta vho ella ta s ta rsadalmi, gazdasa gi, ko rnyezeti-, klí ma- e s energiapolitikai 

elo nyeit. A Nyí rta vho  Kft. 2015-to l rendezi meg va rosunkban a Ta vho  Napot. Minden e vben 

elo ada sokat tartunk a va ros ne ha ny iskola ja ban a ta vho szolga ltata s e s a ko rnyezetve delem 

te ma ja ban.  

Ébben az e vben egy ta je koztato  anyagot tervezu nk megjelentetni, bemutatva a 

ta vho szolga ltata st, annak elo nyeit e s a ko rnyezet ve delme re gyakorolt hata sait. 

A TÉRVÉZÉTT MARKÉTING FÉLADATÖK RÉ SZLÉTÉS KÖ LTSÉ GÉLÖ IRA NYZATA 

2018. e vi marketing feladatokra 7,5 millio  forintot tervezu nk fordí tani. Ébbo l az o sszegbo l a 

ma r leszerzo do tt re sz: 

Partner Szerződéses összeg 

Russme dia Kft. 480 000 

Va ros-Ke p Nonprofit Kft. 5 000 000 

Center-Ra dio  Kft. 300 000 

Sunshine Ra dio  Kft. 300 000 

ÖSSZESEN: 6 080 000 
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Kintle vo se g kezele s 

Az eredme nyes gazda lkoda sunk alapveto  felte tele ado ssa ga lloma nyunk e s kintle vo se geink 

kezele se re, cso kkente se re valo  to rekve s. Éze rt 2018. e vben is legfontosabb ce lunk a 

kintle vo se gek korai szakaszban történő kezelése, í gy a behajta si le pe seket a ke sedelembe 

ese sto l a leheto  leghamarabb ve gezzu k el, elkeru lve ezzel a ha trale kok kezelhetetlen, illetve 

behajthatatlan o sszegge  valo  halmozo da sa t. Mine l hamarabb kezdju k el a szakszeru  

behajta si folyamatot, anna l gyorsabb a sikeru nk. 

TÉRVÉZÉTT FÉLADATÖK 

Jogi szeme lyek esete ben folytatni kí va njuk az elo zo  e vek eredme nyes gyakorlata t, ami a 

ke sedelmes fizete s esete n azonnali jogi le pe sek megte tele t (fizete si meghagya s, felsza mola s 

ke re se) jelenti.  

Az inte zme nyi ko r esetleges ke sedelmeine l a rendszeres, folyamatos kapcsolattarta s e s 

egyeztete s jelenleg megfelelo  eszko z a felmeru lo  proble ma k kezele se hez. 

2017. e vben is eredme nyesen za rult a HÜMAN-NÉT Alapí tva nnyal valo  egyu ttmu ko de s. A 

„Segí tse g” program kerete ben 25 csala dot/fogyaszto t tudtunk ta mogatni. Az u j ta mogata si 

forma val sok esetben kila ta stalan helyzetben le vo  u gyfeleknek adhattunk segí tse get. 2018. 

e vben is kiemelkedo  ce l, hogy no velju k a Nyí rta vho  Kft. rendszeresen fizeto  u gyfe lko re t. 

Énnek e rdeke ben tova bbra is szorgalmazzuk az alapí tva nnyal valo  egyu ttmu ko de st.  

A velu nk egyu tt nem mu ko do  ado sokkal szemben tova bbra is fizete si meghagya st 

(tova bbiakban: FMH), majd ve grehajta si elja ra st (tova bbiakban: VH) kezdeme nyezu nk. 

Munkabe rre e s egye b ja rando sa gra letilta st ke ru nk, saja t tulajdonu  laka s esete n ve grehajta si 

jogot jegyeztetu nk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azokna l a ha trale kos 

fogyaszto kna l, akikne l ma r folyik a letilta s e s u jabb ha trale k keletkezik, azt soron kí vu l fel 

kell adni FMH-ra. 2018. évben további cél, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt 

a jogunkat is érvényesíteni. 

Tova bbra is tervezzu k ko rzetenke nt haladva a haszna lati melegví z szolga ltata s 

(tova bbiakban: HMV) korla toza sa t a nem fizeto  fogyaszto k ko re ben. A Nyí rvv Nonprofit Kft-

vel a 2017. e vi sikeres egyu ttmu ko de s uta n 2018. e vben is tervezzu k az o nkorma nyzati 

be rlaka sban lako k HMV szolga ltata sa nak elleno rze se t, illetve korla toza sa t. 

Ahol nem ja runk sikerrel, ott 2018. e vto l a Ja ra sbí ro sa g segí tse ge t vesszu k ige nybe a 

felhaszna la si helyre to rte no  bejuta s e rdeke ben. Az ide n me g nagyobb sza mban, e s me g 

hate konyabban kí va njuk ige nybe venni ezt az elja ra si mo dot a fizete si mora l javí ta sa 

e rdeke ben.  

Az „illega lis” HMV ve teleze sek szankciona la sa ve gett azok a fogyaszto k, akik szaba lytalan 

ve teleze st (szerzo de sszege st) valo sí tanak meg, a szolga ltata s dí ja n felu l 150.000 Ft o sszegu  

po tdí j megfizete se re ko telesek. A po tdí j be nem fizete se esete n fizete si meghagya st indí tunk. 
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A jogi elja ra sokat megelo zo en, dí jbehajto  kolle ga ink tova bbra is megkí se rlik felkeresni 

fogyaszto inkat egyre nagyobb hate konysa ggal annak e rdeke ben, hogy me g a ko ltse ges 

elja ra sokat megelo zo en a fogyaszto k rendezni tudja k ha trale kukat, illetve re szletfizete si 

mega llapoda st is ko thetnek. Folyamatosan figyelemmel kí se rju k a fogyaszto val ko to tt 

fizete si, re szletfizete si hata rido ket, azok teljesu le se t. Amennyiben a meghata rozott ido re 

nem to rte nik meg a fizete s, u gy megkezdju k a jogi elja ra st. 

VÉ GRÉHAJTA SRA TÉRVÉZÉTT KÖ LTSÉ GÉK    adatok Ft-ban 

Költségek megnevezése 2016. tény 2017. tény 2018. TERV 

Ö na llo  bí ro sa gi ve grehajto knak 
ve grehajta si ko ltse gke nt:  

6 178 814 5 314 336 6 000 000 

Ve grehajta si jog bejegyze s 
elja ra si dí j: 

2 323 200 1 788 600 2 000 000 

MÖKK, FMH, VH dí jak: 4 881 758 4 776 818 5 000 000 

Illete kbe lyeg VH elja ra sban: 362 500 100 000 100 000 

É-per 53 930 277 511 250 000 

ÖSSZESEN: 13 800 202 12 257 265 13 350 000 

2018. e vben 13,35 millio  forinttal tervezzu k a va rhato  ve grehajta si ko ltse geket, mivel a 

35/2015. a bí ro sa gi ve grehajto i dí jszaba sro l szo lo  IM rendelet alapja n a ve grehajto kat 

kevesebb munkadí j, ko ltse ga tala ny illeti meg. A folyamatban le vo  letilta sok e s befizete sek 

miatt megte ru lo  ko ltse geket figyelembe ve ve – 1M Forintot szerepeltetu nk a sza mszaki 

tervta bla kban (2. sz. melle klet). 
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Beve telek, ra fordí ta sok, eredme nyesse g 

A va llalati szintu  a rbeve tel e s ko ltse g elo rejelze se a terveze su nk legfontosabb, a m egyben 

legbizonytalanabb eleme, annak ellene re, hogy a piacunk stabil. Ahhoz, hogy a beve teleinket 

e s a ko ltse geink do nto  ha nyada t jelento  energia ko ltse geinket ke pesek legyu nk pontoson 

prognosztiza lni, tudnunk kell hozza  az e rte kesí te si a rakat, a besza llí to i a rakat illetve a 

várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor. Égy hideg e s egy enyhe bb 

te li ho nap ko zo tti energiafelhaszna la s aka r to bb sza zmillio  Forintos elmozdula st 

eredme nyezhet pozití v e s negatí v ira nyba egyara nt. Éze rt a legpontosabb terveze s 

ele re se hez, a kora bbi e vekhez hasonlo an, a mennyise gi e s e rte kbeli adatok modelleze se a 

folyamatosan karbantartott adatba zisainkbo l to bb e ves kora bbi a tlagho me rse kletek alapja n 

keru lnek meghata roza sra.  

BÉVÉ TÉLÉK TÉRVÉZÉ SÉ 

A beve telek terveze se t u zleta gak szerinti bonta sban ve geztu k el, melyro l a re szletes 

kimutata st az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Értékesítés nettó árbevétele 

A távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1 261 320 E Ft e rte kben, a hődíj árbevételét 

1 836 055 E Ft e rte kben terveztu k, í gy a ta vho szolga ltata s a rbeve tele va rhato an 3 097 375 

É Ft lesz. 

A jelenlegi fogyaszto i ko rre a ga zu zemu  kazánházi technológiák alapja n ve gzett 

ho szolga ltata s va rhato  alapdíj árbevétele 96 172 E Ft, mí g a hődíj árbevétele 116 198 E Ft, 

í gy a ga zu zleta gbo l sza rmazo  e ves a rbeve tel 212 370 É Ft, ami a teljes e rte kesí te s 

a rbeve tele nek a 6,07 %-a. Nyí regyha za MJV Ö nkorma nyzata nak 154/2014 (VIII.21.) sza mu  

hata rozata val mo dosí tott 269/2013 (XI.28.) KGY sz. hata rozata alapja n a NYI RTA VHÖ  Kft. 

minden negyede v elso  ho napja 15. napja ig a r-felu lvizsga latot ko teles ve grehajtani. A 

felu lvizsga latok alapja n a Ta rsasa g ho dí j tekintete ben negyede vente, az alapdí j tekintete ben 

pedig a III. negyede vben jogosult a szu kse ges dí jkorrekcio k elve gze se re, ha egye b, rendkí vu li 

indok miatt a dí jak soron kí vu li va ltoztata sa nem szu kse ges. A 2017. IV. negyede vben 

elve gzett a r-felu lvizsga lat alapja n - az akkorra lezajlott, 2017. okto ber 1-je to l hata lyos 

kedvezo  ga zbeszerze s ko vetkezte ben – sem a ho dí j, sem az alapdí j esete n nem e rte el a 

sza mí thato  dí jak elte re se nek me rte ke a 2 %-ot, í gy dí jmo dosí ta sra - az elo zo ekben 

hivatkozott o nkorma nyzati rendelkeze s szerint - nem keru lt sor. Tekintettel arra, hogy a 

szerzo do tt fix forinta ras ga zdí jak a szerzo de s ido tartama alatt nem va ltoznak, a ho dí j 

mo dosí ta sa az elso  ha romnegyed e vben nem va rhato , í gy a ho dí j a rbeve telt elso sorban – az 

ido ja ra s tervezetto l elte ro  alakula sa miatti – fogyaszto i ho ige nyek elte ro  alakula sa 

befolya solhatja. Az alapdí j esete n a 2017. e vi felu jí ta sok miatti megno vekedett 

e rte kcso kkene si leí ra s a 2018. IV. negyede vto l kalkula lhato  dí jat va rhato an le nyegesen fogja 
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befolya solni, í gy a tervezett a rbeve tel a IV. negyede vben magasabb lehet, mely a 

megno vekedett ko ltse gek egy re sze re fedezetet biztosí that majd.    

Ta vho szolga ltata sna l az e ves szintu  a rbeve telt az egyes fogyaszto i csoportokna l az ala bbi 

jo va hagyott dí jakkal, a 2017. e vi te ny alapadatokbo l kiindulva (fogyaszto i csoportok, 

le gte rfogatok, melegví z felhaszna la s), a kora bbi 20 e v a tlagho me rse klete vel korriga lva 

sza mí tottuk ki. 

 

Lakossági célú 
felhasználás (nettó ár) 

Nem lakossági célú 
felhasználás (nettó ár) 

 jóváhagyott díjak 

Alapdíjak (Ft/lm3/év)   
  csak fu te s 274,23 376,74 

  csak melegví z 30,62 42,08 

  fu te s e s melegví z 304,85 418,82 

u zemi felhaszna lo  (Ft/MW/e v) - 10 197 598,00 

egye b felhaszna lo  (Ft/MW/e v) - 14 148 126,00 
   
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)   
Lakossa gi ce lu  felhaszna la s 2 729,34 - 

Ü zemi fogyaszto  - 3 601,63 

Égye b felhaszna lo  - 3 703,05 
   

Melegví z ho dí j (Ft/m3) 827,06 1 101,21 

A ta vho szolga ltata son, mint alapteve kenyse gen kí vu l az egyéb tevékenység árbevételét 

188 950 E Ft-ra tervezzu k. Ézen belu l legjelento sebb te tel a HMV „ví ziko zmu -szolga ltata s” 

szolga ltata s a rbeve tele 175 000 É Ft-tal, illetve az egye b teve kenyse g a rbeve tele (pl. 

helyszí ni felu gyelet biztosí ta sa, ku lo nbo zo  helyszí ni javí ta sok, ho ko zpont-kezele s, 

hullade ke rte kesí te s, csatornadí j visszasza mla za sa a Nyí rse gví z Zrt. fele ) 11 000 É Ft-tal. 

Az értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 498 695 E Ft ko ru l alakul majd, ami 2,9%-

kal alacsonyabb a 2017. e vi va rhato  te ny adatna l. 

Egyéb bevételek 

Az 851 540 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek ko zo tt szerepel: 

- az energiata mogata s 742 540 É Ft o sszegben, mely a 2017. okto ber 1-to l hata lyos 

ta vho  ta mogata s va ltozo  re sze nek negatí v elo jele miatt harmada val – mintegy 

370 millio  forinttal - lecso kkent. 

- 19 000 É Ft egye b jellegu  beve telek, melyek leginka bb bí rsa g, ko tbe r, kamat, 

ke sedelmi kamat e s ka rte rí te s jogcí men folynak be,  

- a GINÖP-5.2.4-16 pa lya zaton elnyert 8 000 É Ft ta mogata s,  
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- valamint a kora bbi e vekben ve gleges fejleszte si ce lokra kapott ta mogata sokbo l 

megvalo sult beruha za sok terve vben elsza molt e rte kcso kkene se nek o sszege 

82 000 É Ft o sszegben.  

Pénzügyi műveletek bevételei 

Pénzügyi műveletek bevételeként 50 E Ft-ra sza mí tunk. 

KÖ LTSÉ GÉK É S RA FÖRDI TA SÖK TÉRVÉZÉ SÉ 

Ko ltse geink e s ra fordí ta saink terveze se t az o sszko ltse g tí pusu  eredme nykimutata s szerinti 

bonta sban a ko vetkezo  te telek szerint ve geztu k el: 

 Megneveze s adatok eFt-ban 

Anyagjellegű ráfordítások 3 399 369 

- ebbo l energiako ltse g 2 918 469 

- ebbo l ige nybevett szolga ltata s 212 900 

- ebbo l egye b szolga ltata s 45 000 

Személyi jellegű ráfordítások 580 000 

Értékcsökkenési leírás 328 558 

Egyéb ráfordítások 40 100 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: 4 348 027 

A ko ltse gek e s ra fordí ta sok re szleteze se a 2. sz. mellékletben keru lt bemutata sra. 

Anyagjellegű ráfordítások 

Az anyagko ltse gek tekintete ben do nto en a beszerzett ero mu vi ho energia, mint teljes 

me rte kben forgalomfu ggo  ko ltse g, szinte n havonta, a kalkula lt e rte kesí te si adatok 

fu ggve nye ben keru lt terveze sre. 

Az e rve nyben le vo  hato sa gi besza llí to i dí jak, illetve a fo ldga z e s villamosenergia esete n az 

e rve nyben le vo  szerzo de sek alapja n a 2017. e vi te ny felhaszna la si adatokbo l kiindulo , a 

kora bbi 20 e v a tlagho me rse klete vel korriga lt energia ko ltse gtervet a llí tottunk o ssze.  

Az éves lekötött hőteljesítmény me rte ke 102 MW, mely a ta vho rendszer csu csido szaki 

ella ta sa t biztosí tja. 

A ho energia mennyise gek sza mí ta sa na l a kora bbi to bb e ves a tlagho me rse klet adatok 

tendencia ja t e s a 2017. e v jellemzo  fajlagos e s 2018. janua r te ny ho felhaszna la sait vettu k 

alapul, í gy a 2018. e vi u zleti tervu nk o sszea llí ta sa na l a fu to tt napok átlaghőmérsékletét 

4,87 0C éves e rte kkel vettu k figyelembe. 
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Az e ves o sszes ho felhaszna la st megbontottuk ero mu to l va sa rolt e s ga zmotoros fu to mu bo l 

va sa rolt ho energia ra. A ga zmotoros ve teleze s me rte ke t a kora bbi e v te ny adatainak a 

figyelembe ve tele vel, a 2017. e vre tervezett me rte kkel megegyezo re terveztu k. 

A sza mí ta sok alapja n a va rhato  éves összes vásárolt energia 789 798 GJ, melybo l forro  ví z 

alapu  ho energia va sa rla s e rte ke 740 785 GJ, a fo ldga zalapu  energiava sa rla se  pedig 49 013 

GJ.  

A ví zme re sen alapulo  HMV (haszna lati meleg ví z) felhaszna la st az elo zo  e vhez hasonlo an 

471 000 m3-re terveztu k.  

A po tví z mennyise ge t az elo zo  e vvel megegyezo  me rte ku re terveztu k, melynek ko ltse ge 

azonban a ko zponti szaba lyoza sok miatt gazda lkoda sunkban ez e vben sem jelenik meg.  

A va sa rolt ho energia ko ltse geit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti hata lyos 

ho termelo i a rak, fo ldga z e s villamos energia esete n a szabadpiaci energiakereskedo vel 

megko to tt szerzo de s figyelembe ve tele vel hata roztuk meg. Énnek megfelelo en a 

távhőszolgáltatás 2018. évi energia költségét 2 783 011 E Ft-ban terveztu k. Az 

energiako ltse gek terve az 4. sz. mellékletben tala lhato . 

I gy a 2018. évi energiaköltségek o sszege a ta mogata s figyelembe ve tele ne lku l 2 918 469 

E Ft, mely a ga z u zleta g energiako ltse ge t 135 458 É Ft e rte kben tartalmazza.  

A 211 400 E Ft o sszegre tervezett igénybevett szolgáltatásokon belu l jelento s ara nyt 

ke pviselnek a javí ta s-karbantarta ssal kapcsolatban felmeru lt kiada saink, illetve 

ko ltse goszta ssal e s ví zme re ssel kapcsolatos elsza mola sok e s be rleti dí jak ko ltse gei, de ide 

tartoznak me g a sza mla-elo a llí ta s, nyomtatva nyok, posta- e s telefonko ltse gek, be rleti dí jak, 

hirdete si e s rekla mko ltse gek, a ko nyvvizsga lo i e s jogi ke pviseleti dí jak, valamint a tagsa gi 

dí jak o sszegei.  

Az egyéb szolgáltatások a banksza mla vezete s dí jait, egye b banki szolga ltata sok dí jait, a 

sa rga csekk dí ja t (28 M Ft), a banki jutale kokat e s tranzakcio s illete ket (7 M Ft), valamint a 

biztosí ta si (7,5 M Ft) e s hato sa gi dí jak (2,5 M Ft) ko ltse geinek o sszegeit tartalmazza 45 000 

E Ft e rte kben. 

Személyi jellegű ráfordítások 

A 2017. e vi a tlagos statisztikai a lloma nyi le tsza munk 116 fo  volt, ami az elo zo  e vihez ke pest 

ke t fo  no vekede st jelent. 2018. janua r 1-je n a te nyleges dolgozo i le tsza m 115 fő volt, melybo l 

1 munkava llalo nk volt ta ppe nzen e s 2 fo  GYÉD-en. A terve vben hat kolle ga nyugdí jba 

vonula sa va rhato , akik po tla sa ro l gondoskodni kell, a jelenlegi dolgozo i le tsza m fenntarta sa 

e rdeke ben.  

Az e ves be rko ltse get valamennyi dolgozo ra, a 2018. évre tervezett átlagos 9%-os 

béremelés, valamint a tlagosan 1 havi jutalom figyelembeve tele vel sza mí tottuk ki. A ko telezo  

legkisebb munkabe r (minima lbe r) e s a garanta lt be rminimum mega llapí ta sa ro l szo lo  
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Korma nyrendelet szerint elrendelt be reket Ta rsasa gunk az e rintett dolgozo knak ma r 2018. 

janua r 1-je to l rendezte.  

Az e ves o sszes bérköltséget ja rule k ne lku l 426 000 E Ft-ban, mí g a személyi jellegű egyéb 

kifizetéseket 56 500 E Ft-ban tervezzu k. 

A be rko ltse get e s a szeme lyi jellegu  egye b kifizete seket terhelo  adó- és járulék terhek 97 

500 E Ft me rte kben va rhato k.  

Ta rsasa gunk 2018. e vben is minden munkava llalo ja t egyse gesen e vi brutto  250 000 Ft 

o sszegu  be ren kí vu li juttata sban (kafete ria) re szesí ti.   

Értékcsökkenés 

A ta rgyi eszko zo k a llaga nak mego rze se hez, a meghiba sodott, elhaszna lo dott eszko zo k 

eredeti a llapota nak helyrea llí ta sa hoz szu kse ges ko ltse geket a javí ta s, karbantarta s 

tervfejezetben a szolga ltata s megfelelo  szí nvonalon to rte no  nyu jta sa hoz szu kse ges 

me rte kben sza mszeru sí tettu k. A va llalkoza s egyes vagyonelemeinek amortiza cio ja t a 

terve vet megelo zo  e vi za ro  lelta rban szereplo  ko nyvszerinti brutto  e rte ke nek alapja n 

sza mlacsoportonke nt, a sza mviteli politika nk szerinti leí ra si kulcsok figyelembeve tele vel 

sza mí tottuk ki.  

A kazánházi berendezések tervezett e rte kcso kkene se nek e rte ke 58 733 E Ft, a 

távhőszolgáltatás eszko zeinek tervezett e rte kcso kkene se 262 825 E Ft, mí g a sza mviteli 

to rve ny szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerze se re fordí tott elsza molt e rte kcso kkene s 

7 000 E Ft. Így a 2018. évi tervezett értékcsökkenés összesen 328 558 E Ft. 

Egyéb ráfordítások 

A 40 100 E Ft összegű egyéb ráfordítások ko zo tt terveztu k meg: 

- a ta rsasa gunk sza ma ra megjeleno  ado fizete si ko telezettse geket 22 000 É Ft o sszegben, 

- a beruha za sok kapcsa n kicsere lendo  vezete kek me g ko nyv szerinti netto  e rte ke nek 

terven felu li e rte kcso kkene se t 12 000 É Ft o sszegben,  

- a behajthatatlan ko vetele sek leí ra sa t 1 000 É Ft o sszegben,  

- a leja rt ko vetele sekre ke pzendo  e rte kveszte st 3 000 É Ft o sszegben, 

- a Human-Net Alapí tva nynak nyu jtando  2 000 É Ft o sszegu , illetve egye b 

szervezeteknek nyu jtando  100 É Ft o sszegu  ta mogata st,  

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

Mivel Ta rsasa gunk jelenleg semmilyen hitellel, ko lcso nnel vagy lí zinggel nem rendelkezik, e s 

2018. e vben sem tervezu nk hasonlo  ko telezettse get va llalni, eze rt erre a sorra nem 

terveztu nk o sszeget. 
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ÉRÉDMÉ NYÉSSÉ G 

Az eredme ny re szletes levezete se t a 3. számú mellékletben tala lhato  eredme nykimutata s 

tartalmazza.  

A 2018. e vre tervezett o sszes beve teleink 10%-kal maradnak el a 2017. e vi va rhato  e rte kto l, 

ezzel szemben az o sszes ko ltse geinkne l ez a cso kkene s 8,2%-ra tervezheto .  

A beve tel kiese s oka elso sorban 2017. okto ber 1-to l hata lyos ta mogata si e rte kek 

cso kkene se nek ko szo nheto , mely a kora bbi e vekkel ellente tben ezu ttal ha tra nyosan 

e rintette Ta rsasa gunk gazda lkoda sa t. Énnek ko vetkezte ben az u zemi teve kenyse g 

eredme nye e s az ado za s elo tti eredme ny is elmarad a kora bbi e vek 110-115 millio  forint 

ko ru li e rte ke to l, de terveink szerint í gy is ke pesek lehetu nk 20 millio  forint fo lo tti ado zott 

eredme ny ele re se. 



NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2018. 

19   

 

 

Likvidita s e s to keszu kse glet 

Ta rsasa gunk hitel-a lloma nnyal nem rendelkezik, e s 2018. e vben sem tervez ilyen jellegu  

ku lso  forra sbevona st ige nybe venni. Tova bbra is minden to lu nk telheto t megteszu nk a 

renta bilis mu ko de s fenntarta sa e rdeke ben, eza ltal beruha za sokat is kiza ro lag a megle vo , 

vagy pa lya zati u ton elnyert forra sok ereje ig ve gzu nk. 

Nyí regyha za Megyei Jogu  Va ros Ko zgyu le se nek 293/2006. (XII.18.) sz. hata rozata alapja n, az 

a tmeneti likvidita si hia nyok po tla sa ra egy 400MFt o sszegu  folyo sza mlahitel keret 

ige nybeve tele re jogosult Ta rsasa gunk, melyet az elmu lt o t e vben egyetlen alkalommal sem 

kellett haszna lnunk. 

Likvidita sunkat leginka bb befolya solo  te nyezo  a vevo i finanszí roza s. A Polga ri 

To rve nyko nyvro l szo lo  2013. e vi V. to rve ny ko zszolga ltata si szerzo de sre vonatkozo  

szaba lyoza s szerint a felhaszna lo  a dí jat havonta, uto lag ko teles megfizetni, ezzel szemben 

Ta rsasa gunknak a beszerzett ho  jelento s re sze e rt tova bbra is elo re kell fizetnie. 

Va rakoza saink szerint a ha trale kos vevo a lloma nyunk kis me rte kben cso kkenni, illetve 

„stagna lni” fog, í gy ennek likvidita sra gyakorolt negatí v hata sa val nem tervezu nk. A 

pe nzforgalmi adatok havi bonta sban az 5. sz. mellékletben szerepelnek. 

A Veolia Énergia Magyarorsza g Zrt.-vel a kora bbiakhoz hasonlo  felte telekkel sikeru lt 

pe nzu gyi mega llapoda st ko tni, melynek e rtelme ben a havi teljesí tme nydí j o sszege t a 

ta rgyho t ko veto  ho nap utolso  banki munkanapja ra eso  hata rido vel, vagyis a ta vho  ta mogata s 

mege rkeze se vel egyideju leg kell teljesí tenu nk, ami jelento s finanszí roza si terhet vesz le a 

Ta rsasa g va lla ro l. 

A jogszaba ly szerint Ta rsasa gunk negyede ves bevallo nak mino su l az a ltala nos forgalmi ado  

tekintete ben, í gy 2018. e vre vonatkozo an isme telten ke relmeznu nk kellett a NAV-na l a havi 

gyakorisa gu  A FA bevalla s engede lyeze se t, mely tova bbra is le tke rde s a likvidita sunk 

tekintete ben. A beszerze seink e s e rte kesí te seink elte ro  a ltala nos forgalmi ado  kulcsai miatt, 

a havi rendszeresse ggel to rte no  „gyakorított” visszaigénylés csu cs ido szakban aka r 2-300 

Millio  Forintos to bblet-finanszí roza sto l kí me li meg Ta rsasa gunkat. A ke relmu nknek a NAV 

2018. janua r 25-e n helyt adott, e s engede lyezte az A FA havonke nti bevalla sa t e s 

elsza mola sa t. Tova bbi pozití vumke nt kell megemlí teni, hogy Ta rsasa gunkat a NAV 

megbízható adózónak mino sí tette, melynek likvidita sunkat tekintve egyik legfontosabb 

elo nye, hogy az A FA kiutala s ira nti ke relmu nket az ado hato sa g a kora bbi 75, majd 45 nap 

helyett ma r 30 napon belül teljesí ti. 

Az egyenletes re szsza mla za s ide n is ige nyelheto . Éz azt jelenti, hogy az e v elso  fele ben 

elo finanszí rozzuk a fogyaszto inkat. A legutolso  aktualiza la s szerint 2018. janua rban a 

lakossa gi fogyaszto ink ko zel 12%-a, vagyis o sszesen 1860 fogyaszto  e lt ezzel a leheto se ggel 

(elo zo  e vben 1704db). 
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Beruha za s e s felu jí ta s 

2018. évben beruházásra 960 MFt-ot kívánunk fordítani, melynek a pe nzu gyi forra sa 

ha rom re szbo l tevo dik o ssze. Égyre szt a ta rgye vi e rte kcso kkene s 328 millio  forintos 

o sszege bo l, ma sre szt a 2016. e s 2017. gazdasa gi e vekben megke pzo do tt 350 millio  forint 

2%-os nyerese gkorla t feletti eredme nyekbo l, illetve a KÉHÖP e s TÖP pa lya zatok 280 millio  

forintos ta mogata saibo l. 

A 2018. e vi beruha za si tervu nket egyre szt a ta vvezete k e s ho ko zponti berendeze s 

meghiba soda sok, ma sre szt az energia megtakarí ta s, ha lo zati ho vesztese g cso kkente se re 

ira nyulo  fejleszte sek figyelembe ve tele vel ke szí tettu k el. Ta rsasa gunk mint 

energiaszolga ltato , 2016. e vben bevezette az ISÖ 50001 szabva ny szerinti energiaira nyí ta si 

rendszert e s ebben meghata rozottak szerint mu ko dtetju k folyamatainkat. A szabva ny elo í rja 

az energia megtakarí ta st ce lzo  inte zkede seket, í gy az e ves beruha za si tervu nkben szereplo  

felu jí ta sokat ennek figyelembe ve tele vel ke szí tettu k el. A tervu nk o sszea llí ta sa na l ma sik 

jelento s szempont a Strate giai tervben szereplo  ta vvezete ki e s ho ko zponti 

korszeru sí te sekkel ele rheto  ha lo zati ho vesztese gek cso kkente se t ce lzo  felu jí ta sok, az 

u zembiztonsa g szem elo tt tarta sa val.  

Énnek e rdeke ben ta rsasa gunk 2017. e vben pa lya zatot nyu jtott be a KÉHÖP-5.3.1-17-00028 

azonosí to  sza mmal nyilva ntartott „Ho ko zpontok sze tva laszta sa e s korszeru sí te se 

Nyí regyha za n” cí mmel energiahate konysa gi programra.  

A projekt ko zvetlen ce lja a szolga ltato i ho ko zpontok megszu ntete se, fogyaszto i ho ko zpontok 

le tesí te se, a kapcsolo do  szekunder rendszerek kiva lta sa u j primer beko to  vezete kekkel. A 

projekt megvalo sí ta sa a ta vho rendszer ho vesztese ge nek cso kkene se t eredme nyezi. A 

program va rhato  befejeze se 2018. augusztus. 

Ébben az e vben ko zel 700 nyomvonal me ter u j vezete kszakasz e pí te se t tervezzu k elve gezni, 

amelynek ko szo nheto en a belva rosban a Hunyadi u. – Ibolya u. – Istva n u. – Szegfu  u. 

te rse ge ben fo ldbe keru l az Ö ro ko sfo ldet ella to , jelenleg tarto oszlopokon elhelyezett, NA 400-

as ta vvezete k. A vezete kek a szigetele sek e s ala ta maszta sok terme szetes elhaszna lo da sa, 

valamint a va roske pbe nem illo  megjelene s miatt ko ltse gtakare kosan u jraszigetele sre, 

szakaszos csere re e s a thelyeze sre keru lnek. A ta vvezete k a ho ta gula s kiegyenlí te se re 

szolga lo  kompenza torokbo l ado do an to bb helyen idegen ingatlanra is benyu lik. Az Ibolya 

utca ban a megle vo  ta vfu te si vezete k fo ldbe helyeze se az utca sze lesse ge bo l e s a 

ko zmu vesí te s su ru se ge bo l ado do an nem valo sí thato  meg, í gy erre a Szegfu  utca e szaki 

oldala ban, ko zteru leten van leheto se g. Énnek tervezett befejeze si ideje 2018. ju nius 30. 

A ta vho szolga ltata s beruha za s-felu jí ta s terve nek re szleteze se a 7. sz. mellékletben, mí g a 

kaza nha zi technolo gia beruha za s-felu jí ta s terve nek re szleteze se a 8. számú mellékletben 

keru l bemutata sra. 



NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2018. 

21   

 

 

TA VHÖ SZÖLGA LTATA S 

Immateriális javak 

A NYI RTA VHÖ  Kft. 2017. e vben do nto tt a ta rsasa g strate gia ja nak elke szí te se ro l, melyet to bb 

okbo l kulcsfontossa gu nak tartott. A 2016-ban bevezetett ISÖ 50001 energiamenedzsment 

rendszer elva rja a strate giai megko zelí te st az energiafelhaszna la s, energiagazda lkoda s 

tere n. A Nyí rta vho  Kft. energetikai profilja miatt az energiavesztese g cso kkente se a 

fo teve kenyse g ko zponti eleme, ezzel a va rosi, belva rosi e letmino se g javí ta sa hoz valo  

hozza ja rula s is kiemelt to rekve se ta rsasa gunknak. A strate gia ve gleges va ltozata 2018. 

e vben keru lt befejeze sre. 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

A ho ko zponti e pu letek laposteto je nek felu jí ta sa t az a llagmego va s e rdeke ben e vro l e vre, 

u temezetten ve gezni kell.  

Ta vfu te si akna ink – elso sorban a ge pja rmu  ko zlekede ssel terhelt u tpa lya k alatt, fokozott 

ige nybeve telnek vannak kite ve. Ide n aknafo de mek e s fedlap vasalatok, valamint akna kon 

belu li ha gcso k felu jí ta sa t tervezzu k. 

Ta rsasa gunk a TÖP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 jelu  projekt kerete n belu l ta mogata st nyert 

e pu letenergetikai korszeru sí te sre. A benyu jtott pa lya zat a Ne pkert u. 12. sz. alatti ko zponti 

telephely, a Csala d utca 19. sza m alatt le vo  I. ala lloma s, illetve, a Csala d utca 102. sza m alatt 

le vo  mu szaki telephely e pu leteinek e pu letenergetikai korszeru sí te se t foglalja maga ban.  

A korszeru sí te s ku lso  homlokzati, laposteto , padla sfo de m ho szigetele se t e s nyí la sza ro  csere t 

tartalmaz.  

Ézzel o sszefu gge sben a telephelyeken re szben ge pe szeti, majd ezt ko veto en a belso  terek 

felu jí ta sa t (feste s, stb.) is el kí va njuk ve gezni. A Ne pkert utca n a re gi, elavult fu te si-, hu te si 

rendszert korszeru  energiatakare kos berendeze sekre kí va njuk csere lni. 

2017. e vben a Szarvas u. – Sze chenyi u. te rse ge ben a 2.2.6 – 2.2.7 ta vfu te si akna k ko zo tti 

szakaszon javí ta si munka latokat kellett ve gezni. A munka latok sora n su rgo sse gi 

hibaelha rí ta s keretein belu l az adott vezete kszakasz javí ta sa ro l gondoskodtunk. A felta ra s 

sora n tapasztaltak alapja n szu kse ges az e rintett szakasz teljes csere je t elve gezni a 2018-as 

e vben. 

A Hunyadi u. – Ibolya u. – Istva n u. – Szegfu  u. te rse ge ben elve gzendo  vezete ke pí te si 

munka latok ko vetkezte ben felszabadul egy pa r NA400-as me retu  szakaszolo  szerelve n, 

amelynek a thelyeze se t tervezzu k elve gezni a Korzo  beva sa rlo  ko zpont ko rnyezete ben 

tala lhato  2.14.5 jelu  ta vfu te si akna ba, í gy az Ö ro ko sfo ldet ella to  vezete k tova bbi 

szakaszolhato sa ga megoldhato , eza ltal kiza ra s esete n kisebb fogyaszto i ko r szolga ltata sbo l 

valo  kiese se vel sza molhatunk. 
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A Kossuth u. 12. sza m alatti ta rsasha z fu te si-, e s melegví z szolga ltata sa jelenleg a Kossuth u. 

12/a. sza ma alatti szolga ltato i ho ko zpontro l biztosí tott. Az idei e vben az e pu let jelenlegi 

ho fogado  helyise ge ben u j, a kor ko vetelme nyeinek megfelelo  ho ko zpont keru lne 

kialakí ta sra, amelynek elengedhetetlen felte tele az e pu letet ella to  szekunder fu te si vezete k 

nyomvonala ban primer vezete k fektete se. 

A rendelkeze sre a llo  ko zmu egyeztete sek alapja n 2018-ban az É szaki krt. te rse ge ben jelento s 

aszfaltoza si munka latok ve gze se va rhato . Jelenleg ezen a teru leten, 2 helyen tala lhato  re gi 

(1960-as e vekbeli), u tpa lya t keresztezo  ta vvezete k, amely a ko ru t pa ros oldala n tala lhato  

e pu letek ta vho ella ta sa t biztosí tja. Mivel a vezete kek csere je hez szu kse ges az u tpa lya 

bonta sa, majd helyrea llí ta sa, eze rt az u tszakasz felu jí ta sa elo tt az e rintett vezete kek csere je t 

ko ltse gtakare kossa g ve gett is ce lszeru  elve gezni. 

2018. janua r ho napban a Bethlen Ga bor utca n a Go ro gkatolikus Hittudoma nyi Fo iskola elo tt 

tala lhato  2.8-as jelu  ta vfu te si akna ban le vo  4 db kompenza torbo l (cso vezete k ta gula sa t 

biztosí tja) az egyik kilyukadt. Az akna kialakí ta sa bo l ado do an (a fo de men keresztu l a 

csapade kví z belefolyik az akna ba) a folyamatos ige nybeve tel miatt mind a 4 db kompenza tor 

csere je szu kse ges. Hasonlo  a llapotban van a Bethlen Ga bor utca n le vo  2.4 sza mu  akna ban 

le vo  kompenza tor is, í gy a 2018-as e vben ezek csere je t is tervezzu k elve gezni. Ézek a 

szerkezetek egyedi tervek alapja n ke szu lnek, az orsza gban a gya rta sa ra 1 ce get tala ltunk, 

akik ma r a kiszerelt kompenza tort felme rte k e s az aja nlate teli szakaszban va rjuk 

aja nlatukat. 

2018-as e vben va rhato  az u j Va rosi uszoda e pí te se, amelynek fu te si e s melegví z ige nyeit a 

ta vho rendszer szolga lna  ki. Az elo zetes egyeztete sek alapja n az uszoda ta vho ella ta sa ra 

NA100-as primer ta vvezete k e pí te se t tervezzu k elve gezni me g az uszoda e pí te se t 

megelo zo en, hogy a beruha za si munka latokat a ta vvezete k e pí te se ne akada lyozza.  

A 2017-es e vben elindí tottunk az uszoda teru lete n egy u j ta vho akna e pí te se nek elo ke szí te st, 

hogy az Ö ro ko sfo ldet ella to  ta vvezete k szakaszolhato sa ga biztosí tott legyen, miuta n a 

Hunyadi u. – Ibolya u. – Istva n u. – Szegfu  u. te rse ge ben az NA400-as ta vvezete ket a fo ldbe 

helyeztu k. Az idei e v elso  negyede ve ben a rendelkeze sre a llo  tervek alapja n elkezdju k a 

ta vho akna e pí te si munka latait, hogy a vezete k fo ldbehelyeze se nek kiviteleze se re a 

szerelve nyek bee pí te sre keru ljenek. 

Az Üngva r se ta ny 14-20. sza m alatti ta rsasha zat ella to  szekunder ta vfu te si vezete k to bb 

alkalommal kilyukadt, í gy 2018-ban az e pu let ho -, e s melegví zella ta sa t a tgondolva, a 

megle vo  szekunder vezete k nyomvonala t re szben felhaszna lva, u j primer ta vfu te si 

vezete kkel la tna nk el az ingatlant e s ezzel egy ido ben a megle vo  ho ko zponti technolo gia t 

re szben felhaszna lva, a te pí tene nk az e pu letben tala lhato  megle vo  ho fogado  helyise gbe. 

Éza ltal az Üngva r se ta ny 14-20. sza m alatti ta rsasha z saja t fu te si e s melegví z elo a llí ta ssal, 

korszeru  technolo gia val, egyedi szaba lyoza ssal rendelkezne. 

A mu szaki szu kse gesse gbo l felmeru lo  ta vfu te si vezete k felu jí ta sokat ide n is elso sorban a 

hibaelha rí ta sokbo l ado do  helyrea llí ta si munka k ke pezhetik. A 2017. e vben to rte nt 
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meghiba soda sokbo l kiindulva, az idei e vben is kiemelt szempontke nt kí va njuk kezelni a 

gerincha lo zatunk felu jí ta sa t. 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 

Az idei e vben a Kossuth u. 12/a. sza m alatti szolga ltato  ho ko zpont teljes ge pe szeti felu jí ta sa t 

tervezzu k elve gezni. Az emlí tett ho ko zpont a belva ros frekventa lt re sze n helyezkedik el, 

kolle ga ink sza ma ra fontos tarto zkoda si helyke nt is szolga l, mivel a va rosban tala lhato  

ho ko zpontok gyors megko zelí te se t biztosí tja. A felu jí ta s sora n, a ho ko zpontro l ella tott 

e pu letekben (Kossuth u. 12, Kossuth u. 8/a. Kossuth u. 8-10.) a rendelkeze sre a llo  

ho fogado kban saja t ho ko zponti technolo gia keru lne kialakí ta sra, eza ltal no velve az 

u zembiztonsa got, cso kkentve a ha lo zati vesztese get e s leheto ve  te ve az e pu letenke nti 

szaba lyozhato sa g megvalo sí ta sa t. A megle vo  ho ko zpontban felszabadulo  te r a dolgozo ink 

sza ma ra kultura ltabb e s hate konyabb munkave gze s leheto se ge t biztosí tana . 

2018. e vben a ho ko zpontjainkban tova bb folytatjuk a szivattyu k csere je t. A szivattyu kra 

tervezett ko ltse g a fu te si keringteto  e s a haszna lati melegví z cirkula cio s szivattyu k felu jí ta sa t 

e s csere je t tartalmazza. A beszerezni kí va nt berendeze sek villamos energiafelhaszna la sa 

to rede ke a jelenleg u zemelo knek, í gy az u zembiztonsa g javula sa mellett az energiako ltse gek 

cso kkene se vel is sza molunk. 

A villamos felu jí ta si munka k re szben a ge pe szeti rekonstrukcio khoz kapcsolo dnak, ma sre szt 

az e rinte sve delmi felu lvizsga latokkor felta rt hia nyossa gok megszu ntete se t ce lzo  

beruha za sok, amelyek sora n a villamos berendeze sek hosszabb ta vu  biztonsa gos mu ko de se 

valo sí thato  meg. 

A Fazekas Ja nos te r 8. sza m alatti A ltala nos Iskola e pí te szetileg az Ö nkorma nyzat a ltal ma r 

kora bban felu jí ta sra keru lt. A 2018. e vben a ho ko zponti technolo gia felu jí ta sa t tervezzu k, 

annak e rdeke ben, hogy az e pu let megva ltozott ho ige nye t a leheto  legoptima lisabban tudjuk 

kiszolga lni. 

A felu gyeleti rendszerek technikai fejlo de se olyan szintet e rt el, hogy a na lunk tala lhato  

legelso  DDC szaba lyozo k gya rta sa e s fejleszte se ido ko zben megszu nt. Az esetleges ke so bb 

beko vetkezo  meghiba soda sok sora n felle po  u zemzavarok megelo ze se e rdeke ben kí va njuk a 

szaba lyzo kat fokozatosan u jabb sorozatu ra csere lni. 

Egyéb berendezések, gépek, járművek 

A hardverek felu jí ta sa e s beszerze se sora n nagy figyelmet fordí tunk a megle vo  sza mí to ge pes 

konfigura cio k szinten tarta sa ra, illetve a feladatok elve gze se hez szu kse ges u jabb 

konfigura cio k rendszerbe a llí ta sa ra, igazodva a mino se gbiztosí ta si, vezeto i informa cio s 

rendszer elektronikus u ton to rte no  mu ko dtete se hez. 

2018. e vben a gyors, biztonsa gos hibaelha rí ta s e rdeke ben 1 db ge pja rmu  beszerze se t 

tervezzu k elve gezni. 
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A kisge pek esete ben to bbek ko zo tt hegeszto  berendeze sek, darabolo -, fu ro - e s va go ge pek 

beszerze se t tervezzu k az elo regedett berendeze sek helyett. 

A fu to berendeze sek beszaba lyoza sa hoz, ho technikai me re sekhez szu kse g van a ku lo nbo zo  

tí pusu  ho technikai me ro - e s regisztra lo  mu szerekre, amelyek a mino se gi munka kat segí tik. 

A ku lo nbo zo  ho mennyise g, fo ldga z, villamos energia e s ví z me ro k fogyaszta si e rte keinek 

egyszeru bb leolvasa sa e s kie rte kele se e rdeke ben az idei e vben 1 db vonalko d leolvaso  e s 1 

db psion (adatkiolvaso ) beszerze se t tervezzu k a hozza  tartozo  szoftverrel egyu tt. 

KAZA NHA ZI TÉCHNÖLÖ GIA K 

2018. e vben o t inte zme ny 7 kaza nha za nak felu jí ta sa t tervezzu k: 

1. So ja Miklo s Go ro gkatolikus 6. sza mu  Bo lcso de Nyí regyha za, Da lia u. 1.,  

2. So ja Miklo s Go ro gkatolikus Ö voda Nyí regyha za, Da lia u. 1., 

3. Butykai Ko zo sse gi ha z Nyí regyha za-Butyka, Benko  u. 1.,  

4. So ja Miklo s Go ro gkatolikus Ö voda e s A ltala nos Iskola Tornaterem, Nyí regyha za, 

Husza r te r 5.,  

5. Ö zike Bo lcso de Nyí regyha za, Ve csey ko z 31.,  

6. Bu zaszem Nyugati Ö voda, Nyí regyha za, Bu za u. 7., 

7. Arany J. Gimna zium e s A lt. Isk. Szabo  Lo rinc Taginte zme ny, Nyí regyha za-So sto hegy, 

Igrice u. 6. 

Az Inte zme nyekbe korszeru , energiatakare kos, alacsony ka ros anyag kibocsa ta su , 

gazdasa gosan u zemeltetheto  kondenza cio s elven mu ko do  ga zkaza nok bee pí te se t tervezzu k 

a szu kse ges ge pe szeti- e s villamos a talakí ta sokkal egyu tt.  

Az a talakí tott kaza nha zak egy re sze t a telemechanikai ha lo zatunkba kí va njuk integra lni, 

amelynek segí tse ge vel munkata rsaink folyamatos ta vfelu gyelet mellett a mindenkori 

felhaszna lo i ige nyek figyelembe ve tele vel u zemeltethetik a fu to berendeze seket. 
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Karbantarta s e s javí ta s 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 

A karbantarta st a kora bbi e vekhez hasonlo an, re szben saja t munkava llalo inkkal, re szben 

ku lso  kivitelezo  segí tse ge vel tervezzu k megoldani. A karbantarta si tervet a fu te si ido szak 

figyelembe ve tele vel a llí tottuk o ssze. Azokat a belso  ho ko zponti munka kat, amelyek a fu te si 

rendszerto l fu ggetlenek, ma r ma rciusban tervezzu k elkezdeni. A gerincvezete k 

karbantarta sa t csak fu te si ido szakot ko veto en, minden e vben elo re meghata rozott 

ido szakban ve gezzu k. 2018. e vben ma jus 22.- ju nius 09. ko zo tt tervezzu k elve gezni.  

A karbantarta s elo tt a tfogo  munka- e s ko rnyezetve delmi oktata sban re szesu lnek 

munkata rsaink. 

Hőközpontok és hőfogadók berendezései 

s. Megneveze s 

1. 
Villamos berendeze sek karbantarta sa, javí ta sa 
É rinte sve delmi felu lvizsga latok, javí ta sok 

2. Ho csere lo k javí ta sa 

3. Ho mennyise gme ro k, ví zme ro k csere je, hitelesí te se 

4. Motoros szaba lyozo -, biztonsa gi szelepek e s szaba lyozo k javí ta sa 

5. Szivattyu k karbantarta sa e s javí ta sa 

6. Ho ko zpontok karbantarta sa 

7. Élo re nem tervezheto  hibaelha rí ta sok, javí ta sok 

Élektromos berendeze seink karbantarta sakor - az adott e vre vonatkozo  terv alapja n 

u temezetten -, a ho ko zpontokban le vo  kapcsolo szekre nyek e s egye b elektromos eszko zo k 

javí ta sa t e s elleno rze se t ve gezzu k el. Ha rome vente szu kse ges elke szí teni az e rinte sve delmi 

felu lvizsga latokat a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel mo dosí tott, a munkaeszko zo k e s 

haszna latuk biztonsa gi e s ege szse gu gyi ko vetelme nyeinek minima lis szintje ro l szo lo  

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet e rtelme ben. Az elleno rze s sora n az elke szu lt jegyzo ko nyvek 

alapja n az esetlegesen felmeru lt hia nyossa gokat me g a karbantarta si ido szakban po toljuk. 

Ne lku lo zhetetlen a ho csere lo k karbantarta sa. Ézek a szekunder oldalon tala lhato  

berendeze sek a rosszabb ví zmino se g miatt eldugulhatnak, eza ltal cso kkenhet a ho a tado  

ke pesse gu k. A meghiba sodott ho csere lo ket fu te si ide nyto l fu ggetlenu l csere lju k, de az elo re 

betervezett ho csere lo  tisztí ta st csak a fu te si szezon leza ra sa uta n ve gezzu k el.  

A jogszaba lyokban elo í rt me re s szerinti elsza mola s alapja a ho mennyise gme ro k e s a 

ví zme ro k kifoga stalan mu ko de se. Az idei e vben is u temezetten ve gezzu k ho ko zpontjainkban 

a me ro ko ro k csere je t, hitelesí te su k u temterv szerint zajlik.  
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A motoros szaba lyozo -, biztonsa gi szelepek e s szaba lyozo k felu lvizsga lata e s karbantarta sa 

kiemelt fontossa gu , mivel a ho ella to  rendszeru nk zavartalan mu ko dtete se t e s szaba lyoza sa t 

ezek segí tse ge vel valo sí tjuk meg. Karbantarta s sora n a szu kse ges szerkezeti egyse get 

csere lju k, megfelelo  mu ko de se t elleno rizzu k.  

A fogyaszto i ho ella ta s egyik jelento s egyse ge a fu te si- e s haszna lati melegví z cirkula cio s 

szivattyu . Mivel ezek a szolga ltata si ido szak alatt folyamatosan mu ko dnek, eze rt javí ta sukra, 

karbantarta sukra az u zembiztonsa g mellett, az ISÖ 50001 energetikai szabva ny a ltal elo í rt 

energia megtakarí ta s ele re se e rdeke ben, eza ltal az energiako ltse g cso kkene se miatt is nagy 

hangsu lyt fektetu nk. A karbantarta sra szakce ggel a tala nydí jas szerzo de su nk van, a javí ta st 

eseti megbí za s alapja n ve geztetju k.  

Ho ko zpontok karbantarta sa sora n a nyoma starto -, ga ztalaní to -, automatikus 

to lto berendeze sek, valamint a biztonsa gi- e s elleno rzo  berendeze sek felu lvizsga lata t, 

javí ta sa t ve gzi ta rsasa gunk. A karbantarta s alatt sor keru l az esetlegesen megse ru lt 

ho szigetele sek po tla sa ra is.  

Távfűtési vezetékek 

s. Megneveze s 

1. 
Ta vfu te si vezete k meghiba soda sok hibaelha rí ta sa, karbantarta sa, 
szu kse g szerinti javí ta sok 

2. 
Ta vfu te si akna k ge pe szeti szerelve nyeinek javí ta sa e s e pí te szeti 
helyrea llí ta sa 

3. Élo re nem tervezheto  hibaelha rí ta sok, javí ta sok 

A ta vfu te si vezete kha lo zatunk a tlage letkora a folyamatos korszeru sí te sek ellene re is 

meghaladja a 40 e vet. Az e letkora bo l e s a fektete s mo dja bo l (talajví zszint, terhele s, nyoma s 

e s ho me rse klet viszonyok, stb.) ado do an a ta vfu te si ha lo zaton keletkezo  meghiba soda sok 

jelento s re sze korro zio s eredetu . A ta vfu te si vezete kha lo zat felu lvizsga lata t munkata rsaink 

az e ves karbantarta si u temtervnek megfelelo en ve gzik. 

Az akna kban tala lhato  szakaszolo  e s egye b szerelve nyek folyamatos elleno rze se, 

karbantarta sa szu kse ges annak e rdeke ben, hogy egy esetleges vezete k meghiba soda s mine l 

kisebb felhaszna lo i ko r szolga ltata s kiese se vel ja rjon.  Ta vfu te si akna ink – elso sorban a 

ge pja rmu  ko zlekede ssel terhelt u tpa lya k alatt – fokozott ige nybeve telnek vannak kite ve. Az 

aknafo de mek e s fedlap vasalatok elleno rze se e s karbantarta sa a napi munka nk re sze. 
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Épületek állagmegóvása  

s. Megneveze s 

1. 
Ho ko zpontok, ho fogado k belso  vakolat javí ta sa, szu kse g szerinti 
helyrea llí ta sa 

2. Laposteto  karbantarta sa, eseti javí ta sa 

3. Iroda- e s telephely karbantarta s 

Kiemelt fontossa gu  ho ko zpontjaink e s ho fogado  helyise geink megfelelo  a llapota nak 

fenntarta sa. A helyise gek tiszta ntarta sa e rdeke ben elo zetes felme re s alapja n tisztasa gi 

feste st, vakolatjaví ta st ve geztetu nk. Karbantarta s sora n elleno rizzu k a szennyví z, 

csapade kví z elvezeto ket, figyelmet fordí tunk azok a llagmego va sa ra.  

Ho ko zpontjaink e s telephelyeink laposteto inek karbantarta sa magas priorita su . A teto k 

bea za sa, vagy rossz szigeteltse ge to nkre teheti az e pu letet, vesze lyeztetheti 

berendeze seinket. 

A javí ta si e s karbantarta si munka latok 2018. e vben is eseti megrendele sek alapja n 

to rte nnek. 

Gépek, berendezések és gépjárművek 

s. Megneveze s 

1. Ge pja rmu vek javí ta sa e s karbantarta sa 

2. Égye b ge pek, kisge pek, me ro berendeze sek javí ta sa, karbantarta sa 

A folyamatos, u zembiztos szolga ltata s nyu jta sa hoz elengedhetetlen a ge pja rmu veink 

szakszeru  karbantarta sa, az esetleges meghiba soda sok esete n azok halade ktalan javí ttata sa. 

Érre a teve kenyse gre szakszerví zzel ko to tt keret mega llapoda ssal rendelkezu nk 2018. e vre 

is. 

Az egye b ge pek e s berendeze seink javí ta sa e s karbantarta sa to bbek ko zo tt az elektromos 

kisge peink (hegeszto  berendeze sek, darabolo -, fu ro - e s va go ge pek) zavartalan 

mu ko de se nek biztosí ta sa t szolga lja.  

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása 

s. Megneveze s 

1. 
Sza mí to ge pek, monitorok, nyomtato k, ma solo ge pek, faxok e s egye b 
irodatechnikai berendeze sek javí ta sa e s karbantarta sa 

Napi munkave gze sek sora n nagyme rte kben ta maszkodunk az informatikai rendszeru nkre, 

eze rt fontos feladatunk a sza mí ta stechnikai eszko zo k e s az irodatechnikai berendeze sek 

rendszeres elleno rze se, szu kse g szerinti karbantarta sa. Énnek elve gze se keretszerzo de s e s 

eseti megrendele s alapja n zajlik. 
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Egyéb karbantartások 

s. Megneveze s 

1. Szoftverek karbantarta sa 

A terveze si e s elemze si, valamint a gazdasa gi e s informa cio s va llalatira nyí ta si szoftverek 

mindennapi feladataink ella ta sa hoz ne lku lo zhetetlenek. Karbantarta suk, folyamatos 

szoftver frissí te su k elso dleges ce lja, a napi teve kenyse g zavartalan biztosí ta sa mellett, hogy 

a mindenkori to rve nyeknek, sza mviteli e s egye b ko zponti e s helyi rendeleteknek, 

szaba lyoza soknak megfeleljen. 

Karbantartáshoz felhasznált anyag 

s. Megneveze s 

1. Szerelve nyek, feste kek, stb. 

A munkava llalo ink a ltal ve gzett karbantarta si munka k sora n felhaszna lt anyagokat 

tartalmazza. Az e ves karbantarta si u temtervben szereplo knek megfelelo en a ho ko zpontok 

e ves karbantarta sa t munkata rsaink ve gzik. Élo zetes felme re se t ko veto en az ehhez szu kse ges 

rezsiagyagot szerzo do tt partneru ko n keresztu l szerezzu k be.  

A ta vho szolga ltata s javí ta s-karbantarta s terve nek re szleteze se a 9. sz. mellékletben, mí g a 

kaza nha zi technolo gia javí ta s-karbantarta s terve nek re szleteze se a 10. számú mellékletben 

keru l bemutata sra. 
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KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK 

s. Megneveze s 

1. Kaza nok e s fu to ke szu le kek javí ta sa 

2. Villamos berendeze sek karbantarta sa, javí ta sa 

3. Szaba lyozo -, biztonsa gi szelepek e s ga ze go k javí ta sa 

4. Szivattyu k karbantarta sa e s javí ta sa 

5. Ke me nyek karbantarta sa 

6. Élo re nem tervezheto  hibaelha rí ta sok, javí ta sok 

A kaza nha zak fu te si rendszere nek ví zmino se ge nem mindig megfelelo . A rendszerben 

tala lhato  oldott szennyezo anyagok miatt elto mo dhetnek, hata sfokuk cso kkenhet, tervszeru  

karbantarta suk elengedhetetlen. A kaza nok u temezett karbantarta sa t a fu te si ido szak uta n, 

a haszna lati melegví z termelo  berendeze seket folyamatosan ve gezzu k/ve geztetju k. A 

kaza nu zemelteto  munkata rsaink a rendszeres elleno rze sek sora n a meghiba soda sokat 

felta rja k e s inte zkednek azok leheto  legro videbb ido n belu l to rte no  kijaví ta sukro l. 

A villamos berendeze sek karbantarta sa alatt a kaza nha zakban le vo  elektromos 

kapcsolo szekre nyeket, a vila gí ta stechnika t e s a villamos ha lo zat tervszeru  karbantarta sa t e s 

eseti javí ta sa t ve gezzu k. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel mo dosí tott, a munkaeszko zo k 

e s haszna latuk biztonsa gi e s ege szse gu gyi ko vetelme nyeinek minima lis szintje ro l szo lo  

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet e rtelme ben az e rinte sve delmi szabva nyossa gi 

felu lvizsga latokat ha rome vente ko telezo  elve gezni. Ézeket a teve kenyse geket u temezetten 

ku lso  va llalkozo  bevona sa val ve geztetju k. A felu lvizsga latok sora n e rinte sve delmi 

jegyzo ko nyvek felve tele re is sor keru l. A vizsga latok alatt felmeru lt hia nyossa gokat tí pusa to l 

fu ggo en vagy azonnal, vagy u temezetten po toljuk. 

A motoros szaba lyozo -, biztonsa gi szelepek, ga ze go k e s szaba lyozo k javí ta sa e s 

karbantarta sa kiemelt fontossa gu , mivel a ho ella to  rendszeru nk zavartalan mu ko dtete se t e s 

szaba lyoza sa t ezek segí tse ge vel valo sí tjuk meg, í gy ezt minden e vben el kell ve gezni. 

A fu te si keringteto  szivattyu k a fu te si ido szak alatt folyamatosan mu ko dnek, karbantarta suk 

ugyancsak kiemelt fontossa gu , mivel az u zembiztonsa got jelento sen befolya solni tudja k. 

A haszna lati melegví z cirkula cio s szivattyu k az ege sz e v sora n folyamatosan mu ko dnek, 

eze rt ezek karbantarta sa az u zembiztonsa g mellett villamosenergia felhaszna la s miatt is 

szu kse ges. Az e ves kaza nkarbantarta st az inte zme nyekkel egyeztetett ido pontokban 

ve gezzu k. A szivattyu k javí ta sa eseti megrendele s alapja n to rte nik. 

A biztonsa gos u zemele s za loga a megfelelo  e ge sterme k elvezeto  rendszer megle te. A 

kaza nok e ge sterme k elvezeto  rendszere nek elleno rze se t az elo í ra soknak megfelelo en 

szakce g bevona sa val ve geztetju k.  



 1.sz. melléklet

 

2017. évi     

terv

2017. évi 

várható tény

2017. évi 

várható tény / 

2017. évi terv

2018. évi    
terv

2018. évi 

TERV / 2017. 

évi TERV 

2018. évi TERV 

/ 2017. évi 

várható tény

Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele 1 262 772 1 261 051 99,9% 1 261 320 99,9% 100,0%

Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele 2 000 156 1 931 609 96,6% 1 836 055 91,8% 95,1%

Korrekció  

Távhőszolgáltatás árbevétele össz. 3 262 928 3 192 660 97,8% 3 097 375 94,9% 97,0%

 

Gáz üzletág alapdíj árbevétele 95 181 95 429 100,3% 96 172 101,0% 100,8%

Gáz üzletág hődíj árbevétele 138 204 116 305 84,2% 116 198 84,1% 99,9%

Korrekció  

Gáz üzletág  árbevétele összesen 233 385 211 734 90,7% 212 370 91,0% 100,3%

HKP  kezelés  árbevétele 1 850 1 850 100,0% 1 850 100,0% 100,0%

Egyéb ép.ip.szer. árbevétele 750 988 131,7% 1 100 146,7% 111,3%

Egyéb tevékenység árbevétele 11 000 10 527 95,7% 11 000 100,0% 104,5%

HMV hidegvíz  árbevétele 170 000 185 948 109,4% 175 000 102,9% 94,1%

 

Egyéb értékesítés árbevétele össz. 183 600 199 313 108,6% 188 950 102,9% 94,8%

 

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 3 679 913 3 603 707 97,9% 3 498 695 95,1% 97,1%

GINOP-5.2.4-16 8 000 - -

Egyéb jellegű bevételek 16 000 39 373 246,1% 19 000 118,8% 48,3%

Végl. fejl. célra kapott támogatás 78 200 76 548 97,9% 82 000 104,9% 107,1%

Energia támogatás 1 279 784 1 112 698 86,9% 742 540 58,0% 66,7%

EGYÉB BEVÉTELEK 1 373 984 1 228 619 89,4% 851 540 62,0% 69,3%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 500 53 10,6% 50 10,0% 94,3%

   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 054 397 4 832 379 95,6% 4 350 285 86,1% 90,0%

 

AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK 12 500 20 260 162,1% 20 000 160,0% 98,7%

 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 4 951 340 4 737 310 95,7% 4 348 027 87,8% 91,8%

 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 115 557 115 329 99,8% 22 258 19,3% 19,3%

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

BEVÉTELI  TERV   

adatok: eFt-ban



 2. sz melléklet

2017. évi     
terv

2017. évi 
várható tény

2017. évi 
várható tény / 
2017. évi terv 

(%)

2018. évi    
terv

2018. évi 
TERV / 2017. 
évi TERV (%)

2018. évi TERV 
/ 2017. évi 

várható tény

 Energia költség 3 035 819 2 888 231 95,1% 2 783 011 91,7% 96,4%
Üzemanyag költség 6 000 6 437 107,3% 6 500 108,3% 101,0%

Gáz energia 163 889 142 022 86,7% 135 458 82,7% 95,4%
HMV hidegvízdíj 75 000 76 761 102,3% 75 500 100,7% 98,4%

Egyéb anyag  költség 15 000 19 218 128,1% 19 000 126,7% 98,9%
Javítás-karbantartás anyagköltsége 21 000 21 129 100,6% 18 500 88,1% 87,6%

Anyagköltség összesen 3 316 708 3 153 798 95,1% 3 037 969 91,6% 96,3%

Belföldi utazási költség 500 146 29,2% 300 60,0% 205,5%
Javítás-karbantartás költsége 133 720 143 498 107,3% 62 500 46,7% 43,6%

Posta-telefon költség 15 500 12 169 78,5% 13 000 83,9% 106,8%
Szakkönyv, előfizetés 2 000 1 389 69,5% 1 500 75,0% 108,0%

Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások 17 500 15 752 90,0% 16 500 94,3% 104,7%
Bérleti díj 32 000 30 023 93,8% 30 000 93,8% 99,9%

Marketing (hirdetés-reklám) költség 10 000 7 926 79,3% 7 500 75,0% 94,6%
Oktatási költség 3 000 4 544 151,5% 3 000 100,0% 66,0%

Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak 14 000 12 862 91,9% 14 300 102,1% 111,2%
Jogi személynek fizetett tagdíjak 1 500 1 602 106,8% 2 300 153,3% 143,6%

Per és illeték (fogy. által meg nem térített) 5 000 0 0,0% 1 000 20,0% -
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás 60 000 59 403 99,0% 61 000 101,7% 102,7%

Igénybevett szolgáltatás összesen 294 720 289 314 98,2% 212 900 72,2% 73,6%

Bank költség 40 000 34 195 85,5% 35 000 87,5% 102,4%
Biztosítási  díjak 8 000 7 310 91,4% 7 500 93,8% 102,6%

Hatósági dijak 3 300 2 042 61,9% 2 500 75,8% 122,4%
Egyéb szolgáltatás összesen 51 300 43 547 84,9% 45 000 87,7% 103,3%
Eladott áruk beszerzési értéke 1 000 4 073 407,3% 3 000 300,0% 73,7%

Eladott közv.szolg /HMV csat.díj 95 000 101 976 107,3% 100 500 105,8% 98,6%

Bérköltség 426 000 422 766 99,2% 426 000 100,0% 100,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések 58 000 54 857 94,6% 56 500 97,4% 103,0%

Bérjárulékok 117 000 102 291 87,4% 97 500 83,3% 95,3%
Személyi  jellegű ráfordítások összesen 601 000 579 914 96,5% 580 000 96,5% 100,0%

Tervszerinti  értékcsökkenési leírás 293 112 316 292 107,9% 321 558 109,7% 101,7%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel 10 500 9 575 91,2% 7 000 66,7% 73,1%

Értékcsökkenési leírás  összesen 303 612 325 867 107,3% 328 558 108,2% 100,8%

Költségvetéssel elszámolt adók 13 000 22 561 173,5% 22 000 169,2% 97,5%
Terven felüli értékcsökkenés 8 000 20 062 250,8% 12 000 150,0% 59,8%

Behajthatatlan követelés leírása 8 000 10 000 125,0% 1 000 12,5% 10,0%
Adott támogatások 5 000 3 100 62,0% 2 100 42,0% 67,7%

Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er. 250 000 180 000 72,0% 0 0,0% 0,0%
Értékvesztések 4 000 3 091 77,3% 3 000 75,0% 97,1%

Egyéb  ráfordítások  összesen 288 000 238 814 82,9% 40 100 13,9% 16,8%

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 7 - 0 - 0,0%
  

Költségek/ráfordítások összesen 4 951 340 4 737 310 95,7% 4 348 027 87,8% 91,8%

2018. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban



 3.sz. melléklet

2017. évi TERV
2017. évi 

várható tény

2017. évi várható 
tény /2017. évi 

terv (%)

2018. évi 
TERV

2018. évi TERV / 
2017. évi terv 

(%)

2018. évi TERV / 
2017. évi várható 

tény (%)

Értékesítés nettó árbevétele 3 679 913 3 603 707 97,9% 3 498 695 95,1% 97,1%

Aktivált saját teljesítmények értéke 12 500 20 260 162,1% 20 000 160,0% 98,7%

Egyéb bevételek 1 373 984 1 228 619 89,4% 851 540 62,0% 69,3%

Anyagköltség 3 316 708 3 153 798 95,1% 3 037 969 91,6% 96,3%

Igénybe vett szolgáltatások értéke 294 720 289 314 98,2% 212 900 72,2% 73,6%

Egyéb szolgáltatások értéke 51 300 43 547 84,9% 45 000 87,7% 103,3%

Eladott áruk beszerzési értéke 1 000 4 073 407,3% 3 000 300,0% 73,7%

Eladott (közv.) szolg. értéke  95 000 101 976 107,3% 100 500 105,8% 98,6%

Anyagjellegű ráfordítások  összesen 3 758 728 3 592 708 95,6% 3 399 369 90,4% 94,6%

Bérköltség 426 000 422 766 99,2% 426 000 100,0% 100,8%

Személyi jellegű egyéb kifizetések 58 000 54 857 94,6% 56 500 97,4% 103,0%

Bérjárulékok 117 000 102 291 87,4% 97 500 83,3% 95,3%

Személyi jellegű ráfordítások összesen 601 000 579 914 96,5% 580 000 96,5% 100,0%

Értékcsökkenési leírás 303 612 325 867 107,3% 328 558 108,2% 100,8%

Egyéb ráfordítások 288 000 238 814 82,9% 40 100 13,9% 16,8%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE 115 057 115 283 100,2% 22 208 19,3% 19,3%

Pénzügyi műveletek bevételei 500 53 10,6% 50 10,0% 94,3%

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 7 100,0% 0 - 0,0%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 500 46 9,2% 50 10,0% 108,7%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 115 557 115 329 99,8% 22 258 19,3% 19,3%

Társasági adófizetési kötelezettség 4 000 1 000 25,0% 1 000 25,0% 100,0%

ADÓZOTT EREDMÉNY 111 557 114 329 102,5% 21 258 19,1% 18,6%

adatok: eFt-ban

2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV



ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE  4.sz. melléklet

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz.

Átl.hőm. ( Co ) 2,90 2,76 9,58 13,31 7,21 4,04 -0,56 4,866

Melegvíz hőfelh.(GJ) 15 813 15 813 15 813 16 222 17 450 17 450 17 450 17 450 17 450 17 041 15 813 15 813 199 578
Fűtés hőfelh. (GJ) 94 699 95 336 63 997 20 337 650 650 650 650 650 43 294 94 604 125 690 541 207

Összes hőfelh.(GJ) 110 512 111 149 79 810 36 559 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 60 335 110 417 141 503 740 785

Gázmotoros hőenergia (GJ) 4 206 4 913 390 1 416 0 256 1 756 1 625 2 667 133 169 2 257 19 788

 - gázmot.lak.hően. (GJ) 2 573 3 022 247 952 0 209 1 403 1 329 2 106 83 102 1 377 13 403

 - gázmot.köz.hően. (GJ) 1 633 1 891 143 464 0 47 353 296 561 50 67 880 6 385

Erőművi hőenergia (GJ) 106 306 106 236 79 420 35 143 18 100 17 844 16 344 16 475 15 433 60 202 110 248 139 246 720 997

 - erőművi lak.hően. (GJ) 65 027 65 356 50 257 23 637 13 251 14 570 13 059 13 473 12 184 37 656 66 546 84 982 459 998

 - erőművi köz.hően. (GJ) 41 279 40 880 29 163 11 506 4 849 3 274 3 285 3 002 3 249 22 546 43 702 54 264 260 999

 - össz.lak.hően (GJ) 67 600 68 378 50 504 24 589 13 251 14 779 14 462 14 802 14 290 37 739 66 648 86 359 473 401

 - össz.köz.hően (GJ) 42 912 42 771 29 306 11 970 4 849 3 321 3 638 3 298 3 810 22 596 43 769 55 144 267 384
Összes hőfelhaszn. (GJ) 110 512 111 149 79 810 36 559 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 60 335 110 417 141 503 740 785

Hődíj (eFt) 253 846 255 310 183 322 83 976 41 576 41 575 41 577 41 576 41 576 138 590 253 627 325 032 1 701 583

Gázmotoros hődíj(eFt) 9 661 11 286 895 3 253 0 588 4 034 3 733 6 126 306 388 5 184 45 454

 - gázmot.lak.hődíj (eFt) 5 910 6 942 567 2 187 0 480 3 223 3 053 4 837 191 234 3 163 30 787
 - gázmot.köz.hődíj (eFt) 3 751 4 344 328 1 066 0 108 811 680 1 289 115 154 2 021 14 667

Erőművi hődíj (eFt) 244 185 244 024 182 427 80 723 41 576 40 987 37 543 37 843 35 450 138 284 253 239 319 848 1 656 129

 - erőművi lak.hődíj (eFt) 149 367 150 123 115 440 54 294 30 438 33 467 29 997 30 947 27 987 86 496 152 856 195 204 1 056 616
 - erőművi köz.hődíj (eFt) 94 818 93 901 66 987 26 429 11 138 7 520 7 546 6 896 7 463 51 788 100 383 124 644 599 513

 - össz.lak.hődíj (eFt) 155 277 157 065 116 007 56 481 30 438 33 947 33 220 34 000 32 824 86 687 153 090 198 367 1 087 403

 - össz.köz.hődíj (eFt) 98 569 98 245 67 315 27 495 11 138 7 628 8 357 7 576 8 752 51 903 100 537 126 665 614 180
Összes hődíj (eFt) 253 846 255 310 183 322 83 976 41 576 41 575 41 577 41 576 41 576 138 590 253 627 325 032 1 701 583

Vill.energia (eFt) 7 000 7 000 6 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 5 000 6 000 7 000 60 000

Teljesítm.díj (eFt) 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 85 119 1 021 428

Pótvíz menny.(m3) 824 1 378 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 23 202
Pótvíz díj (eFt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Össz.en.ktg.(eFt) 345 965 347 429 274 441 174 095 130 695 130 694 129 696 129 695 129 695 228 709 344 746 417 151 2 783 011

Támogatás (eFt) -46 949 -46 773 -54 817 -68 999 -76 226 -75 692 -76 304 -76 136 -76 658 -61 530 -46 139 -36 317 -742 540

Össz.eng.en.ktg. (eFt) 299 016 300 656 219 624 105 096 54 469 55 002 53 392 53 559 53 037 167 179 298 607 380 834 2 040 471



PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV
 5.sz. melléklet

január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

NYITÓ * 674864 865856 977725 1005706 1133137 1194996 1046913 725429 182720 297552 210061 136150 35497

BEVÉTELEK

alapevékenység bevétele 468200 502335 437070 432676 301571 193216 193105 193106 193649 206866 320000 433341 3875135

Elszámolásos visszautalás -129 -40149 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -190000 -1000 -1000 -1000 -238278

távhő támogatás 97918 43321 42000 50000 65000 74000 74000 74000 74000 65000 43301 40000 742540

ÁFA 59265 151983 67040 60078 39050 29924 56798 98878 125860 44725 48985 58580 841166

GINOP+KEHOP előleg    105000 8000  113000

BEVÉTEL ÖSSZESEN 625254 657490 545110 541754 404621 296140 322903 175984 497509 323591 411286 531921 5333563

NYITÓ + BEVÉTEL 1300118 1523346 1522835 1547460 1537758 1491136 1369816 901413 680229 621143 621347 668071 5369060

KIADÁSOK

energia költség 344244 480149 418130 305552 210378 173574 170918 169672 169577 257792 381316 508217 3589519

hidegvíz 20249 21664 20000 20000 20000 17149 17000 17462 17462 17610 17462 17462 223520

beruházási ráfordítások 6017 3899 500 9271 24384 161000 361469 427672 108638 53680 6700 8345 1171575

javítás-karbantartás 4578 3535 15000 10000 8000 8000 8000 6887 8000 10000 8000 5000 95000

bér+járulék ktg. 21327 20489 21500 21500 27000 21500 30000 22000 22000 22000 22000 30000 281316

adók 10703 8748 26999 23000 23000 28000 25000 20000 27000 20000 20000 33550 266000

egyéb működési költségek 27144 7137 15000 25000 30000 35000 32000 55000 30000 30000 29719 30000 346000

hitel.

KIADÁS ÖSSZESEN 434262 545621 517129 414323 342762 444223 644387 718693 382677 411082 485197 632574 5972930

ZÁRÓ 865856 977725 1005706 1133137 1194996 1046913 725429 182720 297552 210061 136150 35497  

 



KÖZBESZERZÉSI TERV                                                             6.sz. melléklet 
 
 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.  

 

 

 

Vonatkozó 

eljárásrend 

 

Beszerzés tárgya 

 

Beszerzés 

becsült értéke 

(millió Ft) 

 

Eljárás típusa 

 

Eljárás 

tervezett 

elindításának 

időpontja 

 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

eljárásrend 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 épületenergetikai 

korszerűsítés a Nyírtávhő Kft-nél 
73 Nyílt 2018. február 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

eljárásrend 

Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, 

karbantartására, valamint hőközpontok 

épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére 

szóló 2 éves időtartamú szerződés 
 

700 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

keretmegállapodás 
 

2018. március 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó, vagy 

Uniós értékhatárt 

elérő közösségi 

eljárásrend 

Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint 

konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye 

szerinti együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték) 

60- 80 

Nemzeti értékhatárt, 

vagy Uniós értékhatárt 

meghaladó tárgyalásos 

2018. április 

 



BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

 7.sz. melléklet

1. Szoftverek 3 400

2. Egyéb (szellemi alk., ISO ) 5 600

Összesen (1-2) 9 000

1. HKP épületek lapostető felújítása 1 000

2. HKP építészeti felújítása 1 000

3. Távfűtési aknák felújítása 2 000

4. TOP-6.5.1. pályázat 80 000

5. Egyéb felújítás 9 000

Összesen (1-5) 93 000

1. Szarvas u. 2.2.6-2.2.7 32nyfm 6 500

2. 2.14.5 NA400 pillangó áthelyezés 1 000

3. Kossuth u. 12. bekötő 4 000

4. Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor NA400 22 000

5. 1.16-1.16.1 NA100 54nyfm (hossz változás) 8 000

6. 1.19-1.19.1 NA80 85nyfm (hossz változás) 8 000

7. 2.4 kompenzátor vagy líra 10 000

8. Buszacsa akna NA400-as elzáró 2.14.11 + építészet 5 500

9. Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere 9 500

10. Uszoda bekötő vezeték NA100 100nyfm 18 000

11. Ibolya u. NA400 földbe helyezése 384nyfm 150 000

12. Ungvár stny. 14-20. NA80 15nyfm 5 500

13. KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat 228 000

14. Saját beruházás 500

Összesen (1-14) 476 500

1. Távfelügyeleti rendszer kábelezése 500

2. Saját beruházás 500

Összesen (1-2) 1 000

1. "Y" hkp felújítás Kossuth 8-10-8A. 13 000

2. Kossuth 12 új blokk 13 000

3. 21. iskola Fazekas J. 8. 10 000

4. Ungvár stny. 14-20. HKP blokk (4/A-ból részben áthelyezni) 11 000

5. HKP technológia 4 000

6. Szivattyúk, ferkvenciaváltó 8 000

7. Villamos felújítások 8 000

8. DDC automatika csere 1 500

9. Egyéb szakaszoló beépítés 400

10. Műszakilag szükséges szek. oldali beavat. 600

11. Szekunder oldal részleges rekonstrukciója 5 000

12. KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat 195 000

13. Saját beruházás 5 500

Összesen (1-13) 275 000

II/2. Távfűtési vezetékek

II/3. Egyéb építmények

 I. Immateriális javak

II/1. Épületek

III. Hőközpontok

S. Megnevezés Összes (eFt)

1 / 2 oldal  /  7.sz. melléklet



BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

 7.sz. melléklet

1. Kisgép/műszer beszerzés 2 000

2. Egyéb gépek, berendezések 15 000

Összesen (1-2) 17 000

1. Gépjárművek 5 000

Összesen (1) 5 000

1. Hardver, egyéb irodatechnika 2 000

Összesen (1) 2 000

1. HMV mérők 1 500

Összesen (1) 1 500

880 000MINDÖSSZESEN (I.-IV.)

IV/2. Járművek

IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések

IV/4. Egyéb eszközök

IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok

S. Megnevezés Összes (eFt)

2 / 2 oldal  /  7.sz. melléklet



BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

 8.sz. melléklet

1.
Sója Miklós Görögkatólikus 6.számú Bölcsöde Nyíregyháza, Dália 

u. 1. 2x76
12 000

2.
Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda Nyíregyháza, Dália u. 1. 40 12 000

3.
Butykai Közösségi ház Nyíregyháza-Butyka, Benkő u. 1.  

43+35+bojler
13 000

4.
Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, 

Nyíregyháza, Huszár tér 5. 1x120kW+bojler
12 000

5. Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 4x55+54bojler 13 000

6.
Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Búza u. 7. 3x55+bojler 10 000

7.
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagintézmény, 

Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6. 1x45kW
2 000

8. Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása 5 500

9. Saját beruházás 500

Összesen (1-9) 80 000

80 000

S. Megnevezés Összes (eFt)

MINDÖSSZESEN (I.)

 I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója



KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
 9.sz. melléklet

1.
Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi 

felülvizsgálatok, javítások
3 600

2. Hőcserélők javítása 1 500
3. Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése 10 000

4. Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása 1 000

5. Szivattyúk karbantartása és javítása 13 200
6. Hőközpontok karbantartása 900

7. Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások 500

Összesen (1-7) 30 700

1.
Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, 

karbantartása, szükség szerinti javítások
17 000

2. Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása 4 000

3. Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások 1 000

Összesen (1-3) 22 000

1. Hőközpontok, hőfogadók  javítása, szükség szerinti helyreállítása 2 000
2. Lapostetők eseti javítása 1 000

3. Iroda- és telephely karbantartás 1 500

Összesen (1-3) 4 500

1. Gépjárművek javítása, karbantartása 4 500

2. Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása 1 300

Összesen (1-2) 5 800

1.
Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb 

irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása
1 000

Összesen (1) 1 000

1. ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása 5 300

Összesen (1) 5 300

1. Szerelvények 6 700

Összesen (1) 6 700

76 000

S. Megnevezés
Összes 

(eFt)

 I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései

II.  Távfűtési vezetékek

MINDÖSSZESEN (I.-VII.)

VI.  Egyéb karbantartások

VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag

V.  Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása

III.  Épületek állagmegóvása

IV.  Gépek, berendezések és gépjárművek

1 / 1 oldal /  9.sz. melléklet



KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

 10.sz. melléklet

1. Kazánok és fűtőkészülékek javítása 1 460

2. Villamos berendezések karbantartása, javítása 100

3. Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása 160

4. Szivattyúk karbantartása és javítása 2 430

5. Kémények karbantartása 300

6. Előre nem tervezhető javítás 350

7. Saját anyag 200

Összesen (1-7) 5 000

5 000

 I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója

MINDÖSSZESEN (I.)

S. Megnevezés Összes (eFt)


