
























































































1. sz. melléklet 

 

 

 
 

SOR- 

SZÁM 

 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ 

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK LISTÁJA 

1.  

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt.),valamint a 

végrehajtásról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 

2.  

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

3.  

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói 

számlaképről 

4.  

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített 

távhő  árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt 

intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról. 

5.  

51/2011. (XII.01.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról.  

 
6.  

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatási 

díjak    

megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás 

egyes kérdéseiről szóló, többször módosított, egységes szerkezetű 

4/2006. (II. 24.) Ö. r. számú rendelete  

 
7.  

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 

8.  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az  

információszabadságról.  

 

9. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 



2. sz. melléklet 
 

 
 

Á L T A L Á N O S 
 

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I 
 

K Ö Z Ü Z E M I   S Z E R Z Ő D É S 
 

Lakossági felhasználók hőközponti hőfogyasztás mérés alapján  
történő elszámolására 

 
 
amely létrejött egyrészről a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 
Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. mint Szolgáltató ( továbbiakban: Szolgáltató ) és a 
 

Fűtési felhasználói közösség 
 

mint a Felhasználói közösség (továbbiakban: Felhasználó) között a 
 

…………………………………………………………………. 
 

cím alatti épület fűtéshez felhasznált hőenergia szolgáltatására és elszámolására a következők szerint: 
 
A szolgáltatással kapcsolatos (beindulás, leállás stb.) teendőket a Debrecen, Jerikó u. 23. sz. alatti 
üzemeltető szervezetünk látja el. 
 
 
1. Felek megállapodnak a fűtési célú hőenergia mérés szerinti elszámolásában. 
 

Felhasználó kijelenti, hogy a távhőszolgáltatásért járó díj kiegyenlítése a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:Tszt.) 44. § (1) bekezdése alapján a díjnak a 
Szolgáltató által végzett épületrészenkénti megosztására és a díjfizetők részére történő 
számlázására tart igényt. 
 

 
Szolgáltató a fűtési célra felhasznált hőfogyasztást az épület hőközpontjában lévő, Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által hitelesített 
hőmennyiségmérőkkel méri és a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. 
rendelet 3. sz. mellékletében foglalt Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (továbbiakban 
TKSz.) 18.3.2. pontja alapján az így megmért hőmennyiség képezi a számlázás - elszámolás - 
alapját. 

 
 
2. Szolgáltató jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt helyen
 a szerződés 1. mellékletében rögzített hőteljesítménnyel a Felhasználó rendelkezésére áll. 
 

A szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a szerződött hőteljesítménynek a tényleges külső 
hőmérséklethez tartozó arányos része a Felhasználó rendelkezésére áll. 

 
Szolgáltatót a szerződés szerinti teljesítés esetén a felhasználói berendezések 
meghibásodásából keletkezett károkért felelősség nem terheli. 

 
Szolgáltató kártérítési felelőssége csak a tulajdonában lévő berendezések meghibásodásából 
eredő károkozásért áll fenn. 
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3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező épület(ek) hőellátását szolgáló hőátadó egység 

és felhasználói hőközpont a Szolgáltató tulajdonában van. 
 

Felek rögzítik, hogy a hőátadó egységet és felhasználói hőközpontot magában foglaló 
helyiséget Szolgáltató a Tszt. 56. § (2) bekezdése alapján térítésmentesen használja. 

 
A Felhasználó biztosítja a Szolgáltató munkavállalóinak a felhasználási helyen lévő 
szolgáltatói és felhasználói berendezések ellenőrzésének céljából történő bejutását. 

 
 Szolgáltató vállalja, hogy a fűtési idényben (szeptember 15. - május 15. ) úgy szolgáltat, 
 hogy a Felhasználó írásbeli bejelentése alapján a távhő fűtési célú felhasználását elindítja,
 leállítja, az igénynek megfelelően a kért paramétereket beállítja. 
 Fűtési idényen kívüli (május 16. - szeptember 14.) időszakban a nyári üzemmód, illetve a
 karbantartási munkálatok miatt, fűtésszolgáltatást Szolgáltató csak előzetes egyeztetés után
 tud teljesíteni. 
 
 Felhasználó által kért fűtés leállításának, befolyásolásának, vagy túlzott mértékű
 csökkentésének következményeiről Szolgáltató köteles felhívni Felhasználó figyelmét. 
 
 Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az elszámolás alapjául szolgáló mérő állását Felhasználó is
 ellenőrizhesse. 
 
 
4. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatói illetve felhasználói berendezések fenntartása és az
 üzemképes állapot biztosítása a mindenkori tulajdonosok feladata. 
 
 Az egymás berendezéseiben okozott (gondatlanságból vagy szándékos rongálásból eredő)
 kárért - a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodást kivéve - a Ptk. előírásai szerint
 kölcsönösen helytállnak. 
 
 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő berendezéseken átalakítási munkát
 csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával végezhet. 
 
 
5. Szolgáltató a hőfogyasztás mérésére felszerelt elszámolási mérőeszközöket a jogszabályban 

- a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény valamint a végrehajtására kiadott többször 
módosított 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet - előírt időszakonként hitelesítteti. 

 
Amennyiben a hőmennyiségmérő meghibásodik, Szolgáltató vállalja, hogy az észleléstől 
számított három munkanapon belül a mérőt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által hitelesített mérőre cseréli. A mérőcsere tényét, 
adatait a hibás mérés időtartamát felek jegyzőkönyvben rögzítik, melyet jelen szerződés 1. sz. 
mellékletéhez csatolnak. A méretlen időszakra a vételezett hőmennyiség - a tárgyidőszakot 
megelőző év azonos hónapjának fogyasztása alapján az 1. sz. mellékletben rögzített korrekciós 
képlet alapján kerül meghatározásra. 

 
 

Felhasználó kérheti a Szolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz mérésügyi felülvizsgálatát a 
Tszt. és a végrehajtásáról rendelkező TKSz. 22.1. pontja alapján. 
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6. Hőszolgáltatási díj és annak megfizetése: 
 

A Felhasználói közösség tagjait, mint díjfizetőket a hőszolgáltatásért díjfizetési kötelezettség 
terheli, amely jelenleg. 

 
  - a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített hőteljesítmény után 
 

fűtési alapdíj…………………………………… Ft/MW/év + ÁFA 
 
 A fűtési alapdíj éves díj, amelyet havonként 12 egyenlő részletben lehet teljesíteni. 
 
  - a hőátadó egységben beépített hiteles hőmennyiségmérővel mért hőmennyiség után 
 

hődíjat: …………………………………….  Ft/GJ + ÁFA 
 
 köteles fizetni a Szolgáltatónak. 
 

A díjakat és azok változásait a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a 
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló többször módosított 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet előírásai 
szerint alkalmazza a Szolgáltató. 

 
Szolgáltató jogosult a távhőszolgáltatásért esedékes díjakat azok megváltozása esetén 
minden külön értesítés nélkül számlájában érvényesíteni. 

 
 

6.1. Szolgáltató az általa végzett szolgáltatásáról számlát készít, melyet havonta nyújt be a 
Díjfizetőknek. 
A számla kiállításának kelte a tárgyhó első munkanapja, fizetési határidő a számlán szereplő 
fizetési határidő. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Szolgáltó a Ptk. szerinti késedelmi 
kamat érvényesítésére jogosult. 

 
7. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az üzemvitellel és a felhasználói berendezések 

átalakításával kapcsolatos kérdésekben csak Felhasználó jogosult eljárni, kivéve az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető üzemzavarok esetét. 

 
8. A szerződés 
 

………………………………………… 
 

napjától lép hatályba és határozatlan ideig tart. 
 
 Szerződés módosítását, felbontását mindkét fél kezdeményezheti a következő elszámolási
 időszaktól kezdődően. 
 

Felhasználó a szerződést a Tszt.-ben és annak végrehajtásaként kiadott TKSz.-ban 
rögzítettek szerint mondhatja fel. Szolgáltató a szerződést csak a Tszt. 51. § (3) bekezdés b) 
pontjában vagy a (4) bekezdésben foglaltak alapján mondhatja fel. 

 
 Felmondási idő: 30 nap 
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8.1. Szolgáltató részéről a Tszt. 49. § (1) illetve Felhasználó részéről a Tszt. 49. § (2) 

bekezdéseiben foglalt cselekmények szerződésszegésnek minősülnek. 
 
8.2. Amennyiben a Szolgáltató neki felróható okból a Tszt. 40-41. §-ban foglaltaknak nem tesz 

eleget, akkor a Felhasználó (díjfizető) részére a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a 
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló többször módosított 4/2006. (II.24.) Ö.r. 
(továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 28/A. § (1) bekezdésben foglalt díjvisszatérítést 
köteles megfizetni. 

 
8.3. Amennyiben a Szolgáltató magatartása neki felróható okból a Tszt. 49. § (1) bekezdés: a)-d) 

és f) pontjaiban foglaltaknak megfelelően szerződésszegésnek minősül, akkor a Felhasználó 
(díjfizető) felé kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér alapja a szerződésszegéssel 
érintett szolgáltatás éves alapdíja. A kötbér mértéke a kötbér alap egy napra eső hányadának 
háromszorosa. A kötbért annyi napra kell a Felhasználó (díjfizető(k)) felé elszámolni, ahány 
napon a szerződésszegés ténye megvalósult. 

 
8.4. Amennyiben a Felhasználó neki felróható okból a Tszt. 49. § (2) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelő, szerződésszegésnek minősülő cselekményt valósít meg, akkor az Önkormányzati 
rendelet 28/A. § (2) (6) bekezdéseiben leírt pótdíjfizetési kötelezettséget tartozik megfizetni a 
Szolgáltatónak. 

 
 
9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a Ptk. 387. §, a Tszt. és a végrehajtására kiadott TKSz. Valamint az önkormányzati rendeletek 
az irányadók. 

 
 
10. Azonosításra szolgáló adatok 
 
 
10.1. Szolgáltató: 
 
 - statisztikai azonosítója:   23506088 - 3530 - 114 - 09 
 
 - cégjegyzék száma:    09 - 10 - 000482 
 
 - adószáma:.    23506088 - 2 - 09 
 
 - számlavezető pénzintézet neve:  OTP Bank Nyrt. 
 
 - számlaszáma:    11738008 – 20226433 - 00000000 
 
10.2. Felhasználó: 
 
 - statisztikai azonosítója:    
 
 - cégjegyzék száma:    
 
 - adószáma:     
 
 - számlavezető pénzintézet neve:   
 
 - számlaszáma:   
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11. Egyebek 
 
 
11.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy országos tüzelőanyag hiány esetén Szolgáltató jogosult 

az 1. sz. mellékletben rögzített hőteljesítmény igényt a felhasználói korlátozásról szóló 
mindenkor érvényes önkormányzati rendelet, mely jelenleg az Önkormányzati rendelet 20-21. 
§ ai szerint meghatározott mértékben korlátozni. 

 
 
11.2. Ezen szerződés az 1-3. sz. mellékletekkel együtt érvényes, melyet felek aláírásukkal láttak el. 

A Felhasználó képviselője (szerződés aláírója) a szerződés tartalmát az érintett díjfizetőkkel 
köteles ismertetni. 
 

11.3.     Amennyiben a szolgáltató magatartása, neki felróható okból a  Tszt. 49.§ (1) bek. a-d, vagy f)           
pontjaiban foglaltaknak megfelelően szerződésszegésnek minősül, akkor a felhasználó felé          
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.  

  A kötbér alapja és mértéke: a felhasználó előző évi összes fogyasztása alapján, az egy naptári 
napra jutó fogyasztás ellenértéke, melyet a nem szerződésszerű szolgáltatásnyújtással érintett 
napok után kell megfizetni.  

 

 
 
 
Debrecen, 20….. év ……………….. hó …. nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................    ................................................. 
           Szolgáltató              Felhasználói közösség megbízottja 
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1. sz. M e l l é k l e t 
 
a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a 40… Debrecen, ……………... sz. alatti felhasználói 
közösséggel megkötött Szerződéshez. 
 

Az épület összes fűtött légtere: ……….. lm3 
Az épület fűtési hőteljesítménye ( alapdíjhoz ):  ……….. kW 

Az épület tervezett hőfelhasználása : ……….. GJ 

Nagyfogyasztói kedvezmény mértéke ……….. % 
 
Az elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiségmérőkör adatai (csere esetén Kapcsolási lapon szereplő 
adatok, ezen melléklethez csatolva): 
 

Beépítés helye:  ……………………………………   
Számláló típusa: …………………………………… Hitelesítés éve: ………… 
Gyári száma:  ……………………………………   

 
A hőmennyiségmérő kör meghibásodása esetén a meghibásodás időszakára a hőfogyasztás számítása 
a következők szerint történik a fűtési hődíj estében: 
 
 
     q1 * (20-tk2) 
    qkorr = ------------------ * n2 (GJ), ahol 
     n1 * (20-tk1) 
 
 
 qkorr  =a méretlen időszak hőfogysztása (GJ), 
 q1      =az előző év azonos hónapjának hőfogyasztása (GJ), 
 n1       =az előző év azonos hónap mért napjainak száma, 
 n2     =a méretlen időszak napjainak száma, 
 tk1     =az előző év azonos hónap átlagos külső hőmérséklete (°C), 
 tk2     =a méretlen időszak átlagos külső hőmérséklete (°C). 
 
              (20-tk2) 
   qkorr = Qn x 3,6 x 24h x ───── x n2 [GJ], ahol: 
              (20-tkcs) 
 
  Qn    -a létesítmény névleges fűtési hőteljesítménye [MW], 
  Tkcs  -a méretezési külső csúcshőmérséklet [-15°C] 
 
 
Debrecen, 20…. év ………………….. hó …. nap 
 
 
 
 
 ............................................    ................................................. 
              Szolgáltató              Felhasználói közösség megbízottja  
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2. sz. M e l l é k l e t 
 
 
a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a …………………………….. sz. alatti felhasználói közösséggel 
megkötött Szerződéshez. 
 
1. Szolgáltató a díjfizetők részére (a felhasználói közösség díjfizető tagjainak, akik egy-egy 

épületrész fűtési költségeinek kiegyenlítésére kötelezettek) havonta részfizetési számlát állít ki 
az Önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében. 

 
A részfizetési számla az épületrész fűtött légtérfogatával arányos (3. sz. melléklet) hődíjat 
tartalmazza, az épület tervezett éves fűtési hőenergia felhasználását figyelembe véve. 

 
Szolgáltató jogosult a részfizetések mértékét módosítani (csökkenteni, emelni), amennyiben 
a tényleges hőfelhasználás értéke azt indokolja. 

 
 Részfizetési számla tartalmazza továbbá a fűtési hődíj részfizetés mellett: 
 

- a fűtési szolgáltatás alapdíját (az éves díj 1/12-ed része), amely az üzletszabályzat 
7.1. pontja szerint a tárgyhó 1-én esedékes, 

  - melegvíz szolgáltatás esedékes díjait (alapdíj, hődíj), a díjfizetőkkel külön megkötött  
    szerződés szerint 
  - különböző támogatások összegeit. 
 

Szolgáltató – a fizetési módtól függetlenül – a díjfizetőknek a számlákat tárgyhónapban 
kézbesíti akik, azt az azon feltüntetett fizetési határidőig kötelesek kiegyenlíteni. 

 
2. Elszámolás: 
 

Szolgáltató az épületrészenkénti elszámolást az alábbiak szerint végzi (megfelelő rész 
aláhúzásával, feltűnő jelölésével): 

 
  - az épületrészek fűtött légtérfogatának arányában, igen  nem 
 

- a közösség által meghatározott (elfogadott) arányok 
 
    igen (szerződés mellékletét képezi) 
 

- az épület hőleadóira felszerelt költségmegosztó készülékek adatai alapján az 
elszámoló szervezettől megkapott adatok (elszámolást megelőzően 15 nappal), 
alapján azok átvételét követő hónapban 

 
    igen (szerződés mellékletét képezi) 
 
3. Szolgáltató a számlákat mindenkor a nála bejelentett díjfizetőnek küldi meg. 
 

A díjfizető személyében bekövetkezett változást a TKSz. 21.1. – 21.3. pontjai értelmében a 
régi és új díjfizető(k) írásban köteles(ek) bejelenteni a Szolgáltató felé, a képviselő egyidejű 
értesítése mellett. A 3. sz. mellékletben felsorolt épületrészek tovább elszámolási 
szempontból már nem osztható egységnek minősülnek. 

 
A Tszt. 37. § (6) bekezdése értelmében a díjfizetők személyében bekövetkezett változások nem 
érintik a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött általános közüzemi szerződés érvényességét. 
 
Debrecen, 20…. év …………….. hó …... nap 
 
 
 
.          ........................................    .......................................................... 
                    Szolgáltató                               Felhasználói közösség megbízottja 
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E G Y E D I 
 

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I 
 

S Z E R Z Ő D É S 
 

egyéb felhasználó részére 
 
 
amely létrejött egyrészről a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 
Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. mint Szolgáltató ( továbbiakban:  Szolgáltató ) és a(z) 
 

………………………………………………… 
 

…………………………………………………. 
 

mint a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó (k)) között a(z) 
 

…………………………………………………. 
 
cím alatti épület fűtési és használati melegvíz készítéséhez felhasznált hőenergia szolgáltatására és 
elszámolására a következők szerint: 
 
A szolgáltatással kapcsolatos (beindulás, leállás stb.) teendőket a Debrecen, Jerikó utca 23. sz. 
alatti területi vezetőségünk lát el. 
 
 
1. Felek megállapodnak a fűtési célú hőenergia mérés szerinti elszámolásában. 
 

Felhasználó kijelenti, hogy a távhőszolgáltatásért járó díj kiegyenlítése a távhőszolgáltatásról 
szóló többször módosított 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:Tszt.) 44. § (1) bekezdése 
alapján, együttesen történik, a díjnak a Szolgáltató által végzett épületrészenkénti 
megosztására és a díjfizetők részére történő számlázására tart igényt. 
 

 
Szolgáltató a fűtési célra és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőfogyasztást 
az épület hőközpontjában elhelyezett, a Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága által hitelesített hőmennyiségmérőkkel méri és a Tszt. végrehajtásáról 
szóló többször módosított 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglalt 
Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (továbbiakban TKSz.) 18.3.2. pontja alapján az így 
megmért hőmennyiség képezi a számlázás - elszámolás - alapját. 

 
 
2. Szolgáltató jelen szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a fent megjelölt helyen
 a szerződés 1. mellékletében rögzített hőteljesítménnyel áll Felhasználó rendelkezésére. 
 

A szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a szerződött hőteljesítménynek a tényleges külső 
hőmérséklethez tartozó arányos része Felhasználó rendelkezésére áll. 

 
Szolgáltatót a szerződés szerinti teljesítés esetén a felhasználói berendezések 
meghibásodásából keletkezett károkért nem terheli felelősség. 

 
Szolgáltató kártérítési felelőssége csak a tulajdonában lévő berendezések meghibásodásából 
eredő károkozásért áll fenn. 
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3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező épület(ek) hőellátását szolgáló hőátadó egység 

és felhasználói hőközpont a Szolgáltató tulajdonában van. 
 

Felek rögzítik, hogy a hőátadó egységet és felhasználói hőközpontot magában foglaló 
helyiséget Szolgáltató a Tszt. 56. § (2) bekezdése alapján térítésmentesen használja. 

 
A Felhasználó biztosítja a Szolgáltató munkavállalóinak a felhasználási helyen lévő 
szolgáltatói és felhasználói berendezések ellenőrzésének céljából történő bejutását. 

 
 Szolgáltató vállalja, hogy a fűtési idényben (szeptember 15. - május 15.) úgy szolgáltat, 
 hogy a Felhasználó írásbeli bejelentése alapján a távhő fűtési célú felhasználását elindítja,
 leállítja, az igénynek megfelelően a kért paramétereket beállítja. 
 Fűtési idényen kívüli (május 16. - szeptember 14.) időszakban a nyári üzemmód, illetve a
 karbantartási munkálatok miatt, fűtésszolgáltatást Szolgáltató csak előzetes egyeztetés után
 tud teljesíteni. 
 
 Felhasználó által kért fűtés leállításának, befolyásolásának, vagy túlzott mértékű
 csökkentésének következményeiről Szolgáltató köteles felhívni Felhasználó figyelmét. 
 

Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az elszámolás alapjául szolgáló mérő állását Felhasználó is 
ellenőrizhesse. 

 
 
4. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatói illetve felhasználói berendezések fenntartása és az
 üzemképes állapot biztosítása a mindenkori tulajdonosok feladata. 
 
 Az egymás berendezéseiben okozott (gondatlanságból vagy szándékos rongálásból eredő)
 kárért - a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodást kivéve - a Ptk. előírásai szerint
 kölcsönösen helytállnak. 
 
 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő berendezéseken átalakítási munkát
 csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával végezhet. 
 
 
5. Szolgáltató a hőfogyasztás mérésére felszerelt elszámolási mérőeszközöket a jogszabályban 

- a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény valamint a végrehajtására kiadott többször 
módosított 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet - előírt időszakonként hitelesítteti. 

 
Amennyiben a hőmennyiségmérő meghibásodik, Szolgáltató vállalja, hogy az észleléstől 
számított három munkanapon belül a mérőt a Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága által hitelesített mérőre cseréli. A mérőcsere tényét, adatait a hibás mérés 
időtartamát felek jegyzőkönyvben rögzítik, melyet jelen szerződés 1. sz. mellékletéhez 
csatolnak. A méretlen időszakra a vételezett hőmennyiség -a tárgyidőszakot megelőző év 
azonos hónapjának fogyasztása alapján az 1. sz. mellékletben rögzített korrekciós képlet 
alapján kerül meghatározásra. 

 
 

Felhasználó kérheti a Szolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz mérésügyi felülvizsgálatát a 
Tszt. és a végrehajtásáról rendelkező TKSz. 22.1. pontja alapján. 
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6. Hőszolgáltatási díj és annak megfizetése: 
 

Felhasználót a hőszolgáltatásért díjfizetési kötelezettség terheli, amely jelenleg. 
 
  - a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített hőteljesítmény után 
 

fűtési alapdíj: ……………………………….. Ft/MW/év + ÁFA 
 
 A fűtési alapdíj éves díj, amelyet havonként 12 egyenlő részletben lehet teljesíteni. 
 
  - a hőátadó egységben beépített hiteles hőmennyiségmérővel mért hőmennyiség után 
 

hődíjat: …………………………… Ft/GJ + ÁFA 
 
 köteles fizetni a Szolgáltatónak. 
 

A távhőszolgáltatásért járó díjakat Szolgáltató jogosult a 2.sz. mellékletben rögzítettek szerint 
megállapítani és köteles a módosított díj első számlázását megelőzően  Felhasználót írásban 
értesíteni. 
 

 
6.1. Szolgáltató az általa végzett szolgáltatásáról számlát készít, melyet havonta nyújt be a 

Felhasználónak. 
A számla kiállításának kelte a tárgyhó első munkanapja, fizetési határidő a számlán szereplő 
fizetési határidő, de minimum 15 nap. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Szolgáltó a 
Ptk. gazdálkodó szervezetekre vonatkozó mindenkori késedelmi kamat érvényesítésére 
jogosult. 
Szolgáltató jogosult a lekötött hőteljesítmény túllépésével vételezett hőteljesítmény után a 
távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes 
kérdéseiről szóló többször módosított 4/2006. (II.24.) Ö.r. rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet) 28/A.§(2) bekezdésében meghatározott pótdíjat felszámítani. 
Amennyiben Felhasználó a jelen szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt egy 
naptári napon belül folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi 
(Tszt.49.§(2) bekezdés a) pont), a Felhasználónak pótdíjat kell fizetnie. 
A jogosulatlanul igénybe vett többletteljesítmény után a pótdíj a jelen szerződésben 
megállapított szerződött teljesítményt meghaladóan igénybe vett többletteljesítményre jutó éves 
alapdíj 1/6-od része. 
Ismételt túllépés esetén a teljesítmény túllépés pótdíját a Szolgáltató annyiszor számíthatja fel, 
ahány napon a jogosulatlan igénybevétel megtörtént. 

 
7. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az üzemvitellel és a felhasználói berendezések 

átalakításával kapcsolatos kérdésekben csak Felhasználó jogosult eljárni, kivéve az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető üzemzavarok esetét. 

 
8. A szerződés 
 

   20…. év. …………. hó ...  -től   20... év ……………….. hó ... -ig tart. 
 
 Szerződés módosítását, felbontását bármely fél kezdeményezheti a következő elszámolási
 időszaktól kezdődően. 
 

Felhasználó a szerződést a Tszt.-ben és annak végrehajtásaként kiadott TKSz.-ban 
rögzítettek szerint mondhatja fel. 
Szolgáltató a szerződést csak a Tszt. 51. § (3) bekezdés b) pontjában vagy a (4) bekezdésben 
foglaltak alapján mondhatja fel. 

 
 Felmondási idő: 30 nap 
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8.1. Szolgáltató részéről a Tszt. 49. § (1) illetve Felhasználó részéről a Tszt. 49. § (2) 

bekezdéseiben foglalt cselekmények szerződésszegésnek minősülnek 
 
 
8.2. Amennyiben a Szolgáltató neki felróható okból a Tszt. 40-41. §-ban foglaltaknak nem tesz 

eleget, akkor a Felhasználó (díjfizető) részére a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a 
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló többször módosított 4/2006. (II.24.) Ö.r. 
(továbbiakban: rendelet) 28/A. § (1) bekezdésben foglalt díjvisszatérítést köteles megfizetni. 

 
 
8.3. Amennyiben a Szolgáltató magatartása neki felróható okból a Tszt. 49. § (1) bekezdés: a)-d) 

és f) pontjaiban foglaltaknak megfelelően szerződésszegésnek minősül, akkor a Felhasználó 
(díjfizető) felé kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér alapja és mértéke: a felhasználó 
előző évi összfogyasztása alapján az egy naptári napra jutó fogyasztás ellenértéke, melyet a 
nem szerződésszerű szolgáltatásnyújtással érintett napok után kell megfizetni. 
  

 
8.4. Amennyiben a Felhasználó neki felróható okból a Tszt. 49. § (2) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelő, szerződésszegésnek minősülő cselekményt valósít meg, akkor a Rendelet 28/A. § 
(2) (6) bekezdéseiben leírt pótdíjfizetési kötelezettséget tartozik megfizetni a Szolgáltatónak. 

 
 
9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a Ptk. 387. §, a Tszt. és a végrehajtására kiadott TKSz. és önkormányzati rendeletek az 
irányadók. 

 
10. Azonosításra szolgáló adatok 
 
10.1. Szolgáltató: 
 
 - statisztikai azonosítója:   506088 - 3530 - 11234 - 09 
 
 - cégjegyzék száma:    09 - 10 - 000482 
 
 - adószáma:.    23506088 - 2 - 09 
 
 - számlavezető pénzintézet neve:  OTP Bank Nyrt. 
 
 - számlaszáma:    11738008 – 20226433 - 00000000 
 
10.2. Felhasználó: 
 
 - statisztikai azonosítója:    
 
 - cégjegyzék száma:  
  
 - adószáma:                                            
     
 - számlavezető pénzintézet neve:   
 
 - számlaszáma:                                       
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11. Egyebek 
 
 
11.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy országos tüzelőanyag hiány esetén Szolgáltató jogosult 

az 1. sz. mellékletben rögzített hőteljesítmény igényt a felhasználói korlátozásról szóló 
mindenkor érvényes önkormányzati rendelet, mely jelenleg a Rendelet 20-21. § ai szerint 
meghatározott mértékben korlátozni. 

 
 
11.2. Ezen szerződés az 1. és 2. sz. mellékletekkel együtt érvényes, melyet felek aláírásukkal láttak 

el. 
 
11.3. Amennyiben a szolgáltató magatartása, neki felróható okból a Tszt. 49.§ (1) bek. a-d, vagy f) 

pontjaiban foglaltaknak megfelelően szerződésszegésnek minősül, akkor a felhasználó felé 
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.  
A kötbér alapja és mértéke: a felhasználó előző évi összes fogyasztása alapján, az egy 
naptári napra jutó fogyasztás ellenértéke, melyet a nem szerződésszerű 
szolgáltatásnyújtással érintett napok után kell megfizetni.  

 

 
 
 
Debrecen, 20….. év …………….  hó  …. . nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................     .......................................................... 
          Szolgáltató       Felhasználó  
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a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a ……………………………… sz. felhasználói helyre (F…….) 
megkötött Szerződéshez. 
 
 
Az épület összes fűtött légtérfogata    :  …………. lm3 
 
Az épület tervezett éves hőfelhasználása  :  …………. GJ 
 
Az épület hőteljesítménye ( alapdíjhoz )   :  …………. kW 
 
Kedvezmény mértéke az alapdíjhoz:    :  ………….. % 
 
 
Az elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiségmérőkör adatai (csere esetén Kapcsolási lapon szereplő 
adatok, jelen melléklethez csatolva): 
 
Beépítés helye: hőközpont 
 
Számláló típusa : ……………….             Hitelesítés éve :……………. 
                 Gyári száma : ……………… 
 
 
A hőmennyiségmérő kör meghibásodása esetén a meghibásodás időszakára a hőfogyasztás számítása 
a következők szerint történik a fűtési hődíj estében: 
 
 
     Q1 * (20-tk2) 
    Qkorr = ------------------  * n2  (GJ), ahol 
     n1 * (20-tk1) 
 
 
 Qkorr  =a méretlen időszak hőfogysztása (GJ), 
 Q1      =az előző év azonos hónapjának hőfogyasztása (GJ), 
 n1       =az előző év azonos hónap mért napjainak száma, 
 n2     =a méretlen időszak napjainak száma, 
 tk1     =az előző év azonos hónap átlagos külső hőmérséklete (°C), 
 tk2     =a méretlen időszak átlagos külső hőmérséklete (°C). 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 20….. év …………….  hó  …. . nap 
 
 
 
 
 
 
..........................................     .......................................................... 
            Szolgáltató                                                                                  Felhsználó 
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ÁRKÉPZÉS 
 

1. Induló árak 
 

Az árképzés alapját a Szolgáltató vállalásai biztosítják. 
     

1.1 Induló alapdíj (A0) 

 
Induló alapdíj a Szolgáltató vállalásával: 
 
 
    A0 = ………………………… Ft/MW/év + ÁFA 

 

1.2 Induló hődíj (H0): 
 

Induló hődíj a Szolgáltató vállalásával 
 
    H0 = …………………. Ft/GJ +ÁFA 
 
 

2. Árkövetés 
  

A Hosszutávú Egyedi Hőszolgáltatási Szerződés időbeli hatálya alatt a Felhasználó által a 
……………………………………………….. alatti épület  hőenergia ellátásáért fizetendő díjakat 
a következők szerint kell megállapítani. 

 
2.1 Alapdíj: 

 
A mindenkor érvényesítendő  Alapdíjat (A1) évenként, a: 
 
   A1 = A i-1x Zi  (Ft/MW/év) 
 
képlettel kell megállapítani, ahol : 
 
Ai : Alapdíj a i-edik időszakban, 
 
Ai-1 : Alapdíj az i-1.edik időszakban, 
Zi :    Az ipar – élelmiszer- és dohányipar nélküli – belföldi értékesítési árindexe, a KSH 
által hivatalosan szolgáltatott előző évi tényadata alapján 1%-os inflációs korrekciós 
tényezővel csökkentve, +1 , 
 
i = 1,2,3….. 
 

    2.2   Hődíj : 
 
A mindenkor érvényesítendő Hődíjat (Hi) a : 
 

           Hi = Hi-1 x  GJFT
fgi

fgi
/

1−
 

       
         képlettel kell meghatározni, ahol :  
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        Hi := Hődíj az i-edik időszakban, 
        Hi-1: = Hődíj az i-1-edik időszakban, 
 

        :fgi   Egyetemes szolgáltatói földgáz mindenkor érvényes jogszabály szerinti gázdíja, mely 

                  jelenleg a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások meg- 
                  állapításáról szóló, többször módosított 28/2009.(VI.25.) KHEM rendelet 3. melléklet 
                  II.4. pontjának B2) sorában szereplő gázdíj i-edik időszakban, 
 

        1−fgi :  Egyetemes szolgáltatói földgáz mindenkor érvényes jogszabály szerinti gázdíja, mely 

                  jelenleg a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások meg- 
                  állapításáról szóló, többször módosított 28/2009.(VI.25.) KHEM rendelet 3. melléklet 
                  II.4. pontjának B2) sorában szereplő gázdíj i-edik időszakban, 
 
         I=     1,2,3,….. 
 
 

3. Áralkalmazás 
  
       3.1. Az alapdíj új egységárának megállapítása évente egyszer történik, melyre minden év július 
              1-én kerül sor, az előző év tényleges inflációs adatai alapján. 
 
        3.2. A Hődíj egységárának megállapítása a változás időpontjával egyidőben történik, a vonatkozó 
               jogszabály előírásainak megfelelően. Amennyiben az egyetemes szolgáltatói földgázárra 
               vonatkozó jogszabályi előírás megszűnik, akkor Felek 30 napon belül közös megegyezéssel 
               új hődíj változtatási szabályban állapodnak meg. Amennyiben 30 napon belül új indexálási  
               megállapodás közös megegyezéssel nem jön létre, akkor Szolgáltató jogosult a bizonyít- 
               hatóan rá háruló távhőtermelői értékesítői hődíj változást maradéktalanul a Felhasználó 
               felé érvényesíti. 
 
         3.3 Amennyiben a távhőtámogatás támogatásáról szóló, többször módosított 51/2011.(IX.30.) 
               NFM rendelet szerinti támogatás megszűnik, vagy mértékében olyan jelentős változás 
                (legalább  50%-ot) meghaladó csökkenés ) állna be, mely befolyásolná az indexálás 
                alapjául szolgáló hődíj induló értékét, akkor a Felek 30 napon belül közös megegyezéssel 
                új induló hődíjban állapodnak meg. Amennyiben 30 napon belül az új induló hődíj értékére 
                vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel nem jön létre, akkor Szolgáltató jogosult 
                a támogatás csökkentéséből bizonyíthatóan ráháruló változást maradéktalanul a  
                Felhasználó felé érvényesíteni. 
 
 
 
Debrecen, 20….. év …………….  hó  …. . nap 
 
 
 
 
 
 
..........................................     .......................................................... 
            Szolgáltató                                                                                  Felhasználó 
 
 
 
 



4. sz. melléklet 
 

 

Felh.szám: F 

(B-8.2.A.-02-c) 
(Változat száma: 5) 

 

H A S Z N Á L A T I  M E L E G V Í Z  

S Z O L G Á L T A T Á S I  

S Z E R Z Ő D É S  

(egyedi vízmérővel ellátott lakossági) 

 

mely létrejött egyrészről a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,  

4028 Debrecen, Tüzér u. 4. (továbbiakban Szolgáltató), másrészről, 

 

Név …………………… 

Cím …………………………… 

 

alatti Felhasználó/Díjfizető között.  

 

1.  A Szolgáltató az általa üzemeltetett távhőszolgáltatási rendszerről használati melegvízzel 

ellátott fenti lakás tulajdonosának, bérlőjének, használójának - a ténylegesen felhasznált 

használati melegvíz mennyiség hődíjáról és a hozzá felhasznált ivóvízdíjáról  

 

…………………………. 

 

napjától a leolvasást követő hónapban, a leolvasott adatok alapján korrigált elszámoló számlát 

küld. 

A szerződés teljesítésének biztosítása érdekében a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában 

megfogalmazott jogalapnak megfelelően és a GDPR 6. cikk (1) c) pontjában meghatározott 

kötelezettségek teljesíthetősége érdekében, Szolgáltató a Felhasználó/Díjfizető alábbi 

személyes adatait is kezeli: e-mail címe: ……………………………… 

                 telefonszám: ……………………………… 

 

1.1. Az elszámolás alapját a lakásban elhelyezett (kapcsolási lap szerinti) a Felhasználó/Díjfizető 

tulajdonát képező hitelesített vízmennyiség mérő leolvasott adatai képezik. Elszámolás évente 

egy alkalommal történik. 

Két elszámolás között az előző időszak átlagfogyasztása alapján megállapított havonkénti 

részfizetést teljesít a Felhasználó/Díjfizető. 

 

1.2. Amennyiben a mérőműszer meghibásodás miatt üzemképtelenné válik, abban az esetben az 

előző időszak fogyasztási adataiból számított átlaggal, illetve ennek hiányában Debrecen 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról 

és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló többször módosított 

4/2006. (II.24.) számú rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott, a lakás alapterületéhez 

tartozó, a vélelmezett felhasználás alapjául szolgáló átalány szerinti vízmennyiség alapján 

történik az elszámolás. 

 

2. Jelen szerződés szerinti szolgáltatás díjszámítása az 1.2. pont alatt szereplő rendelet 1. sz. 

mellékletében közölt díjakkal történik. Az itt feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

  Melegvíz hődíja vízköbméterenként:    ………. Ft/m3 

  Melegvíz készítéshez felhasznált hidegvízdíj (ivóvízdíj):   ……….. Ft/m3 

 

2.1. Fenti díjak nem tartalmazzák a Felhasználó/Díjfizető tulajdonát képező, kapcsolási lapon 

szereplő műszer karbantartási, javítási és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, valamint 

a végrehajtásként kiadott többször módosított 127/1991. (X.9.) Korm. rendeletben foglaltak 

szerinti hitelesíttetési költségeket. Ezek a Felhasználót/Díjfizetőt terhelik. 



 

3. Szolgáltató vállalja, hogy a távhőellátási berendezés útján hőenergiával előállított használati 

melegvizet egész évben folyamatosan szolgáltatja. A használati melegvíz- szolgáltatás 

keretében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes 

felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos vételezésnél, a 

kifolyónál mérve legalább +40 oC. 

 

4. A Felhasználó tulajdonában lévő berendezések meghibásodásából eredő szolgáltatás 

 kimaradásért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. 

 

4.1. Felhasználó/Díjfizető köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató ellenőrző illetve szerelő 

személyzete a Felhasználó/Díjfizető használatában álló épületrészben (lakásában) lévő 

mérőműszert leolvashassa, ellenőrizhesse, kizárhassa. Amennyiben a Felhasználó/Díjfizető ezt 

nem teszi lehetővé, akkor szerződésszegést követ el. 

 

5. Jelen szerződést a Szolgáltató automatikusan felbontottnak tekinti: 

  a.) a díjfizetés két egymást követő alkalommal történő elmaradása, 

  b.) a mellékvízmérő hitelesítésének elmulasztása, 

  c.) a plombák szándékos megsértése, 

  d.) a vízmérő műszer működésének befolyásolása vagy megrongálása, 

e.) a Felhasználó/Díjfizető személyében történő változás bejelentésének 

     elmulasztása esetén. 

f.) a 4.1. pontban leírt szerződésszegés esetén. 

Szerződés nélküli vételezés esetén a Felhasználó/Díjfizető a mindenkori vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő pótdíjat köteles fizetni.  

 

6.  Nem képeznek szerződés módosítást a 2. pontban foglalt díjtételek változása, melyek a 

mindenkor érvényben lévő önkormányzati rendelkezések szerint módosulnak. Ilyen változás 

külön jóváhagyás nélkül is automatikus szerződésmódosításnak tekintendő. 

 

7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 

törvény és annak végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet, valamint a többször 

módosított 4/2006. (II.24.) számú önkormányzati rendelet és a Ptk. 387-388. §-ai az irányadók. 

 

8. Felhasználó/Díjfizető hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő HMV mellékvízmérő 

hitelesítési idejének lejártakor annak érdekében, hogy annak újrahitelesítése időben 

megvalósulhasson Szolgáltató a Felhasználó/Díjfizető személyes adatait (Név, cím, 

mérőazonosító, mérő hitelesítési ideje) a munkát végző megbízottjának a DH-Szervíz KFT-nek 

adatkezelésre átadja. 

 

9. Amennyiben a szolgáltató magatartása, neki felróható okból a Tszt. 49.§ (1) bek. a-d, vagy f) 

pontjaiban foglaltaknak megfelelően szerződésszegésnek minősül, akkor a felhasználó felé 

kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.  

A kötbér alapja és mértéke: a felhasználó előző évi összes fogyasztása alapján, az egy naptári 

napra jutó fogyasztás ellenértéke, melyet a nem szerződésszerű szolgáltatásnyújtással érintett 

napok után kell megfizetni.  

 

Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, és jóváhagyólag aláírják. 

 

Debrecen, 20…………………        

 

    

 ……………………………….…. 

Szolgáltató részéről Felhasználó/Díjfizető 



5. sz. melléklet 

 

      Felhasználói bejelentés jegyzőkönyve  
                                                                             (B-8.2.B – 28)  Változat: 3. 

 

     Év / Sorszám: …………..…..        Válasz iktatószáma: …..………………… 

 
  

Felhasználó neve:  Ügyintéző neve:  

Felhasználó címe:  Bejelentés helyszíne: Debrecen,  Darabos u. 

16. 

 Bejelentés módja: 

(személyes/telefonos) 

  Bejelentés dátuma: 

(év/hó/nap/óra/perc) 

 

Felhasználó 

telefonszáma:      

 

 

Jegyzőkönyv felvétel 

dátuma: 

(év/hó/nap/óra/perc) 

 

Telefonos bejelentés 

azonosítószáma: 
 Jegyzőkönyv leadás 

dátuma: 

(év/hó/nap) 

 

Bemutatott 

bizonylatok listája: 

 

 Válaszlevél kiküldés 

dátuma: 

(év/hó/nap) 

 

 

Bejelentés a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé: 
(a bejelentő tölti ki, vagy telefonos bejelentés esetén az illetékes ügyintéző!) 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

............... 
Debrecen, …........ év ....................... hó ......... nap ………. óra  …..…  perc. 

  

                       

....................................................                   

Felhasználó aláírása                    

 

 Ügyintéző nyilatkozata a bejelentésről: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........ 

...................................................................................................................................................

.... 
Debrecen, …........ év ....................... hó ......... nap ………. óra  …..…  perc. 

                      

..................................................... 

                              Ügyintéző aláírása 

 

Válaszadó nyilatkozata a további szükséges intézkedésről: 



 
 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........ 

...................................................................................................................................................

.... 

 
Debrecen, …........ év ....................... hó ......... nap                         
…................................................. 

                                                                                                        Válaszadó aláírása 

                                                                                                         

 



6. sz. melléklet 

    DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.                             VEVŐSZOLGÁLAT: 

                                                                                                       
   4025 DEBRECEN, HATVAN U. 12-14. SZ.                                      Debrecen, Darabos u. 16. sz.  

      Telefon: 52-509-419                                                                                  Telefon: 52-525 -525 

      E-mail: vevoszolgalat@dhrt.hu 

 

KÖLTSÉGOSZTÓS FŰTÉSI HŐDÍJ RÉSZFIZETÉST  

MÓDOSÍTÓ ADATLAP 
 (B-8.2.B-03)  Változat: 2. 

 

     Díjfizető neve: ……………………….…..… (kérjük nyomtatott nagybetűkkel írni!) 

 

     Kérem a Debrecen,  ………………………. utca ……...hsz.. …. em.  ..… ajtó  

     szám alatti épületrészem (felhasználási hely kódja: F …….………. ) 

 

    fűtési hődíj részfizetését:   ……...…. %-al:  

 

          csökkenteni *    /      növelni, 
 

 (a megfelelő rész aláhúzandó!) 

                    

    ,vagy: ………………  GJ/hó hődíj részfizetés mennyiséget kérek beállítani, 

 

    20    .  év ………..………………….  hónaptól. 

 

 *Figyelem: A hődíj részfizetés csökkentés maximális mértéke: 50 -70% lehet!  

A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról és a végrehajtására kiadott  

157/ 2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 17/E. § (1) bekezdés szerint ugyanis: 

 „az elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30%-át,  

de legfeljebb 50%-át az épületrészek fűtött légtérfogata arányában kell megfizetni”. 

Kérjük, egyeztesse közös képviselőjével / fűtési megbízottjával, hogy fűtési 

közösségük és a költségfelosztást végző cég szerződésében milyen felosztási arány 

van rögzítve, és ennek megfelelően adják meg a csökkentés mértékét.  

Közös képviselő / fűtési megbízott ellenjegyzése nélkül a módosítást nem áll 

módunkban elfogadni. 

 

      Debrecen, 20    . év ……………   hó …….  nap. 

         

    ……………………………              …………..…..……….…………. 

               Díjfizető                                                   Közös képviselő / fűtési megbízott 

     aláírása                     aláírása  

  

            
      Beérkezett: 20    . …  . év  ……… hónap….. nap                              Szignó: ……………..………… …… 

 

      Rögzítés ideje: ………………………..……………………………………………………….…………… 

 

        Szignó: …………….…………… … 

 



7. sz. melléklet
DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.         Mérő állás diktálás: 525-525

4028 Debrecen, Hatvan u. 12-14.         Honlap: www.dhrt.hu

Telefon: 52-509-433,            E-mail: vevoszolgalat@dhrt.hu     

                         (Változat száma: 3)

Felh. hely Felhasználói Vízmérő gyári Leolvasás Vízmérő Részf. Adatközlő Adatk. Díjfizető

azonosító: hely címe: száma: dátuma: állása (m3): módosítás (m3): neve: dátuma: telefon.száma:

 F 
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

DÁTUM: 20..  év  ………… hó … nap DÁTUM: 20..  év  ………… hó … nap 
ADATFELVEVŐ: RÖGZÍTŐ:

HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÓRAÁLLÁST BEJELENTŐ ADATLAP

(B8.2.B-29)



DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.         Mérő állás diktálás: 525-525

4028 DEBRECEN, TŰZÉR U. 4. SZ.         Honlap: www.dhrt.hu

Telefon: 52-509-409,            E-mail: vevoszolgalat@dhrt.hu     

Fax:        52-509-491

(Változat száma: 1)

Felh.  hely Felhasználói Vízmérő gyári Előző Új Módosítás Adatközlő Adatk. Díjfizető

azonosító: hely: száma: részfizetés (m3): részfizetés (m3): dátuma: neve: dátuma telefonszáma

 F 
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

DÁTUM: 20..  év  ………… hó … nap DÁTUM: 20..  év  ………… hó … nap 
ADATFELVEVŐ: RÖGZÍTŐ:

HASZNÁLATI MELEGVÍZ RÉSZFIZETÉS MÓDOSÍTÁST BEJELENTŐ ADATLAP

(B9.5.-02/f)
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9. sz. melléklet

                TÁJÉKOZTATÓJA

1.

ESEMÉNYEK SZANKCIÓK JOGALAP

1.1. Számlát nem egyenlíti ki határidőre a 

díjfizető és a hátralékbehajtónak és a 

helyszínelő fűtésszerelőnek sem fizet                                                                     

Egyéb feltételek:                                                             

Fizetési határidő lejárt,                                           

Legalább egy felszólítót kapott,                       

Hátralék: >60 eFt,                                      

csak HMV: >15 eFt

Fizetési meghagyás (FM) kiadás,             Lakossági 

felhasználónál:  Használati melegvíz (HMV) 

kizárás,                                       Egyéb 

felhasználónál: fűtés + HMV  kizárás (fényképes 

dokumentálással)                                               

Büntető tarifa:                                                             - 

Késedelmi kamat: PTK szerint,                                                                                

- Bírósági - Végrehajtói költségek,                                                       

- Újraindításnál visszakapcsolási díj (7400 Ft+ÁFA) 

felszámítás,                                   Szabálytalan 

vételezések minden típusára vonatkozó szabály, 

hogy szolgáltatást visszaállítani: csak díjfizetői 

kérésre, a hátralék rendezése, vagy megállapodás 

kötés és kitöltött, aláírt Megrendelő (-és munkalap-

B8-02) megléte, valamint a visszakapcsolási díj 

befizetése esetén lehet!   

Tszt. 49 § (2) e): szerződésszegés, díjat nem 

időben fizeti,                                                                                                          

Tszt. 51.§ (3) a): szolgáltatás felfüggeszthető 

szerződésszegés miatt

1.2. Kizárást nem teszi lehetővé a hátralékos Debreceni Járási Hivatal által elrendelt bejutás                                                                   

Büntető tarifa:                                                                

- Késedelmi kamat,                                                             

- Bírósági - Végrehajtói költségek,                                                              

- Pótdíj: a vonatkozó elszámolási időszakra  

vélelmezett HMV felhasználás díjának kétszerese,                                                                       

- Újraindításnál  visszakapcsolási díj (7400 

Ft+ÁFA) felszámítás 

Tszt. 51.§ (8): Járási hivatal elrendelheti a 

távhőszolgáltató bejutását, a második 

alkalommal karhatalom felhasználásával           

Pótdíj jogalapja: HMV szerződés 5.a.) pontra 

hivatkozva szerződés felbontásra kerül 

(részletesebben kifejtve a 2.1. pontban)

2.

ESEMÉNYEK SZANKCIÓK JOGALAP

2.1. Mérőhely ellenőrzéskor - kizáráskor: 

Használati melegvíz (HMV) szerződés 5. 

pontjának megszegése:                                     

"a.) a díjfizetés két egymást követő 

alkalommal történő elmaradása,

b.) a mellékvízmérő hitelesítésének 

elmulasztása,

c.) a plombák szándékos megsértése,

d.) a vízmérő műszer működésének 

befolyásolása vagy megrongálása,

e.) a Felhasználó (díjfizető) személyében 

történő változás bejelentésének 

elmulasztása                                                             

esetén a szerződést a szolgáltató 

automatikusan felbontottnak tekinti"

HMV szerződés hatályát veszti,                       HMV 

szolgáltatás kizárás (fényképes dokumentálással),                                                                       

Büntető tarifák:                                                                                        

- Pótdíj: a vonatkozó elszámolási időszakra  

vélelmezett HMV felhasználás díjának kétszerese,                                                                                               

- Újraindításnál visszakapcsolási díj (7400 Ft+ÁFA) 

felszámítás 

HMV szerződés 5. a.) - e.) pontjában felsorolt 

szerződésszegések észlelésétől kezdődően a 

szerződés (visszamenőleg: az előző leolvasás, 

ellenőrzés időpontjáig) hatályát veszti,                                                                   

Tszt. 51. § (2):  köteles pótdíjat fizetni a díjfizetés 

kötelezettje szerződés nélküli vételezés esetén,                                                                   

DMJV 4/2006. rend. 28/A. § (4) szerint a 

szerződés nélküli vételezés pótdíja: a vonatkozó 

elszámolási időszakra  vélelmezett HMV 

felhasználás díjának kétszerese,                                                                               

HMV szerződés felbontás miatt a HMV 

szolgáltatás felfüggesztendő

2.2. Kizárt szolgáltatást önkényesen 

visszaállítja a hátralékos  (HMV 

szerződés 5. d) pontja) 

Ismételt (HMV) kizárás (fényképes 

dokumentálással),                                             

Rendőrségi feljelentés: lopás bűntette miatt: BTK 

szerint.                                                   Büntető 

tarifák:                                                                                      

- Pótdíj: a vonatkozó elszámolási időszakra  

vélelmezett HMV felhasználás díjának kétszerese,                                                                                                       

- Újraindításnál visszakapcsolási díj (7400 Ft+ÁFA) 

felszámítás,                                                                                       

- Bírósági per költsége 

HMV szerződés 5. d) pontjában felsorolt 

szerződésszegés észlelésétől kezdődően a 

szerződés (visszamenőleg: az előző leolvasás, 

ellenőrzés időpontjáig) hatályát veszti,                                                                           

Tszt. 51. § (2):  köteles pótdíjat fizetni a díjfizetés 

kötelezettje szerződés nélküli vételezés esetén,                                                             

DMJV 4/2006. rend. 28/A. § (4) szerint a 

szerződés nélküli vételezés pótdíja: a vonatkozó 

elszámolási időszakra  vélelmezett HMV 

felhasználás díjának kétszerese,                                                                                                         

HMV szerződés felbontás miatt a HMV 

szolgáltatás felfüggesztendő
2.3. Számlát 60 napon belül nem egyenlíti ki 

az  egyéb felhasználó / díjfizető                                                                                                           

Egyéb feltételek:                                              

Fizetési határidő lejárt,                                    

Legalább két felszólítót kapott,                       

Hátralék: >60 eFt,                                                                 

csak HMV: >15 eFt

Egyéb felhasználónál: Szerződésbontás (önálló-

egyedi szerződés esetén),                                      

Fűtés (a műszaki feltételek megléte esetén) + HMV 

szolgáltatás megszüntetés (fényképes 

dokumentálással),                                                                        

Büntető tarifák:                                                              

- Pótdíj: a vonatkozó elszámolási időszakra  

vélelmezett felhasználás kétszerese,                                                                              

- Újraindításnál visszakapcsolási díj (7400 Ft+ÁFA) 

felszámítás 

Tszt. 49 § (2) e): szerződésszegés, a díjat nem 

időben fizeti,                                                                                                   

Tszt. 51.§ (4): szolgáltató a szerződést 

felmondhatja, ha a díjfizetés kötelezettje a díjat 

az esedékesség lejártát követő 60 napon belül 

nem fizeti meg,                                                                                           

Tszt. 51. § (2): szerződés nélküli vételezés 

esetén a díjfizetés kötelezettje köteles pótdíjat 

fizetni (a felmondási időpont és a díjfizetés 

esedékességi időpontja közötti elszámolási 

időszakra),                                                        

DMJV 4/2006. rend. 28/A. § (4) szerint a 

szerződés nélküli vételezés pótdíja: a vonatkozó 

(felmondási időpont és a díjfizetés esedékességi 

időpontja közötti) elszámolási időszakra  

vélelmezett (fűtés + HMV) felhasználás díjának 

kétszerese,                                                                   

HMV szerződés felbontás miatt a HMV 

szolgáltatás felfüggesztendő                 

SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉSEK  ÉS  BÜNTETŐ TARIFÁK

SZERZŐDÉSSZEGÉSEK ÉS BÜNTETŐ TARIFÁK

A  SZABÁLYTALAN (SZERZŐDÉS SZEGŐ ÉS SZERZŐDÉS NÉLKÜLI) VÉTELEZÉSEK SZANKCIÓIRÓL

                                                             DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
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HATÁROZAT SZÁMA: 2931/2017

TÁRGY: A 109/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHÖSZOLGÁLTATÓI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az 
alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.; 
cégjegyzékszám: 09-10-000482; a továbbiakban: Engedélyes) a 2012.február 24. 
napján kelt 109/2012. számú határozattal Debrecen város vonatkozásában kiadott és 
a legutóbb 2279/2016. számon módosított távhöszolgáltatói működési engedélye (a 
továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad.
A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat 
elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal 
egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: Melléklet) 
feltüntetett értékekre és adatokra módosítja.
Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak 
hatályban.
A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az 
Engedélyes az eljárás során azt lerótta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során 
ilyen költség nem merült fel.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) 
számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a 
végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert 
tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a 
közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új 
eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.
A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

I.l.

1.2.

t.3.

II.

III.

IV.
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Magyar Energetikai és KOzmü- 
SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 
Határozatszám: 2931/2017
Bi-—

Távhöszolgáltatói működési Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

• J

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2017. február 28-án kelt - a Hivatalnál 2017. március 6-án érkeztetett - 
beadványában az Engedély módosítását kérte székhelyváltozás miatt. Egyúttal jelezte a hőt 
beszállító erőműnek - a távhőtermelőnek - a névváltozását is.
Az Engedélyes beadványához csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló 
igazolást.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratot megvizsgálta, és megállapította, 
hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIIl. 
törvényben (a továbbiakban: Tszt.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (Vili. 
15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek.
A fentiekre tekintettel az Engedély részét képező Melléklet „Az Engedélyes főbb adatai” 
táblázat

• 3. sorában az eddig nyilvántartott „4028 Debrecen, Tüzér u. 4.”-ről „4025 Debrecen, 
Hatvan u. 12-14.”-re;

• 18. sorában az eddig nyilvántartott „Tiszántúli Hőtermelő Kft.” megnevezés „Veolia
Energia Magyarország Zrt. ”-re,

módosul.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 72. § (1) bekezdés d) pont 
dd) és de) alpontjai alapján rendelkezett.
Az Igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal igazgatási szolgáltatási dijainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a 
felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. 
táblázata 19. sor a) pontja rendelkezett.
A Két. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, 
a Két. 100. § (2) bekezdése és a Két. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés 
bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás 
tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Két. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és 
a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

2017. áprilisA HATÁROZAT 4 OLDAUBOL ÁLL. 2
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TávhöszolgAltatói működési Debreceni Hószolgáltató Zrt.
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

Magyar Energetikai és Közmü- 
SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 
Határozatszám: 2931/2017

. '2 { *-•. ^ • :<! .V

A határozat közzétételét a Hivatal - figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 
8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Budapest, 2017. április ^ .

dr. Dorkota Lajos
elnök

nevében és megbízásából

fi/:
Dr. Grabner

energetikáért felelős elnök

Kapják:
1./ Engedélyes
2.1 Hivatal, Távhö-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály

1 példány
2 példány 
1 példány
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Magyar Energetikai és KOzmü- 
szabAlyozási Hivatal 
Határozatszám: 2931/2017

Távhöszolgáltatói működési Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA

- -nvest

Melléklet

Az Engedélyes főbb adatai

Társaságra vonatkozó adatok

Mérték-
egységSzám Megnevezés Adatok

Gazdálkodó szervezet 
(Engedélyes) cégneve

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság1.

2. Rövid neve Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3. Székhelye 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

4. Létesítő okiratának kelte dátum 2011.07.08.

Cégjegyzékszáma5. 09-10-000482

Adószáma6. 23506088-2-09
7. Cégformája zártkörűen működő részvénytársaság

8. Jegyzett tökéje MFt 1 303
Befektetett eszközeinek 
(számvitel szerinti nettó) értéke 
az Engedély kiadásakor

9. MFt 4 718

10. Tevékenységi köre

3530' Gőzellátás, légkondicionálás11. Fő tevékenysége

12. Kapcsolódó tevékenységei cégkivonat szerint

Engedélyes távhőszolgáltatás! 
tevékenységének kezdete a 
kérelemmel érinteti településen

13. 1973.01,01,dátum

A kérelemmel érintett település 
neve14. Debrecen

1. Debrecen északi része
2. Debrecen keleti része
3. Debrecen belvárosi része
4. Debrecen nyugati része
5. Debrecen déli része

A kérelemmel érintett területi 
egységek megnevezése, 
felsorolása

15.

16. Az ellátási terület egyéb adatai

A kérelemmel érintett 
távhörendszerek felsorolása, 
megnevezése

1. Debrecen városi forróvizes 
rendszer17.

Veolia Energia Magyarország Zrt.; 
Debreceni Vízmű Zrt.

18. Távhötemelők ill. értékesítők neve

■ ;v.7ru7.;gc;«^
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Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője

4024 Debrecen, Piac u. 20. • Tel.; (52) 511-420 • Fax: (52) 511-422 • E-mail: jegyzo(2)ph.dcbrccerLhu

Iktatószám: ÜZEM-141443-6/20 

Ügyintéző: Kovács Csaba
Tárgy: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Üzletszabályzatának jóváhagyása 

Melléklet: 1 db Üzletszabályzat

DEURECHf^ ^(^pLGÁU-AtóZRT,
Iktaíószám'
Érkezett: .M.
Szervezeti egység:O.Lít..í! J

HATÁROZAT
%4 •A*

hó/5^.napA Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
- Posta címe; 4001 Debrecen 1, Pf. 119.
- Cégbejegyzés száma: 09-10-000482
kérelmének helyt adok,

1
Hatéridfi: Iktatta:

I.

a 68.465-2/2010. íktatószámon jóváhagyott, többször módosított Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság üzletszabályzatát hatályon kívül helyezem.

II.

a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzatát a melléklet szerint 

jóváhagyom.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A döntés 

ellen közigazgatási pert a közléstől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, 

Széchenyi u. 9.) címzett keresetlevéllel lehet indítani. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, valamint 

a jogi jogiképviselövel eljáró fél a keresetlevelet az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével 

köteles benyújtani a www.debrecen.hu honlapon közzétett BIR_01 űrlapon. A keresetnek a végrehajtásra 

halasztó hatálya nincs.
A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet az annak alapjául 

szolgáló tények és bizonyítékok alátámasztásával, valamint a hatóság döntésére irányuló határozott kérelmet. 

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 

érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás 

tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A közigazgatási per illetéke 30.000 forint, de a tárgyi illetékfeljegyzési jogra tekintettel azt előzetesen 

megfizetni nem kell, annak viseléséről a bíróság az eljárás lezárásával egyidejűleg fog dönteni.

INDOKOLÁS

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (székhely; 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) a korábbi Üzletszabályzatának 

helyébe lépő új Üzletszabályzatának jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város 

Jegyzőjéhez, 2020. július 9-én elektronikus úton. Az illetéket átutalással megfizette.



Kérelmezőt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. § (2) bekezdése alapján 

tájékoztattam, hogy az ügyben hatóságom a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7. § a) pontjában előírtak szerint az üzletszabályzatot a 

fogyasztóvédelmi hatóság részére véleményezésre megküldtem. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a 

HB/18-FVO/00636-2/2020 számú levelében az üzletszabályzattal kapcsolatban nem kívánt észrevételt tenni.

Fentiekre tekintettel, valamit arra, hogy a jóváhagyásra benyújtott üzletszabályzat megfelel a jogszabályi 

előírásoknak a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A 68.464-2/2010. iktatószámon jóváhagyott 

üzletszabályzatot hatályon kívül helyeztem és a benyújtott új üzletszabályzatot jóváhagytam.

Döntésemet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7. § b) pontjában biztosított 

hatáskörömben eljárva hoztam meg.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény határidő számításra vonatkozó rendelkezéseinek 

figyelembevételével ezen határozat kiadására rendelkezésre álló határidő 2020. szeptember 9. napján telik
le.

Határozatom jogszabályi alapja:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. § (1) bekezdése, 80. §, 81. §,

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, 31. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) 

pontja.

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § v) pontja, 7. § (1) a), b) és (2) bekezdése.

Debrecen, 2020. augusztus

Dr. Szekeres Antal 

jegyző

Erről értesül:
1. Kérelmező
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
3. Irattár


