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HŐSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2021. évre
A szerződő felek:

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

másrészről: a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(4025 Debrecen Hatvan u. 12-14. sz., Adósz.:23506088-2-09), mint 
vevő /továbbiakban VEVŐ/

(a továbbiakban külön-külön a „Fél” és együttesen a „Felek”) között az alábbiak szerint.

Felek Hosszútávú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződést (HTM) kötöttek, melynek 3.1. 
pontja alapján éves szerződésben rendelkeznek a tárgyévre vonatkozó, a HTM-ben 
meghatározott kérdések rendezése érdekében, azaz jelen esetben

2021. j anuár 01 -tői 2021. december 31 -ig

terjedő időszakra vonatkozóan, az alábbi feltételek szerint.

1. A VEVŐ HSZ 3070-2/2020. ikt. sz. igénybejelentése alapján 2021. évben

a KELETI, NYUGATI és a BELVÁROSI ágon együttesen
1.681.676 GJ

hőmennyiségre igényt tart, melyet SZÁLLÍTÓ számára biztosít.
Tulajdonjogi határ egyben a forróvíz hőenergia átadási helye, a gerincvezetékbe épített 
méröszakaszok VEVŐ felé eső külső peremcsatlakozása.

1.1. A VEVŐ által igényelt hőmennyiség a Debreceni Erőmű által megtermelt és a Debreceni 
Gázmotortól átvett és továbbszámlázott hőmennyiséget is tartalmazza együttesen.
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1.2. A 2021. évre lekötött hőmennyiség csúcsértéke a kővetkező:

VEVŐ: 228,0 MW

2. Szolgáltatási paraméterek:

A SZÁLLÍTÓ az 1.1 pontbeli hőmennyiségeket változó hőmérsékletű és állandó 
tömegáramú höenergiahordozóval folyamatosan, de nem szünetmentesen biztosítja. A 
forróvízrendszer üzemi maximális jellemzői 127 / 70 °C és AT = 57 °C. Felsorolt 
jellemzők az l. pontban meghatározott átadási helyre vonatkoznak.

Szolgáltatott hőmennyiség mérése és elszámolása;3.

3.1. A pótvízmennyiség mérése.
A pótvíz mennyisége az alábbi vízmennyiségekből tevődik össze:

a rendszerbe pótvízként bevezetett sótalanított víz mért mennyisége 
a mérési feltételek megteremtéséig: a gáztalanításhoz GPT-be és gőzpárnás 
nyomástartáshoz TÁT-ba bevezetett gözmennyiség kondenze, melynek mennyisége 
az EGl számításai és tervei szerint 91 m^-ben kerültek meghatározásra naponta, 
a mérési feltételek megteremtéséig: nyári üzem esetén, amikor a TAT nem üzemel 
és a nyomástartást szivattyúk végzik, csak a GPT-be bevezetett gőzmennyiség 
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 ágakra elosztani.
A beadott összes pótvizet a keringtetett vízmennyiségek arányában kell felosztani 
úgy, hogy csak az egész rész (tizedesek nélkül) kerül figyelembevételre.
A fennmaradó harmadik (legnagyobb vízforgalmú) ág vízmennyisége, az összes 
rendszerbe beadott pótvízmennyiség és a tizedesek nélkül figyelembe vett másik 
két ág pótvízmennyiségének különbsége.

a.
b.

c.

d.

3.2. Többlet pótvíz díja: 1842Ft/m^

3.3. A VEVŐ a többször módosított - a mindenkor hatályos - 50/2011.(1X.30.) NFM 
rendeletében (továbbiakban Rendelet) meghatározott mértékű értékesítői alapdíjat fizet a 
SZÁLLÍTÓ-nak, melynek mértéke a Rendelet szerint 2021.01.01 -töl 171.084.000 Ft/hó.

A Rendelet alapján a ténylegesen kiadott hőmennyiség után VEVŐ a mindenkor 
hatályos Rendeletben meghatározott hödíjat fizeti, ami 2021.01.01-én 2134 Ft/GJ. A 
Rendeleti értékesítői alapdíj, illetve hődíj esetleges változását, a Felek azok hatályba 
lépésétől kezdve alkalmazzák.
A kiadott hőenergia mennyiségén a mért melegített víz és a visszatérő víz hötartalma 
közötti különbséget kell érteni.
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3.4. A hőszolgáltatás számlázási alapadatait a SZÁLLÍTÓ a mérők havi 4 alkalommal 
történő, valamint a hó utolsó napjának 24. órai leolvasása alapján a leolvasást követő, 
illetve a hóvéginél a tárgyhót követő első munkanapon közösen felvett 2 pld.-os 
jegyzőkönyvben rögzíti a VEVŐ képviselőjével. A számlázási alapadatok, 
jegyzökön5^ek felvétele eltolódhat előbbre vagy későbbre, amennyiben a jelzett napok 
munkaszüneti napra esnek. Amennyiben a^ VEVŐ aláírásra és igazolásra 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 tévedések miatt képezheti 
reklamáció tárgyát, mennyiségi adatok tekintetében nem.

4. A Szállítói szolgáltatás módia;

4.1 A VEVŐ 1 °C, vagy azt meghaladó külső hömérsékletváltozás előrejelzése esetén, 
megadja a KELETI, NYUGATI és BELVÁROSI ágakra érvényes programot. A 
program módosítás mértéke nem haladhatja meg az ÉGI által javasolt ± 7 °C/h értéket.

4.2 Hőfokprogram

Külső
hőmérséklet °C

Program max. 
előremenő °C

Külső
hőmérséklet ®C

Program max. 
előremenő °C

- 15 127 8 86
- 14 125 9 84
- 13 123 10 82
- 12 122 11 81
-11 120 12 79
- 10 118 13 77
-9 116 14 77
-8 115 15 78
-7 113 16 79
-6 111 17 80
-5 109 18 82
-4 108 19 83
-3 106 20 84
-2 104 21 85

102- 1 22 86
0 100 23 87
1 98 24 88

962 25 89
3 95 26 90

934 27 91
91 285 92

6 89 29 92
88 >307 92

A gőzturbina folyamatos üzemeltetéséhez a primer előremenő és visszatérő 
hőmérsékletek között minimálisan 10 °C hőmérsékletkülönbség szükséges, melynek 
biztosítása érdekében a SZÁLLÍTÓ a hőfokprogramtól eltérhet.
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4.3 A keringtetett víz térfogatáramot (mennyiségeket) a VEVŐ köteles beszabályozni az 

alábbi értékekre:

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

Körvezetékes távhőrendszer esetén az áganként! víz térfogatáramokat a 
hőmennyiségmérökörökbe épített mérőperemek mérési határain belül kell tartani, mely 
jelenleg:

150-2300 m^/h 
100-2300 m^/h 
100-1000 m^/h

KELETI ágon: 
NYUGATI ágon: 
BELVÁROSI ágon:

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

4.4 A SZÁLLÍTÓ a fenti vízmennyiségeket csak akkor tudja szolgáltatni, ha a VEVŐ a 
hálózati rendszerének szabályozásával biztosítja, hogy az átadási-átvételi helyen igényeit 
keringtetési nyomáskülönbség nem haladja meg a SZÁLLÍTÓ berendezései által 
biztosítható nyomáskülönbséget.

4.5 A SZÁLLÍTÓ a mérőszakasznál az alábbi nyomásértékeket köteles biztosítani:

Fűtési időszakban:
Előremenő; minimum 7,0 bar 

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

/ túlnyomás./ 
/ túlnyomás 
/ túlnyomás 
/ túlnyomás

Visszatérő:

Fűtési idényen kívül:

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

/ túlnyomás 
/ túlnyomás 
/ túlnyomás 
/ túlnyomás

Visszatérő:

Amennyiben a Szállító a forróvízrendszeri korszerűsítések során beépített frekvencia- 
szabályzós keringtetőszivattyúkat üzemelteti, akkor a fűtési idényben az alábbi 
nyomásértékekkel végzi a szolgáltatást:

Forróvízrendszeri maximális nyomásveszteség a Keleti és Njoigati gerincvezetéken: 7,0 
bar.

4'/
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4.6 Vízminőségi előírások:

A pH értékében a Felek közös megegyezéssel a 8-10 pH értéktől eltérhetnek!

A víz minőségének a szerződésben foglaltakhoz képest történő romlása esetén, a 
részáramban kezelt víz mennyisége a tisztítóberendezésen átvezetett vízmennyiség 
mérése alapján kerül megállapításra.

4.7 Amennyiben a SZÁLLÍTÓ a fűtési idényen kívül a nyári keringtető szivattyút nem tudja 
üzemeltetni, akkor a VEVŐ által az alábbiakban megadott maximált értékek szerint 
szolgáltat a frekvenciaváltós szivattyúk üzemeltetésével.

m^/h 
mVh 
mVh

Keleti ág: 640
Nyugati ág: 640 
Belvárosi ág: 330 keringtetett vízmennyiség.

5. Fizetendő díiak. fizetési feltételek:

5.1 A 3.3 pontban feltüntetett díjtételek a Rendelet alapján kerülnek érvényesítésre.

5.2 Teljesítmény pótdíj:
Pótdíjfizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha a VEVŐ mindenkori vételezett 
teljesítményének, a 228 MW teljesítményt meghaladja.
A fentiek alapján számított, 228 MW feletti höteljesítmény VEVŐ általi folyamatos, 
napi 30 percnél hosszabb időn keresztül történő túllépése esetén a 
teljesítménykülönbözet után annyiszor kell teljesítmény pótdíjat fizetni, ahány napon a 
lekötött teljesítményt a VEVŐ túllépte.
A teljesítmény-pótdíj minden, 228 MW höteljesítmény felett megkezdett 1 MW 
teljesítmény után a 3.6 pont szerinti havi értékesítői alapdíj (Ft/hó) összegéből az I MW 
teljesítményre jutó értékének kétszerese. A fizetési kötelezettség a VEVÖ-t a 
szerződésszegés egyéb következményei alól nem mentesíti.

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

5.4 Arra az esetre, ha a VEVŐ határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a felek 
késedelmi kamat érvényesítésében állapodnak meg, melynek mértékét a Fizetési 
megállapodás tartalmazza.
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6. Egyéb me£áliapodások;

6.1 A SZÁLLÍTÓ számlavezető pénzintézetének neve:

K&H Bank Zrt.

A SZÁLLÍTÓ bankszámlaszáma: 10201006 - 50043932

A VEVŐ számlavezető pénzintézetének neve:

OTP Bank Nyrt.

A VEVŐ bankszámlaszáma: 11738008-20226433

7. Egyéb megállapodások:

7.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a HTM-et és a Polgári 
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Felek 
vitáik során is megegyezésre törekednek, annak hiánya esetén ügyértéktöl fíiggöen a 
Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik
ki.

7.2 Jelen szerződés hatálybalépését követően, bármely kikötés vagy feltétel módosítása, ill. 
kiegészítése hatálytalan, ha nem rögzítik írásban és a felek cégszerű aláírásukkal nem 
hitelesítik.

7.3 Jelen szerződés az ahhoz csatolt melléklettel együtt alkalmazandó, az a szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.

7.4. Jelen Eves Szerződés, 2021 december 31-én hatályát veszti.

Melléklet:
1. sz. melléklet - Fizetési megállapodás

Debrecen, 2021. február 22.

/

Debreceni Hős^lgáltató Zrt.Veoli^nergia Magyarország Zrt. 
Palkó György 

elnök-vezérigazgató/
Debreceni Hőszolgáltató 

Zártkörücr. .Működő 
Rcszvcnyíórsaság 

4025 Debrecen. Hul%’an u. 12-14.
Adószám: 23506088-2-09 

Céí’.iegyzéks/.ám; 09-10-000482

1.
VeolU EnecBia Wagvarofsiág irt. 

Síékhely. 2040 Budaörs, Szabadság út 301. 
Cégjegyzékszám: 13-10-041573

Nvíl»ínörWaa8udípMt«tríéktTórvéP|fSiÉkCé»bfr6s4gár
X* .



1. sz. melléklet

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Veolia Energia Magyarország Zrt. 2040 Budaörs, 
Szabadság út 301., mint szállító (továbbiakban: Szállító), másrészről a Debreceni 
Hőszolgáltató Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., mint vevő (továbbiakban: Vevő) 
között az alulírott napon és helyen a 2021. évre kötött Hőszolgáltatási szerződés alapján 
az alábbi feltételek mellett:

1. A Szállító és a Vevő az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdése alapján időszakos 
elszámolásban állapodnak meg.

2. Értékesítői hödíj:

A Szállító hó közben mérőleolvasás alapján, ténylegesen megállapított fogyasztás 
ellenértékének megfelelő összegű számlákat bocsát ki.

Leolvasás tárgyhó 07-én, 14-én, 21-én, 28-án és tárgyhó utolsó napján történik. A 
számlák kibocsátásának időpontja a leolvasást követő első munkanap.
A fentiek szerinti értékesítői hődíjak fizetési határideje - jelen megállapodás eltérő 
rendelkezése hiányában - a heti leolvasási napot követő tizedik banki munkanap.

A hó végi elszámolás a tárgyhó utolsó napján leolvasott mérőóra adatai alapján 
történik.

A tényleges fogyasztási adatok minden esetben jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

A Szállító a tárgyhó utolsó napján leolvasott fogyasztásról a leolvasott adatok alapján 
számlát állít ki, melyet a tárgyhót követő hónap 5. napjáig megküld a Vevő részére, 
aki azt legkésőbb a tárgyhót követő hónap l5-ig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a 
tárgyhót követő hónap 15-e banki szünnap. Vevő az azt követő banki munkanapon 
köteles teljesíteni.

A Vevő a Szállító által kiállított számlák szerinti fizetési kötelezettsége a Szállító 
bankszámláján történt jóváírással, a jóváírás napjával minősül teljesítettnek.

3. Értékesítői alapdíj

A Felek az értékesítői alapdíjra vonatkozó fizetési kötelezettség határidejét arra 
tekintettel határozzák meg az alábbiak szerint, hogy a többször módosított 
5l/2011.(IX.30.) NFM rendelet (a továbbiakban: „rendelet”) alapján a Vevő által 
tárgyhónapra vonatkozó utólagosan kapott támogatást fel tudja használni a Vevő a 
HTM, illetve a jelen pénzügyi megállapodás szerinti fizetési kötelezettségének 
teljesítésére.



Adott havi értékesítői alapdíjra vonatkozó számla kiállítása a tárgyhónap első hődíj 
számlájával egyidejűleg történik.

A Szállító felé történő értékesítői alapdíjra vonatkozó fizetési határidők 
megállapítására az alábbiak szerint kerül sor:

A Vevő az értékesítői alapdíjat - eltérő rendelkezés hiányában - legkésőbb a tárgyhót 
követő hónap utolsó banki munkanapjáig köteles pénzügyileg rendezni a rendelet 
szerinti támogatás számláján történő jóváírásától és az itt szabályozottaktól függően.

A Vevő az értékesítői alapdíjról kiállított ÁFA-t is tartalmazó számlák teljes összegét 
a rendelet szerinti támogatás saját bankszámláján történt jóváírását követő banki 
munkanapon utalja a Szállító felé.
Az előzőektől eltérően Vevő vállalja, hogy a december havi ÁFA-t is tartalmazó 
értékesítői alapdíj számlák fix összegű támogatás (jelen megállapodás aláírásakor 
148.366.330 Ft/hó) feletti részét legkésőbb december utolsó banki munkanapjáig 
kiegyenlíti.

Amennyiben a Vevő a számlák fizetési határidejét követően kapja meg a támogatást, 
mellyel önhibáján kívül esik késedelembe, a Szállító késedelmi kamatot (5. pont) 
nem érvényesít.

A Felek megállapodnak abban, hogy a rendelet szerinti támogatás bármely okból 
történő megszűnése esetén, illetve amennyiben a Vevő rendelet szerinti támogatásra 
való jogosultsága bármely okból kifolyólag megszűnik, akkor a Vevő az értékesítői 
alapdíjra vonatkozó számlát, annak teljes összegét legkésőbb a tárgyhó utolsó napjáig 
köteles a Szállító részére megfizetni.

4, Fizetési mód

A Vevő a számlák ellenértékét a 11738008-20226433 bankszámláról átutalással 
egyenlíti ki a Szállító 10201006 - 50043932 számú bankszámlájára.

5. A Szállító a késedelmesen teljesített összeg után kamattal számított összegre tart 
igényt, melyet a Szállító érvényesíteni 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 állapodnak meg.



6. Jelen megállapodás 2021. január 1. napján lép hatályba és a 2021. évi Hőszolgáltatási 
Szerződés hatályáig alkalmazandó.

A Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasása és 
egységes értelmezése után cégszerűen aláírták.

Debrecen, 2021. február 22.
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Veolia l^rgia Magyarország Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
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