KÖZLEMÉNY
Debrecenben a 2010. 07. 01-től hatályba lépő távhőszolgáltatási fogyasztói
áremelés ügyében érkezett sajtó megkeresésekre reagálva az árjavaslatot készítő
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. nevében az alábbi tájékoztatást kívánom adni.
1. A távhő fogyasztói árának, ezen belül a hődíjnak a legfontosabb befolyásoló
tényezője a debreceni erőmű által hőtermelés céljára vásárolt földgáz ára.
2. A legutolsó árváltozás 2009. 10. 01-től történt meg az akkori
gázárcsökkenéshez igazodva távhő fogyasztói árcsökkenés formájában.
3. A leköszönt kormány egyik utolsó intézkedéseként a távhőt is érintő ún.
egyetemes gázár kategóriában 2010. 04. 01. hatállyal gázáremelést hajtott
végre. A kormány kommunikációban átlag 12%-osnak nevezett emelés a mi
– a TIGÁZ Zrt. által ellátott – területünkön az erőműre érvényes gázár
kategóriában az emelés 20,3%-os mértékben jelent meg.
4. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. tárgyalásos úton elérte, hogy a debreceni
erőmű 2010. 07. 01-ig ne érvényesítse a magasabb hőárakat és ezzel kb.
50mFt költség ne kerüljön továbbításra a debreceni távhőfelhasználók felé.
5. A tervek szerint az elkerülhetetlen áremelés 2010. 07. 01-re volt időzítve
azzal, hogy abban végrehajtásra kerül együttesen és összevontan:
a.) az április 1-től elhalasztott emelés, valamint
b.) a 2010. 07. 01-től kötelezően alkalmazandó szabadpiaci gázár további
árnövelő hatása.
6. A hivatalba lépett új kormány „moratórium törvénye” a szabadpiaci gázár
további árnövelő hatásától védte meg a távhő fogyasztókat azzal, hogy a
2010. 04. 01-től érvényes egyetemes gázár szintjén befagyasztotta az árakat.
7. A mostani távhő áremelés a „moratórium törvénnyel” teljes összhangban az
április 01-i gázárak szintjére állítja be és fagyasztja be a debreceni távhő
árakat a jövőben bekövetkező kormányszintű árintézkedésig.
8. Amennyiben nem született volna meg a „moratórium törvény” és
szabadpiaci gázárakkal kellett volna szembesülnünk, akkor 2010. 07. 01-től
egy átlaglakásra vonatkoztatva nem 8,1%-kal, hanem 28%-kal kellett volna
emelni a távhő fogyasztói árakat.
Amennyiben a felsorolt tényeket híradásban kívánják hasznosítani, kérem, hogy
az 1-8. pontokat teljes terjedelemben és változtatás nélkül használják fel. Ha
tömöríteni kívánják az információkat, akkor egyeztetési lehetőséget kérek,
ugyanis az energiaárak ismét a politika szinterére kerültek és rendkívül
kellemetlen lenne pontatlan, hiányos vagy félreérthető információk közlése.
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