
HÖSZOLGÁLTATÁg S7.F.R7ÍSn<'.S

2019.évreA szerződő felek:

egyrészről: a Veolia Energia Magyarország Zrt (2040 Budaörs, Szabadság út 301.SZ., Adósz.:10782004-2-44), mint szállító /továbbiakbanSZÁLLÍTÓ/

máaészről: a Debreceni Hőszolgáltató Zárlk^úen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen Hatvan u. 12-14. sz., Adó&z.:23S06088-2-09), mint vevő /továbbiakban VEVÓ/

(a továbbiakban külön-kfllOn a ,J^ér és együttesen a ,J^eleÍO között az aláMiiak szerint
megálliqx)dnak abban, hogy a Felek Hosszútávú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződést (HTM) kötött^ melynek 3.1. pontja alapján éves szerződésben rendelkeznek a táigyévre voiudlrezó, a HTM-ben megbatározott kérdek rendezése érdek^>en, azaz jelen esetben

2019. január 01-töl 2019. december 31-ig 

terjedő időszakra vonadmzóan, az alábbi feltételdc szoint 

I. A VEVÓ 2424-3/2018. ikt. sz. igéDybejelaitéseal(^)ján2019. évboi

a KELETI, NYUGATI és a BELVÁROSI ágon egyfittesen 
1.706.600 GJ

hőmennyiségre i^nyt tart, melyet SZÁLLÍTÓ számára biztosit, amely a DOTENERGO Zrt., mint VEVŐ távhöszolgáltatói rendszeréről ellátott távbőszo^áhatói engedélyes höfelhasználásával együtt értendő.
Tul^donjogi határ egyboi a foiróviz höeneigia átadási helye, a gerincvezetékbe épített méröszakaszok VEVŐ felé eső külső peremcsatlakozása.

1.1. A VEVŐ által igényelt hőmeimyiség a Debreceni Erőmű által megtermelt és a Debreceni Gázmotortól átvett és továbbszámlázott hthnamyiséget is tartalmazza együttesen. A hőmennyiség a VEVÓ tekintetben, a DOTENERGO Zrt. vételezése nélkül irányadó az alábbi havi bontásban.

DHZrt. DOTENERGO ZrtHóruqt GJ MW GJ MW
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Júlitis
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

266.600
210.956
172.702
97.177
45.457
37.911
37279
37255
40.740

112.605
181.490
234.428

1A74.600
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12. A 2019. évre lekötött hőmennyiség csúcséitéke a köv^kezö; 

VEVÓ:
DOTENERGO ZrL (tivböazolgáltatói engedélye): 
ÖSSZESEN:

210»0 MW
18.0 MW
228.0 MW

2. mu-améterek:

A SZÁLLÍTÓ az I.l pontbeli hőmennyiségeket változó hőmérsékl^ és álluidó 
tömegáramú hőenergiahordozóval folyamatosan, de nem szQnetmentesen biztosiba. A fijiTóvízrendszer üzemi maximális jellemzői 127 / 70 "C és ŐT = 57 ®C. Felsorolt jellonzök az 1. pondMn me^iatározott átadási helyre vonatkoaiak.

3. Szolgáltatott hőmennyiség mérése és ;

3.1. A pótvízmennyiség mérése.
A pótvíz mennyisbe az alábbi vízmeimyiségekből tevődik össze:

a reitdszeibe pótví^éot bevezetett sótalanított víz mért mennyisége 
a mérési feltételek megteremtéséig: a gáztalanításhoz GPT-be és gőzpárnás nyomástartáshoz TÁT-ba bevezetett gözmennyiség kondenze, melynek meimyisége 
az ÉGI számításai és tervei szerint 91 m^-ben kerültek meghatározásra naponhi a mérési feltételek megtoemtéséig: nyári üzem esetén, amikor a TÁT nem üzemel és a nyomástartást szivat^úk végzik, csak a GPT-be bevezetett gözmomyiség kondenze adódik a pótvízszivattyúk által rendszerbe vezetett pótvízhez, mely 67 
m^ naponta.
a napi vízveszteség pótlására szolgáló, valamint a b. pontban említett vízmennyiség összege az a pótvíz, amit a napi elszámolások során figyelembe kell venni és az egyes ^akia elosztani.
A beadott összes pótvizet a keringtetett vízmennyiségek arányában kell felosztani úgy, hogy csak az egész rész (tizedesek nélkül) kerül figyelembevételre.
A femunaiadó harmadik (legnagyobb vizfoigalmú) ág vízmeimyisége, az összes rendszerbe beadott pótvízmennyiség és a tizedesek nélkül figyelőibe vett mágílf két ág pótvízmennyíségének különbsége.

&
]2>

£>

Út

3.2. Többlet pótvíz díja: 1731 Ft/m^

33. A VEVŐ a többször módosított a mindenkor hatályos - 50/2011.(IX.30.) NFM rendelőben (továUiiakban Rendelet) meghatározott mértékű értékesítői alapdíjat fizet a SZÁLLÍTÓ-nak, melynek mértéJm a Rodelet szerint 2019. Ol.OI-töl 156.891.000 FWió.

A Rendelet alapján a ténylegesen kiadott hömennyis^ után VEVŐ a mindenkor hatályos Renifeletben meghatározott hődíjat fíz^, ami 2019.01.01-én 3 066 Ft/GJ. A
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Reodeleti értékesítői alapdíj, illetve hődQ esetleges változását, a Felek azok hatályba lépésétől kezdve alkalmazzák.
A kiadott hőenei^ia meniiyiségén a mért melegített víz és a visszatérő víz hőtaitahna közötti különbséget kell érteni.

3.4. A hőszolgáltatás számlázási al^mdatait a SZÁLLÍTÓ a mérők havi 4 alkalommal történő, valamint a hó utolsó napjának 24. órai leolvasása alapján a leolvasást követő, illetve a hóv^inél a tárgyhót követő első munkanapon közösen felvett 2 pld.-os jegyzőkönyvben rögzíti a VEVŐ képviselőjével. A számlázási alapadatok, jeg^könyvek felvétele eltolódhat előbbre vagy későbbre, amennyiben a jelzett napok munkaszüneti napra esnek. Amennyiben a ^VÖ aláírásra és igazolása jogosult képviselője nem jelenik meg, úgy a SZÁLLÍTÓ az adatokat egyedül rögzíti, melynek alapján számláz. A jegyzőkönyv alapján számlázott adatok ezt követően vita tárgyát nem képezhetik. A számla összege csak nyilvánvaló számszaki tévedésdr miatt képezheti reklamáció tárgyát, mennyis^ adatok tekíntetébea nem.

4. A SzálWtAt média;

4.1 A VEVÓ 1 "C, vagy azt meghaladó külső h&nérséklet változás előrejelzése eseton, megadja a KELElT, NYUGATI és BELVÁROSI ágakra érvényes programot. A program módositás mértéke nem haladba^'a meg az ÉGI által javasolt ± 7 °C/h ^téket.
4.2 Höfokprogram

Külső
hőmérséklet °C

Program max. 
előremenő ®C

Külső
hőmérséklet ®C

Program max. 
előremenő “C

-15 127 86g
125 84-14 9
123•13 10 S2
122-12 11 81

-11 120 12 79
-10 118 13 77
-9 116 14 77
-8 115 15 78

113-7 16 79
-6 111 17 80
-5 109 18 82
-4 108 19 83
-3 106 20 84
-2 104 21 85
■1 102 22 86

1000 23 87
1 98 24 88
2 96 25 89
3 95 26 904 93 27 91
5 91 28 92
6 89 29 92

887 ^0 92
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A gőzturbina folyamatos üzemeltetéséhez a primer előremenő és visszatérő hőmérsékletek között minimálisan 10 °C hőmérsékletkUlOnbség szQkséges, melynek biztosítása érdekében a SZÁLLÍTÓ a höfokprogramtól eltérhet.

4.3 A keringtetett víz térfogatáramot (mennyiségeket) a VEVŐ köteles beszabályozni az alábbi értékdoe:

Téirm^/h) Nyár(m^/h)
Maximum 3600 1700
Minimum 2500 700

Körvezetékes távhőrendszer esetén az áganként! víz térfogatáramokat hőmennyiségm^kOrökbe épített mérőperemdt mérési hArtraín belül kell tartani, mely jelenleg:
a

150-2000 m’/h 
100-2300 m*/h 
100-750 m^/h

KELETI ágon: 
NYUGATI ágon; 
BELVÁROSI ágon:

és a téli, és nyári időszakra elő&l összes vízmennyiséget, az erőmű meglévő berendezéseinek üzeme mellett.
Körvezetékes távhőrendszer hibaelhárítása esetén, ha az igényelt vízmennyiség meghaladja a mérőperemek méréshatárát, akkor az áganként! maximális vízmennyiség értékét és az elszámolás módját a felek külön megállapodás keretében hfltAmyyjtír meg.

4.4 A SZÁLLÍTÓ a fenti vízm^myiségeket csak akkor tudja szolgáltatni, ha a VEVŐ hálózati rendszerének szabályozóval biztosiba, hogy az átadási-átvételi helyen igényelt 
kerii^etési nyomáskülönbség nem haladja meg a SZÁLLÍTÓ berendezései által Inztositható nyomáskülönbségé

a

4.5 A SZÁLLÍTÓ a méröszakasznál az alábbi nyomásértékeket kötdes híTtfuttfAni-

Fűtési ídŐCTakban:
Előremenő: ininimiim 7,0 bar 

maximum 10,0 bar 
minimum 2,2 bar 
maximum 3,5 bar

/ túlnyomásy 
/ túlnyomás 
/ túli^omás 
/ túlnyomás

Visszatérő:

Fűtési idényen kívül:

Előremenő: minimum 5,5 bar 
maximum 7,5 bar 
minimum 2,2 bar 
maximum 4,5 bar

/túlnyomás 
/ túliő^más 
/túlnyomás 
/túln^más

Visszat^:

(c.
\ ^



-6/5-Amennyiben a Szállító a foiróvórendszerí korszerűsítések során beépített frekvencia- szabályzós keríngtetöszivattyűkat üzemelté, akkor a fűtési idényben az alábbi i^m^értékekkel végzi a szolgáltatást:

Forróvízrendszeri mMtmálía nyomásveszteség a Keleti és Nyugati gerincvezet^n: 7,0bar

4.6 Vízminfiségj elfifaánnV:

A pH ^t^ben a Felek közös megegyezéssel a VILL^íOSZ-ben előírtaktól eltérhdnek!
A víz minőségének a szmődésben foglaltaldioz kqjcst tört^ö rcmilása esetén, a részáramban kezelt víz mennyisége a tisztítóberendezésen átvezetett vízmennyiség mérése alapján l^űl megállapításra.

4.7 Amennyiben a SZÁLLÍTÓ a fűtési id^yen kívül a nyári keringtető szivattyút nem tudja Qzraieltetni, akkor a VEVŐ által az alábbiakban megadott maximált értékek szerint szolgáltat a fíekvenciaváltós szivattyúk üzemeltetésével.
Keleti 640 m^/h
Nyugati ág: 640 m^Ai
Belvárosi ág: 330 m^/h keringtetett vizmeimyiség.

5. Fizetendő díiak. fizetési feltételek:

5.1 A 3.3 pontean feltüntetett díjtételek a Rradelet alkján kerülnek érvényesítésre.
5.2 Teljesítmény pótdíj:

Pótdíjfizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha a VEVŐ míndenktm vételezett teljesítményének, a 228 MW teljesítmtoyt meghalat^a.A fentiek alrq>ján számított, 228 MW feletti hőteljesítmény VEVŐ általi folyamatos, napi 30 percnél hosszabb időn keresztül tőrt^ő túllépése esetén tetjesitménykűlönbözet után aimyiszor kell teljesítmény pófdijat fizetni^ ahány n^>oa a lekötött teljesítm^yt a VEVŐ túllépte.
A teljesítmény-pótdij minden, 228 MW höteljcsítmény felett megkezdett 1 MW teljesítmény után a 3.6 pont érinti havi értékesítői olapdíj (Pt/hó) összegéből az 1 MW teljesítményre jutó étkének kétszoese. A fizetési kötelezettség a VBVÖ-t sterződésszegés egyéb köve^ezményei alól nem mentesíti.

a

a

5.3 A VEVŐ a hőszolgáltatásból eredő, a SZÁLLÍTÓ -val szembeni mindeímcmű fizetési kötelezettségeire vonatkozóan a SZÁLLÍTÓ ~val külön Fizetési m^télfepotíást köt és az abban foglaltak szerint jár el.
Ez a külön Fizetési megállapodás jelen szerződés mellékletét képezi. (1. m. melléklet)

5.4 Arra az esetre, ha a VEVŐ batárid&e nem teljesiti fizetési kötelezettségét, a felek késedelmi kamat érvényesitásében állapodnak meg, melynek mértjét a Fizetésim^áll^Kidás ti*rtalm«T73>
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6. Egyéb iiiM>4llannriAM»lr;

6.1 A SZÁLLÍTÓ számlavezető pénzintézetének neve:

K&HBankZrt

i: 10201006 - 50043932

A VEVŐ számlavezetó pénzintézetének neve:

OTP Bank Nyit

11738008 - 20226433

7. Egyéb mppéllaiMMtéanlr?

7.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsösoitan a HTM-et és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Felek 
vitáik során is megegyezésre törekednek, annak hiánya esetén ügyértéktól fügéén a 
Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illet^ességét kötikki.

7.2 Jelen szoződés hatálybalépését követően, bármely kikötés vagy feltétel módosítása, ill. kiegészítése hatálytaűn, ha nem rögzítik írásban és a felek c^szerű aláírásukkal n«n 
hitelesítiL

7.3 Jelen szerződés az ahhoz csatolt melléklettel együtt allfalmtiziinASj az a szerződés elválaszdiataílan részét képezi

7.4. Jelen Éves Szerződés, 2019. december 31-én hatályát veszti.

Melléklet
1.8Z. melledet • Fizetési megállq>odás

Ddirecoi, 2019.

A

/üíT'''' .i/-
iü.

Veolui Energia Magyarország Zst. :olgáltató Zrt

Debreceni nfl«nlf;áltat6 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Hatvrn u. 12-14.

2350608R-2-09
Cégjegyzékszám; 09-10-000482 l ^

Debrecenit



ViSX m-\ /^\3,

1. u. melléklet

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a VeoUa Energia Magyarország Zrt 2040 Budaörs, Szabadság út 301., mint szállító (továbbiakban: SzMIitó), másrészről a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12>14., mint vevő (továbbiakban; Vevő) között az alolírott n^n és helyen a 2019. évre kötött Hőszolgáhatási szerződés alapján az alábbi feltételek mellett:

1. A Szállitő és a Vevő az ÁFA törvény S8. § (I) bekodése alapján időszakos elszámolásban áll^x>dnak meg.

^tékesítői hödQ:

A Szállftő hó közben mérőleolvasás alapján, ténylegesen m^állapitott fogyasztás elloi^tökének megfelelő összegű számlákat bocsát Id.

2.

Leolvasás tárgjbó 07-én, 14-én, 21-én, 28-án és tárgyhó utölsó napján történik. A számlák kibocsátásának időpontja a leolvasást követő első munkanap.
A fentiek szerinti értékesítői hődQak fizetési határideje - jelen megállapodás eltörő rmtdelkezése hiányában - a heti leolvasási napot követő tíTaHíV hanlri mimifanap

A hó végi elszámolás a táigyhó utolsó napján leolvasott m^őóra adatai alapján t&téniL

A tényleges fi)gyasztási adatok minden esetben j^yzökönyvben kerülnek rögzítésre.
A SzálKtó a tárgyhó utölsó mqqán leolvasott fogyasztásról a leolvasott adatok al^án számlát állít Id, melyet a tárgjbót kővető hónap S. napjáig megküld a Vevő részére, 
aki azt legkésőbb a tárgyhót követó hónap IS-íg köteles kiegyenlítenL Amennyiben a tárgyhót követó hónr^ IS-e banki azűnn^>. Vevő az azt kővető banki munlöuiapon köteles teljesiteiú.

A Vevő a Szállító által Idállitott számlák szerinti fizetési Itötelezrttsége a Szállító bankszámláján történt jóváírással, ajóváírás napjával minősOl teljesítettnek.

3. Értékesítői al^íj

A Felek az éitélKsftöi alapdíjra vonatkozó fizetési kötelezettség határidejét arra tekintettel határozzák meg az alábbiak szerint, hogy a többszőr módosított SI/2011.(IX.30.) NFM rendelet (a továbbiakban: „rendelet”) alapján a Vevő által tárgyhónapra vonatkozó utól^osan kapott támogatást íel tudja használni a Vevő a HTM, illetve a jelen pénzügyi megállapodás szerinti fizetési kötelezettségének teljesitésére.

Adott havi értékesítői al^íjni vmiatkozó számla kiállítása a tárgyhónap első bőd{ számlájával egyidejűleg történik.



A Szállító felé tórténő értékesítői alapdijra vonatkozó űzetési határidők 
megállapítására az alábbiak szerint kerül sor

A Vevő az értékesítői alapdíjat legkésőbb a tárg)diót kővető hónap utolsó banlfí 
munkaimpgáig köteles pénzügyileg rendezni a rendelet szerinti támogatás számláján 
történő jóváírásától és az itt szabályozottaktól függően.

A Vevő az értékesítői alapdíjröl kiállított ÁFA-t is tartalmazó számlálf teljes összegé 
a rendelet szerinti támogatás saját bankszámláján történt jóváírását kővető hanlri 
munkan^n utalja a Szállító felé.
Az előzőektől eltérően Vevő vállalja, hogy a december havi ÁFA-t is tartalmazó 
értékesítői alapdQ számlák fix összegű táinogatás (jelen megáll^x>dás aláírásakor 
122.653.177 Ft/hó) feletti részét legkésőbb december utolsó banki munkanapjáig 
kiegyenliti.

Amennyiben a Vevő a számlák fizetési határidejét kővetően kapja meg a támogatást, 
mellyel önhibáján kivúl esik késedelembe, a Szállító késedelmi kamatét (5. pont) 
nem érvényesít

A Felek megállapodnak abban, hogy a rendelet szerinti támogatás bármely okból 
történő me^zűnése esetén, illetve amennyiben a Vevő rendelet szerinti támogatásra 
való jogosultsága bármely okból kifolyólag megszűnik, akkor a Vevő az értesítői 
alapdijra vonatkozó számlát, annak teljes összegét legkésőbb a táigyhó utolsó napjáig 
köteles a Szállító részére megfizetni.

4. Fizetési mód

A Vevő a sgáTwIáV ellen^tékét a 11738008-20226433 bankszámláról átutalással 
egyenlíti ki a Szállító 10201006 - 50043932 számú bankszámlájára.

5. A ^állító a késedelmesen teljesített összeg után kiwnattal számított ősszegre tart 
igényt, melyet a Szállitó ^ényesiteoi fog, és melynek megfizetésére a Vevő köteles.

Késedelmes fizetés esetén a Felek a fizetési határidő hónapjának utolsó napján 
érvényes 3 havi BUBOR + 1,5 % kamatmértékben ilh^odnak meg.

6. Jelen megáll^)odás 2019. január 1. n^án lép hatályba és a 2019. évi Hőszolgáltatási



A Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben m^egyezöt, elolvasása és egységes értelmezése után cégszerűen aláírták.
EWjrecen, 2019. ..Qk-.....hó9^,'.nap

í\
fi

Veoli^neigia M^yarország Zrt Debreceni Hi Igáható Zn.

Debrecent IlflsreljiAltatd 
Zártkörűen Müküilő 

JUsCTénytársaság 
4025 Debrecen, [lalven u. 12-14.

Adó'zám; 23506088-2-09 
Cégjegyzéks/.ám: U9-10-000482


