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HOSSZÚ TÁVÚ HŐSZOLGÁLTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

Jelen Hosszú Távú Hőszolgáltatási Kgyüttmüködési Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) 
létrejött

a Veolia Energia Magyarország Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 
301. sz.. adószáma: 10782004-2-44, cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-041573. 
cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Tör\'ényszék Cégbírósága, 
képviseli: Palkó György elnök-vezérigazgató), mint szállító /továbbiakban:
SZÁLLÍTÓ/

valamint a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
4025 Debrecen Hatvan u. 12-14. sz.. adószáma: 23506088-2-09. cégjegyzékszáma: 
Cg. 09-10-000482. cégjegyzéket vezető bíróság: Debreceni Törvényszék 
Cégbírósága, képviseli: Csányi Jenő vezérigazgató), mint vevő /továbbiakban: 
VEVÓ/

(a továbbiakban együttesen említve Felek) között a következő tartalommal, az alább megjelölt 
helyen és időpontban.

1. Előzmények, alanelvek

A Debrecen Megyei Jogú Város távhőszolgáltatásban résztvevők, a Felek jogelődjei a 
kapcsolataik szabályozására már 1980. április 10-én Alapszerződést kötöttek.
Az Alapszerződés nem kellőképpen vette figyelembe a távhöszolgáltató rendszer jellegét, 
a társaságok hosszú távú kölcsönös egymásra utaltságát. Az időközben bekövetkezett 
gazdasági változások indokolttá tették, hogy a két társaság közötti kapcsolatok 
szabályozására egy új. a piaci körülményekhez jobban igazodó hosszú távú szerződést 
kössenek.
Felek a tulajdonosaik jóváhagyásával 1998. május 6-án kötötték meg a Hosszú távú 
Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződést.
Felek a Szerződést 2002. évben a piacbővítési lehetőségek kihasználása érdekében 
kiegészítették, majd 2004. évben a keringtetési díj feltételeinek megváltoztatása érdekében 
módosították, majd 2005. évben a távhűtési piacra történő belépés szabályozása miatt 
újratárgyalták és több ponton módosították illetve kiegészítették. 2009. évben a távhőpiac 
hatékony működésének érdekében kiegészítették. 2011. évtől hatósági jogkörbe került a 
hőárszabályozás. mely jelentős változásokat generált az üzleti kapcsolatban. Tekintettel 
arra. hogy az 1998. május 6-án kötött Hosszú Távú Hőszolgáltatási Együttműködési 
Szerződés 2018. december 31-ével hatályát veszti. Felek a lejáró szerződés tartalmát 
felülvizsgálták és azt a megváltozott piaci és szabályozási körülmények figyelembe 
vételével módosítják, aktualizálják. A szerződés új alapokra helyezése azért is fontos, mert 
mindkét fél vonatkozásában, valamint a debreceni távhörendszer tekintetében jelentős 
változások történlek. A Feleknek új kihívásoknak, valamint új szabályozói környezetnek 
kell megfelelniük, amennyiben a lávhö versenyképességét meg kívánják tartani. Mivel 
mindkét fél alapvető érdeke a távhörendszer megtartása, fejlesztése, ezért célszerű a 
tevékenységek folytatása közös stratégia mentén.
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A jelen Szerződés a Felek szándéka szerint egymással Összefüggő, egymást kölcsönösen 
kiegészitö és megmagyarázó egységet képez. A Szerződést ezért egészében kell értelmezni.

A Szerződés képezi a Szerződés tárgyát illető teljes megállapodást a VEVŐ és a 
SZÁLLÍTÓ között, és hatálytalanít a Felek között a tárgyban a Szerződés dátuma előtt 
folytatott minden olyan kommunikációt, tárgyalást és megállapodást (akár szóban, akár 
írásban), amely a Szerződéssel nincs összhangban, vagy vele ellentétes.

A jelen Szerződésben bármely jogszabályra történő utalás, hivatkozás az utóbb 
bekövetkezett módosításokat, illetve a korábbi jogszabályt felváltó új jogszabályt is 
magában foglalja.

2. A Szerződés célia

A Felek rögzítik, hogy a forróvíz és gőz bázisú távhőszolgáltatással kapcsolatos 
fejlesztéseiket közös koordináció mellett végzik, és a hőszolgáltató rendszer üzemvitele, 
biztonsági filozófiája, üzemzavarral kapcsolatos helyzetek megelőzése, azok fellépte 
esetén követendő teendők vonatkozásában technológiai és kezelési utasítások szerint 
járnak el.

A Szerződést az alábbi célok érdekében kötik meg a Felek:

■ Debrecen város távhőszolgáltatás! rendszerének biztonságos hőenergia ellátása, 
fenntartása, bővítése;

■ A távhőszolgáltatás versenyképességének megtartása;
■ Debrecen város távhőszolgáltatása tekintetében a kél társaság üzletpolitikájának 

összehangolása;
• A forró víz bázisú távhőszolgáltatással kapcsolatos fejlesztések összehangolása;
• A hőenergia felhasználás hatékonyságának növelése, a primer energia átalakítási 

tényező csökkentése;
■ A távhörendszerbe táplált összes hőenergia legalább 25 %-ának megújuló 

energiaforrások felhasználásával történő előállítása;
■ Felhasználói hulladékhö lávhörendszerben történő hasznosítása;
• A távhö rendszert érintő műszaki-gazdasági kérdések együttes elemzése;
■ A kél társaság marketing- és PR tevékenységének egyeztetése;
■ A különböző pályázati források megszerzésére irányuló tevékenység közös végzése;
■ Környezetvédelemmel, minőségbiztosítással kapcsolatos további eredmények elérése.

A fenti célkitűzések megvalósítására a szerződő Felek megállapodnak abban, hogy hosszú 
távú együttműködési Szerződést kötnek a jelen okirat szerint.

A fenti célok megvalósítása érdekében a tárgyévben tett intézkedéseket Felek minden év zárását 
követően közösen áttekintik.

3. Szolgáltatási együttműködés tartalma

3.1. Éves Szerződés
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A VEVŐ kötelezetlséget vállal arra. hogy minden tárgyévet megelőző év október 31-ig 
a következő évi höigényeket figyelembe véve a jelen Szerződésben meghatározott 
rendelkezéseket havi bontásban írásban megadja a SZALLl l'O-nak.

Az Éves Szerződés a jelen Szerződés részét képezi és annak végrehajtására szolgál. Az 
Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen és értelemszerűen a 
jelen Szerződés feltételeit kell alkalmazni. Abban az esetben, ha eltérés van a jelen 
Szerződés és az Éves Szerződés rendelkezései között, akkor az adott év tekintetében az 
Éves Szerződés rendelkezései irányadóak, a Felek kifejezett eltérő rendelkezésének 
hiányában.

a. ) Az Éves Szerződés lartalma2a:a:
a) Az éves lekötött teljesítményt (melynek maximális értéke 228 MW) és havi 

bontásban a szerződött hő mennyiséget, a jelen Szerződés 5.2. pontjában 
meghatározott minimális érték figyelembe vétele mellett.

b) Pótvíz elszámolását, a többlet pótvíz díját.
c) Szállítói szolgáltatás módját,
d) Fizetendő díjakat, fizetési feltételeket (ideértve a fizetés módját és határidejét).
e) Egyéb megállapodásokat, továbbá.
0 a mindkét Fél által lényegesnek ítélt egyéb feltételeket.

b. ) Az Éves Szerződést, a Felek évente a tárgyévet megelőző év december 31-ig kötik
meg. Amennyiben Éves Szerződés megkötésére nem kerül sor tárgyévet megelőző 
év december 31 -ig. abban az esetben a tárgyévet megelőző évre - illetve a legutolsó 
évre - kötött Éves Szerződésben meghatározott rendelkezések alkalmazandóak a 
tárgyévre vonatkozóan azzal, hogy amennyiben a VEVŐ a jelen Szerződésben 
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően megadja a tárgyévre vonatkozó 
höigényeket havi bontásban, akkor a szerződött hőmennyiség értékekre a VEVŐ 
által megadott hőigény mennyiségek alkalmazandóak a tárgyévre (a továbbiakban 
tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés megkötése hiányában a jelen pontban 
meghatározott tárgyévre vonatkozó rendelkezéseket kell érteni az Éves Szerződés 
alatt).

3.2. Hőszolgáltatás

3.2.1. Szolgáltatási paraméterek, tulaidonioui határ:

A SZÁLLÍTÓ az Éves Szerződésben rögzített hőmennyiségeket a VEVŐ által a 
Szerződésnek megfelelően kért, külső hőmérséklet függvényeként megadott 
teljesítményprogram, ill. előremenő hömérsékletprogram alapján szolgáltatja.

Tulajdonjogi határ egében a fbrróvíz hőenergia átadási helye, a gerincvezetékbe épített 
méröszakaszok VEVŐ felé eső külső peremcsatlakozása.

3.2.2. Szolgáltatott hőmennyiség mérése és elszámolása:

3.2.2.I. A szolgáltatott hő paramétereit és mennyiségét az alábbiakban szabályozott módon, 
illetve a mindenkor érvényes rendeletek alapján kell mérni és elszámolni.
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A hőmennyiség meghatározása:

A SZÁLLÍTÓ Debreceni Erőmüvéből kiadott hőmennyiség Eredő Méréstechnikai 
Mérési Bizonyítvánnyal rendelkező hőmennyiségmérővel kerül áganként 
meghatározásra. Az összes értékesített hő az áganként előremenő és visszatérő 
hőmennyiségek különbségeinek összege,

2.22.2.

Amennyiben a hőenergia-mennyiség megállapítása bármely oknál fogva nem 
történhet hőmennyiségmérővel, úgy az áganként értékesített hőenergia 
mennyiségét a következőképpen kell meghatározni:

Qi — mje * hjg - m[v * hjy

ahol Qj egy ágon kiadott hőmennyiség 
mje egy ág előremenő vezetékében mért víztömegáram 
miv egy ág visszatérő vezetékében mért víztömegáram 
hje egy ág előremenő vízének höiartalma 
hív egy ág visszatérő vízének hötartalma

A mennyiséget az ágankénti mennyiségmérés alapján, a hötartalmat az áganként mért 
nyomás és hőmérséklet alapján kell figyelembe venni.

A hőmennyiségek és pótvízmennyiségek meghatározását naponta kell elvégezni. A 
havi hő- és pótvízmennyiség az egyeztetett napi mennyiségek összege, 

a) A Felek egyezően rögzítik, hogy normál üzemi körülmények között a napi pótvíz 
utántöltés mennyisége fűtési idényben nem haladja meg a 180 m’-t. fűtési idényen 
kívül a 120 m’-t. Amennyiben a pótvíz utántöltés mennyisége meghaladja 
időszakra vonatkozó határokat, akkor a Felek haladéktalanul kivizsgálják ennek 
okát. Amennyiben a pótvíz rendszerbe táplálására a VEVÖ-nek felróható okból (pl. 
távhővezeték karbantartásának elmulasztása) kerül sor. úgy a VEVŐ felróható 
magatartására visszavezethető többlet pótvíz betáplálás elszámolásra kerül a Felek 
között, azaz annak költségét a VEVŐ köteles a SZÁLLÍTÓ-nak megtéríteni.

3.2.2.3.

az

b) Amennyiben a műszakilag indokoltnál (a. pontban rögzített napi mennyiségek) 
nagyobb mennyiségű pótvíz betáplálására van szükség a rendszerbe - mint 
karbantartáshoz, vagy hibaelhárításhoz szükséges leürítést kővető visszatöltés, vagy 
havaria miatt bekövetkező tömörtelenség (vezeték, kompenzátor, vagy szerelvény 
sérülés stb.) - és ennek oka egyik Fél mulasztásaként sem róható fel. beleértve a 
hibafeltárást és annak elhárítására tett haladéktalan intézkedéseket, úgy annak 
költségeit a Felek egyenlő arányban viselik.

c) Amennyiben pótvíz utántöltése rendszertöltéshez szükséges, akkor a VEVŐ 
előzetesen bejelenti a várható pótvíz igényét. A VEVŐ a tervezett karbantartási és 
felújítási munkákkal nem összefüggő célból igényelt, a napi megengedett maximális 
érték fölölti pótvíz mennyiség költségét a SZÁLLÍTÓ részére önköltségi áron 
megtéríti. A pótvíz önköltségi ára az Éves szerződésben kerül rögzítésre. 
Rendszertöltés alatt a Felek azt értik, ha a vízpótlásra normál üzemviteli okokból 
(pl. karbantartás) kerül sor.

5



3.2.2.4. Amennyiben a mérőműszerek, mérökörök bármilyen okból mérésre alkalmatlanná 
válnak, úgy az előző év azonos időszakhoz (hónap) kapcsolódó órás tény adatokból 
(külső hőmérséklet; hőteljesítmény értékpárok) előállított trendegyenlet alapján 
történik az óránkénti höteljesítmények meghatározása. Az így meghatározott órás 
höteljesítmények összege képezi, a napi hőmennyiség elszámolásának alapját.

Amennyiben a javítás a mérökör elemeinek a Kormányhivatal által Méréstechnikai 
Mérési Bizonyítvánnyal, vagy Kalibrálási Bizonyítvánnyal rendelkező elemekre 
történő cseréjével nem oldható meg. akkor a javítás után egy külső • SZÁLLÍTÓ- 
tól és VEVÖ-töl független - féllel a mérökör Eredő Méréstechnikai Mérési 
Bizonyítvány kiadásának vizsgálatát a SZÁLLÍTÓ elvégezteti.

3.2.3. Vízminőségi előírások:

A betáplált és keringtetett víz minőségi előírásai;

DÓtVÍZ rendszerviz
- összes keménység 
* pH érték
- O2 tartalom
- fajlagos villamos vezetőképesség

Amennyiben a víz keménysége meghaladja a 0,15 nk°-t, a SZÁLLÍTÓ az erőmű vízüzeme 
kapacitásának megfelelően köteles a víz minőségét részáramos tisztítással javítani. A 
VEVŐ köteles a víz minőségét rontó meghibásodást a saját rendszerén belül 
haladéktalanul kivizsgálni és azt elhárítani.

A keringtetett víz minőségét a SZÁLLÍTÓ műszakonként mintavételezéssel vizsgálja és 
a vi2tsgálat eredményét a vízüzemi naplóban rögzíti. Amennyiben a vizsgálat a 
megengedettnél rosszabb vízminőséget állapít meg. SZÁLLÍTÓ a VEVÖ*t telefonon 
értesíti és a vizsgálatot 4 óránkét megismétli. A VEVŐ jogosult a vízminőségi 
vizsgálatoknál Jelen lenni, illetve annak helyességéről meggyőződni.

max. 0,15 nk®0
min.8
max. 50 pg/dm^ 
max. 5 pS/cm

8-10
max. 100 pg/dm’ 
max. 30 pS/cm

3.2.4. Mennyiségi és minőségi hiba:

A Szerződésben foglaltak mennyiségi és minőségi teljesítését mind SZÁLLÍTÓ, 
mind VEVŐ kötbérrel biztosítja.

Mennyiségi kifogást emelhet a SZÁLLÍTÓ akkor, ha a VEVŐ vételezése az Éves 
Szerződésben meghatározott havi hőmennyiségtől a 20%-os tűréshatárnál nagyobb 
mértékben eltér (akár lefelé, akár felfelé), és ehhez a SZÁLLÍTÓ előzetes írásbeli 
hozzájárulását a tárgyhó 10-ig nem adta meg.

Minőségi kifogást emelhet a SZÁLLÍTÓ, ha a VEVŐ a Szerződésben, illetve az 
Éves Szerződésben rögzített szolgáltatási paraméterektől eltér. Ez esetben 
SZÁLLÍTÓ saját berendezéseivel jogosult - amennyiben lehetséges - a szerződéses 
paramétereket visszaállítani.

3.2.4.I.

3.2.4.2.

3.2.4.3.
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Mennyiségi kifogást emelhet a VEVŐ akkor, ha a SZÁLLÍTÓ neki felróható 
okoktól nem szolgáltat - a terv szerinti karbantartás időtartamát kivéve - és ez a 
VEVŐ számára
távhöszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint 
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló, többszőr módosított 4/2006. (11.24.) Ö. 
rendelet (a továbbiakban: önkormányzati árrendelet) 28/A. (1) bekezdésében leírt 
következménnyel jár.

Minőségi kifogást emelhet a VEVŐ akkor, ha a SZÁLLÍTÓ a VEVŐ által 
Szerződésszerűen megadott programnál kisebb hőteljesítménnyel szolgáltat és ez a VEVŐ számára az önkormányzati árrendelet 28/A. (1) bekezdésben leírt 
következménnyel jár és ezt a VEVŐ a saját rendszerén megtehető intézkedésekkel 
elhárítani nem tudja.

3.2.4.4.

a Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának a
a

3.2.4.5.

3.2.4.6. A mennyiségi és minőségi kifogást előidéző okokat, annak bekövetkezésekor a 
szerződő Felek azonnal jelenteni kötelesek egymásnak, és ezt mindkét fél 
lizemnaplóban rögzíti. Amennyiben a kifogás tárgyát képező szolgáltatás a város 
távhőellátását veszélyezteti, a szerződő Felek ezt írásbeli felhívással közük 
egymással.

A SZÁLLÍTÓ és a VEVŐ köteles a hozzáintézeti mennyiségi, ill. minőségi kifogást 
megvizsgálni, valamint megszüntetését késedelem nélkül megkezdeni. A vizsgálat, 
illetve megszüntetés eredményét annak befejezésétől számított 3 napon belül a 
másik szerződő Féllel írásban közölni kell.

3.2.4.7.

3.2.4.8. Alaptalaimak bizonyult kifogásokkal kapcsolatban felmerült költség a kifogásolót 
terheli.

3.2.5. Korlátozások, szüneteltetések:

A SZÁLLÍTÓ és a VEVŐ - a forróvízes távhőellátás zavartalansága, az erömüvi 
berendezések és távvezetékek karbantartása érdekében • a szolgáltatás évente 
egyszeri, egy napnál rövidebb idejű, tervszerű szüneteltetésében állapodhat meg 
tárgyév március 31 -lg.

3.2.5.I.

Olyan erömüvi üzemzavar, vagy hatósági intézkedés esetén, amely a hőszolgáltatást 
korlátozó, vagy teljesen megszüntető kihatással érinti, a SZÁLLÍTÓ köteles a 
VEVÖ-t a lehető legrövidebb időn belül értesíteni a kihatás mértékének és várható 
időtartamának megjelölésével.
Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is. ha a SZÁLLÍ TÓ az üzem biztonsága 
érdekében hasonló kihatású, üzemzavart megelőző javítási munkát végez. 
Hasonlóképpen kell eljárni a VEVÖ-nek. ha nála merülnek fel a vételezést korlátozó 
vagy megszüntető zavarok.
Erömüvi vagy hálózati üzemzavar, vagy üzemzavar-megelőzés céljától végzett 
karbantartás esetén a VEVŐ. ill. a SZÁLLÍ TÓ köteles tudomásul venni a 
SZÁLLÍTÓ, ill. VEVŐ által bejelentett korlátozást, amely a ''vis maior" esetét 
leszámítva nem mentesít a mennyiségi és/vagy minőségi hiba következményei alól.

A VEVŐ lényeges szerződésszegése esetén SZÁLLÍTÓ jogosult a VEVÖ-t 
előzetes értesítés után korlátozni, szükség esetén kizárni.

3.2.5.2.

3.2.5.3.
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A Felek lényeges szerződésszegésnek tekintik:

a hőszolgáltatás biztonságát veszélyeztető üzemeltetési viszonyokat. 
karí>antartási hiányosságokat, 
késedelmes fizetést.

Fizetési késedelem esetén, az előzetes értesítés után a Felek kölcsönösen 
tájékoztatják legfelsőbb vezetőiket, vagy tulajdonosaikat. A szolgáltatás 
korlátozására vagy teljes körű szüneteltetésére csak a lehető legrövidebb időn belül 
összehívott legfelsőbb vezetői, illetve tulajdonosi egyeztetés eredménytelensége 
esetén kerül sor.

3.2.6. Kötbér és kártérítési felelősség:

3.2.6.I. A felek a 3.2.6.5 és 3.2.6.7 pontokban rögzített esetek kivételével a jelen Szerződés, 
illetve az Eves Szerződés megszegése esetére kártérítési és kötbérfizetési 
kötelezettségben állapodnak meg az alábbiak szerint.

A VEVŐ mennyiségi hibája (3,2.4.2. pont) esetén a kötbér alapja az Éves 
Szerződésben rögzített havi és a ténylegesen vételezett havi hőmennyiség 
különbségére számított értékesítői hődíj összege.
A kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.
A VEVŐ mennyiségi hibája esetén fizetendő kötbér mértéke maximum évi 100 
millió Ft.
A VEVŐ mennyiségi hibája esetén a fenti mennyiségi kötbéren felül a VEVŐ 
köteles megtéríteni a SZÁLLÍTÓ-nak a VEVŐ mermyiségi eltérése miatt a 
tüzelőanyag beszerzésével kapcsolatban felmerült többletköltségeit (pl. földgáz 
nominálás miatti költség). A költségek áthárítására csak abban az esetben kerül sor. 
ha a tüzelőanyag forgalmazó a SZÁl.LÍTÓ felé is érvényesíti az igényelt 
tüzelőanyag mennyiségtől való eltérésre vonatkozó sz^inkcióit.

3.2.6.2.

3.2.6.3. A SZÁLLÍTÓ -t mennyiségi hibája esetén (3.2.4.4. pont) a leállás igazolt 
időtartamával arányos az 3.2.4.4 pontban hivatkozott önkormányzati árrendeletben 
foglaltaknak megfelelő teljesítménydíj visszafizetés terheli, amennyiben a VEVŐ - 
nek is visszafizetési kötelezettsége keletkezik a fogyasztó felé.

A minőségi hiba (3.2.4.3.. 3.2.4.5. pont) esetén a kötbér alapja a megállapított hiba 
bekövetkezése és elhárításának időpontja között szolgáltatott hőenergia értékesítői 
hődíjának összege.
A kötbér mértéke a kötbéralap 4 %-a.

A hó szolgáltatásából. ill. átvételéből eredő olyan hibák, amelyek a SZÁLL! l Ó. ill. 
a VEVŐ meglévő, adott műszaki felkészültségi szintje mellett nem voltak 
elóreláthatóak. vagy előzetes intézkedéssel az elvárhatóság követelményeinek 
megfelelően nem voltak elháríthatóak, kötbér és kártérítési igény alapjául nem 
szolgálhatnak.

3.2.6.4.

3.2.6.5.

3.2.6.6. A 3.2.6.5 punnal kapcsolatos műszaki szakkérdésben - amennyiben a Felek nem 
tudnak benne megegyezni - a Felek által közösen választott független műszaki 
szakértő véleménye az irányadó.
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Jelen Szerződést aláíró Felek egyike sem tehető felelőssé kötelezettségeinek nem 
teljesítésért, ha annak oka " vis maior" a következő meghatározás szerint:

3.2.6.7.

természeti események, sztrájkok, üzembezárások, vagy üzemi zavargások, 
polgárháborúk, polgári engedetlenség, háborúk, blokádok, járványok, 
földcsuszamlások, földrengés, robbanás, tüzesetek, havária és minden egyéb ok. 
fiiggetlenül attól, hogy itt említésre került vagy sem. de amely kívül esik Felek 
hatáskörén, és amelyet Felek minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak megelőzni 
vagy elhárítani.

3.2.6.8. A mennyiségi és minőségi hibáknál a 3.2.6.7 pontba sorolás esetén felmerülő vitás 
kérdésekben a felek által közösen választott független műszaki szakértő véleménye 
az irányadó.

3.2.7. Műszerek, mérőkön elemek állapotával kapcsolatos kötelezettségek:

A mérések alapjául szolgáló mérőkészülékek a SZÁLLÍTÓ tulajdonát képezik, azok 
üzemeltetéséről, karbantartásáról, javításáról, ellenőrzéséről. Eredő Méréstechnikai 
Mérési Bizonyítvány megszerzéséről a SZÁLLÍTÓ köteles gondoskodni a 
mindenkori előírásoknak megfelelően.

A SZÁLLÍTÓ köteles olyan mérőhelyeket biztosítani, amelyek a szolgáltatás 
pillanatnyi minőségi és mennyiségi értékeit mutatják.
A SZÁLLÍTÓ biztosítja a VF.VÓ számára az elszámolási paraméterek távadat 
feldolgozási lehetőségét.
A VEVŐ biztosítja a SZÁLL! TÓ számára a DOTENERGO Zrl. perces frissítésű 
elszámolási paraméterek távadat feldolgozási lehetőségét.

A méröszakaszokat az előírások szerint ellenőrizni kell. A méröszakaszok kivétele, 
új méröszakaszok beépítése előtt a SZÁLLÍTÓ a VEVŐ -t legalább 6 nappal előbb 
értesíti.

3.2.7.1.

3.2.7.2.

3.2.7.3.

3.2.7.4. Bármelyik félnek jogában áll bármikor rendkívüli közös ellenőrzést kérni, melyet 
egyik fél sem tagadhat meg. A rendkívüli ellenőrzés költségeit a VEVŐ viseli, ha 
azt ö kezdeményezte, és ha a mérőkor hibája a mérőkön elemek osztálypontossága 
által meghatározott hibahatáron belül van.

3.2.7.5. Az elszámolás alapjául szolgáló műszerek vonatkozásában, az érvényben lévő 
rendeleteknek, szabályzatoknak megfelelően az előírt időszakokban az Eredő 
Méréstechnikai Vizsgálati Bizonyítvány kiállításáról gondoskodni kell. Az Eredő 
Méréstechnikai Vizsgálati Bizonyítvány kiállítással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról és ennek dokumentálásáról a SZÁLLÍTÓ gondoskodik. A minősítést 
független harmadik féllel kell végeztetni.

A műszerek és méröperemek ellenőrzéséről a SZÁLLÍTÓ jegyzőkönyvet készíttet, 
melynek egy példánya a VEVÖ-t illeti.

3.2.7.6.
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3.2.8. Fizetendő dijak, fizetési feltételek:

3.2.8.I. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgy át képező szolgáltatás díját 
a jelen Szerződés megkötésekor jogszabály - a távhőszolgáltatónak értékesített 
lávhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek 
nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM 
rendelet - határozza meg (Árrendelet). A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 
Szerződés tárgyát képező szolgáltatások ellenértékeként a mindenkor hatályos 
Árrendeletben meghatározott legmagasabb hatósági díj kerül alkalmazásra.

3.2.8,2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező 
szolgáltatások ellenértékére vonatkozó hatósági árszabályozús megszűnik, akkor 
haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy mindkét Fél részére 
megfelelő díjban megállapodjanak, mely a SZÁLLÍTÓ tekintetében nem lehet 
kedvezőtlenebb, mint a hatósági díj megszűnését megelőző Áirendelet alapelvei 
szerint meghatározx)tt díj. és piaci alapra kell helyezni az ár megállapítását.

A VEVŐ a hőszolgáltatásból eredő, a SZÁLLÍTÓ -val szembeni mindennemű 
fizetési kötelezettségeire vonatkozóan a Felek külön az Eves Szerződésben 
állapodnak meg.

A havonta esedékes teljesítmény díjat vagy értékesítői alapdíjat a VEVŐ az Éves 
Szerződésben foglaltak szerint fizeti. A teljesítménypótdíjat annak megállapításakor 
kel) fizetni.

3.2.8.3.

3.2.8.4.

Arra az esetre, ha a VEVŐ határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a felek 
késedelmi kamat érvényesítésében állapodnak meg.

A VEVŐ hozzájárul ahhoz, hogy fizetési késedelmessége esetén a teljesíteti 
fizetéseket a SZÁLLÍTÓ - a VEVŐ rendelkezésétől függetlenül - a hátralékos hödíj 
és késedelmi kamat kiegyenlítésére az esedékesség sorrendjében számolja el.

3.2.8.5.

3.2.8.6.

3.2.9. A szerződő felek megállapodásai és kapcsolattartásuk:

A SZÁLLÍTÓ és VEVŐ a hőszolgáltatással kapcsolatos operatív üzemviteli 
együttműködést a szolgálatban lévő müszakvezetöin és diszpécserein keresztül 
valósítja meg.

A SZÁLLÍTÓ és VEVŐ a hőszolgáltatással kapcsolatos üzemviteli tevékenységéről 
és operatív intézkedéséről üzemviteli naplót köteles vezetni, vagy jegyzőkönyvet 
felvenni, amelyben az eseményeket, intézkedéseket, megállapodásokat időrendi 
sorrendben a lebonyolító személyek megnevezésével rögzíti. A dokumentációs 
anyagként kezelt bejegyzéseket aláírással kell igazolni.

3.2.9.I.

3.2.9.2.
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4. A Felek alapvető kötelezettségei

4.1.1. A szállító kötelezettsége

A SZÁLLÍTÓ köteles arra. hogy a jelen Szerződés hatálya alatt a VEVŐ részére 
hőenergiát - forróvíz hőhordozó útján - szállítson a jelen Szerződésben és a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően megkötött Éves Szerződésben meghatározott 
feltételekkel és műszaki paraméterek szerint.

4.1.2. A VEVŐ kötelezettsége

A VEVŐ köteles arra, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt a jelen Szerződésben 
meghatározott feltételek szerinti teljesítményt lekösse és szerződésszerűen teljesített 
hőenergiát átvegye és azok ellenértékét a SZÁLLÍTÓ részére a Szerződésben, illetve 
Eves Szerződésben meghatározottak szerint megfizesse.

az

S* A stratégiai egvüttműkHdés tartalma

5.1. A SZÁLLÍTÓ kötelezettséget vállal arra és szavatolja - a VEVŐ vállalt kötelezettségei 
egyidejű teljesítése esetén hogy működését folyamatosan, de nem szünetmentesen 
biztosítja (figyelembe véve a 3.2.5.1 pont rendelkezéseit is).

A SZÁLIJTÓ hötermelö tevékenységét a Szerződés időtartama alatt nem szünteti meg, 
és legalább ezen időtartamra bÍ2:tosítja a hőenergiát a VEVŐ részére.

A SZÁLLÍTÓ vállalja, hogy forró víz energiahordozóval történő hőenergia szolgáltatás 
érdekében a fenti időtartam alatt maximum 210 MW (termikus) höteljesítményt biztosít, 
ennek érdekében berendezéseit megfelelő szinten tartja. Az itt megadott értékbe nem 
számit bele a Debreceni Egyetem nagyerdei létesítményei (Egyetem téri Campus és 
Nagyerdei Campus) ellátásához (jelenleg a távhöszoigáltatói működési engedélyes 
DOTENERGO Zrt, által vételezett) a VEVŐ által lekötött maximum 18 MW 
hőteljesitmény. Amennyiben a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt a 
Debreceni Egyetem nagyerdei létesítményei távhöszolgáltatási módja megváltozik, akkor 
a SZÁLLÍTÓ által a VEVŐ számára biztosított hőteljesitmény értéke 228 MW-ra 
változik.

5.2. A VEVŐ kötelezettséget vállal arra - a SZÁLLÍTÓ vállalt kötelezettségei egyidejű 
teljesítése esetén •, hogy működését folyamatosan megszakítás nélkül biztosítja.

A VEVŐ vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt a SZÁLLÍTÓ -lói veszi át a számára 
szükséges hőenergia mennyiséget, amelynek minimális mennyisége 2022. december 31- 
ig évente 1350 TJ. 2023.január l-töl pedig évente 1050 TJ és ennek ellenértékét a jelen 
Szerződés és az Éves Szerződés szerint megfizeti a SZÁLLÍTÓ részére. A hőmennyiség 
mértékét a Felek az Eves Szerződésben rögzítik.

5.3. Amennyiben a SZÁLLÍTÓ és a VEVŐ közötti Szerződés időtartama alatt bármely fél 
teljesítésének elmaradása a másik fél érdekéi sérti, a Szerződést aláírók mindegyike 
jogosult tárgyalást kezdeményezni a probléma megoldására.
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Ennek során megvizsgálják mindazon lehetőségeiket, amelyek együttesen 
rendelkezésükre állnak a helyzet kezelésére és a szolgáltatás fermtartására.

5.4. Felek kijelentik, hogy kölcsönösen érdekük Debrecen város területén a távhö 
szolgáltatásának jelenlegi szinten történő fenntartása, annak fejlesztése, illetve a 
szolgáltatás bővítése. A VEVŐ az egyedi fűtésekkel szemben a távhöt részesíti előnyben. 
A VEVŐ kötelezettséget vállal arra. hogy a jelen Szerződésben meghatározott minimális 
mértékig a SZÁl.LÍ l O-lól szerzi be a távhöt.

5.5. A megújuló energiafoirások felhasználásán továbbá a kapcsolt termelésen alapuló forró 
víz hőenergia valamint a felhasználói hulladékhö távhőszolgáltatásba történő bevonását 
Felek szükségesnek tartják, lehetőségeikhez mérten törekednek annak megvalósítására.

5.6. Felek együttműködnek abban, hogy a debreceni távhörendszer veszteségeinek 
csökkentése, hatékonyságának és üzembiztosságának növelése érdekében a 
távhörendszer névleges hőfok lépcsőjét lehetőségeikhez mérten csökkentsék.

5.7. Felek a speciális műszaki feladataik elvégzéséhez szükséges különleges eszközök, 
szerszámok egymás számára történő biztosításában lehetőségükhöz mérten együtt 
működnek

5.8. A SZÁLLÍTÓ által alkalmazott árakat (díjakat), illetve a lávhő szolgáltatási árakat 
(díjakat) a mindenkori törvények és rendeletek szerinti árhaióság határozza meg. Jelen 
Szerződés aláírásakor érvényes jogszabályok határozzák meg a lakossági felhasználásra 
átadott, illetve átvett hőenergia elszámolását a Felek között.

Amennyiben a szerződés érvényességének időtartama alatt jogszabályi változások 
történnek, úgy a szerződő Felek a jelen Szerződést felülvizsgálják és közös 
megegyezéssel módosítják. Ha a közf)onti árszabályozás megszűnik, akkor ezt követően 
a Felek a szerződés módosításával, egy kölcsönösen elfogadott árképlet alapján 
határozzák majd meg a fizetendő díjakat, figyelembe véve a 3.2.8.2. pont rendelkezéseit
IS.

5.9. Együttműködés a piacbővítésben

A piacbővítéshez szükséges versenyképes höárak kialakítása, valamint az új fogyasztók 
bekapcsolásánál elkerülhetetlen beruházások finanszírozása érdekében az 5.6. pontban 
szereplő általános ármegállapítási szabályokon túl a Felek a következőkben állapodnak 
meg:

5.9.1 Távfűtés

A távhöszolgáltató rendszer hatékonyságának helyreállítása és jövőbeni fenntartása 
érdekében SZÁLLÍTÓ lehetőségeihez mérten arra törekszik, hogy az átadott hő 
vonatkozásában a primer energia átalakítási tényező (7/2006. (V.24.) TNM rendelet 3. 
melléklet V. 1. táblázat) értéke csökkenjen, eléije az e = 0,83- as értéket azzal, hogy a 
kapcsolt hőtermelés mértéke meghaladja az 50 %-ot.
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SZÁLLÍTÓ, a kapcsolt energiatermelő potenciál helyzetét folyamatosan vizsgálja, és 
kontroll alatt tartja. Amennyiben a gazdasági környezet úgy változik, hogy a kombinált 
ciklusú technológia rentábilissá válik, úgy a SZÁLLÍTÓ, a primer energia átalakítási 
tényező csökkentése érdekében eljár a PANNONGR-EEN Kft., mint tulajdonos felé. a 
Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű (továbbiakban DKCE) üzembevétele érdekében, 
hogy a höértékesítés volumenében a kapcsolt alapon termelt hőmennyiség aránya 
növekedjen.

SZÁLLÍTÓ, igazodva az emissziós előírások betartásához, vállalja, hogy a 
távhőellátásban résztvevő tüzelőberendezéseinek égőit tervezett ütemezés szerint, 
korszerű, a kibocsátási határértékeknek eleget tevő égöberendezésekkel váltja ki. Ezzel 
az intézkedéssel is hozzájárul a távhö termelői oldala által okozott levegöterhelés 
csökkentéséhez. így a távhö versenyképességének növeléséhez.

5.9.2 Távhütés

■ A hűtési célra vételezett hőenergia a fogyasztónak átadott hőmennyiségen túl 
magába foglalja a távhöszolgáltató rendszeren a hűtés miatt végrehajtott 
höfokemelés miatt keletkező többlet höveszteséget is. Az ilyen típusú höveszteség 
mértékének meghatározási módját, a höveszteség miatt keletkező terhek viselésének 
módját Felek az Éves Szerződésben rögzítik.

6. A szerződés hatálya

6.1. Jelen Szerződést Felek 2019. január 1-töl kezdődő határozott időtartamra - 2035. 
december 31-ig- kötik. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatályának lejárta 
előtt egy évvel tárgyalásokat kezdenek 
meghosszabbítása ügyében.

Szerződés további határozott idejű

7. A Szerződés megszűnése, megszttntetése

7.1. A Szerződés megszűnik az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén:
• Szerződés 2035. december 31. napján, ha a Felek nem hosszabbítják meg,
• a Felek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott 

időpontban.
• valamelyik Fél a Szerződést 30 napos felmondási idővel felmondja a 7.2. illetve a 

7.3. pontban meghatározott ok valamelyikére tekintettel (rendkívüli felmondás).

7.2. A SZÁLLÍTÓ 30 napos felmondási idővel a VEVŐ -nek megküldött írásbeli értesítés 
(rendkívüli felmondás) útján felmondhatja a Szerződést az alábbi események 
bármelyikének bekövetkezése esetén:

a) a VEVŐ az illetékes hatóság vagy bíróság akár nem jogerős határozata alapján, a 
jövőben, de még a Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a Szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek teljesítésére, és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult 
lenne,

b) a VEVŐ csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírós^hoz; 
vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság (akár nem jogerős) végzésben
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megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a VEVŐ legfőbb szerve 
jogutód nélküli megszűnési kimondó határozatot hoz. 

c) a VEVŐ fizetési késedelme meghaladja a 60 napot.fTszt. 51.§ (4) bekezdés)

7.3. A VEVŐ a SZÁLLÍTÓ -nak megküldött írásbeli értesítés útján, 30 napos felmondási 
idővel felmondhatja (rendkívüli felmondás) a Szerződést az alábbi események 
bármelyikének bekövetkezése esetén:

a) a SZÁLLÍTÓ az illetékes hatóság vagy bíróság akár nem jogerős határozata alapján, 
jövőben, de még a Szerződés idölartama alatt jogosulatlanná válik a Szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek teljesítésére, és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult 
lenne,

b) a SZÁLLÍTÓ csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; 
vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság (akár nem jogerős) végzésben 
megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a SZÁLLÍTÓ legfőbb szerve 
jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz.

a

7.4. Amennyiben a fentiek szerinti felmondási ok bekövetkezik, illetve annak bekövetkezése 
várható, az azzal érintett Fél köteles erről haladéktalanul írásban értesíteni a másik (a 
felmondásra jogosult) Felet.

A felmondás hatályba lépéséig (beleértve az írásos értesítés kézbesítését is), valamint 
fiiggetlenül a Szerződés felmondásától, a Szerződés megszűnésének időpontjáig a Felek 
kötelesek a Szerződés szerinti kötelezettségeiket teljesíteni.

A Szerződés felmondása, illetve megszűnése nem érinti bármelyik Félnek a felmondás, 
illetve a megszűnés időpontja előtt keletkezett Szerződésből származó jogait és 
kötelezettségeit.

8. A Szerződéses kötelezettségek korlátozása

8.1.VÍS maior

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis 
maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior időtartama a 180 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a 
Szerződést írásban 30 napos felmondási idővel felmondani minden hátrányos 
jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is. ha erre egyébként a Szerződés 
alapján nem lenne jogosult. A Szerződés felmondása előtt a Felek kötelesek egyeztetést 
lefolytatni a Szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 15 napon 
belül nem vezet eredményre, megnyílik a Szerződés felmondásának lehetősége.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról. 
Szerződés teljesítésére gyakorolt hatásáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, 
írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő 
késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél 
felel.
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A vis maior eseményt bejelentő Fé! az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn 
belül köteles értesíteni a másik Felet, ha a vis maior esemény megszűnik, vagy ha a 
bejelentő Félre vonatkozóan megszűnik a vis maior teljesítésre gyakorolt hatása.

8.2.Havária

A SZÁLLÍTÓ esetében az összekapcsolt földgázszállító, földgáz elosztó, földgáz tároló 
és gáztermelő rendszer, tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, a SZÁLLÍTÓ 
által nem befolyásolható okokból bekövetkező üzemállapot, melynek következtében 
ellátás biztonság csökkenés, súlyos környezetszennyezés, közveszély keletkezhet és a 
fogyasztók gázellátása korlátozottá válik, illetve a gázátadó állomáson a normál 
üzemmeneten kívüli üzemi paraméterek keletkeznek, vagy a villamosenergia-rendszer 
jelentős zavara és a villaunosenergia-ellátási válsághelyzete.

Amennyiben havária esete következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek 
haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik Felet és a Felek kötelesek a lehető 
legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni, 
valamint az egyéb, val^ely Fél által lényegesnek minősített kérdésekben 
megállapodni.

9. A Szerződés módosítása

Felek a Szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban, cégjegyzésre jogosult 
képviselőik aláírásával ellátva módosíthatják. A módosulás hatályba lépésének 
időpontját naptárilag meg kell határozni. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek 
céfyegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés 
során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett Fél a másik Felet - az esel körülményeitől függően - vagy 
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné 
alkalmazhatatlanná válik, az nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének 
érvényességét. Ez esetben a Felek az érvénytelen vagy alkalmazhaiatlan rendelkezési 
olyan érvényes vagy alkalmazható rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen 
vagy alkalmazhaiatlan rendelkezéssel elérni kívánthoz legközelebb álló gazdasági 
eredmény létrehozására alkalmas, vagy ilyen helyettesítés lehetetlennek bizonyulása 
esetén megállapodnak a Szerződés más módosításában a szerződéses egyensúly 
helyreállítása érdekében. Amennyiben a Felek - bármely Fél kezdeményezése esetén - 
nem tudnak megállapodni az ilyen kezdeményezéstől számított 3 hónap alatt a fent írt 
helyettesítő rendelkezésről, illetőleg az egyensúly helyreállításáról, bármelyik Fél a 
bírósághoz fordulhat a Szerződés e pontnak megfelelő módosítása érdekében.

vagy

10. Jogszabályok és szabályozások változása

Amennyiben a jelen Szerződés hatály ba lépése után olyan jogszabály változás következik 
be, amely azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti, bármely 
kötelezettségének teljesítése jogellenessé, vagy érvényesíthetetlenné válik, vagy lényeg
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mértékben sérti bármelyik Kél jelen Szerződés szerinti jogait, vagy lényeges mértékben 
növeli a Felek jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást értesíteni 
a vonatkozó jogszabályváltozás Szerződésre való kihatásáról, továbbá a VHVÖ és a 
SZÁLLÍTÓ ezen értesítést követő 2 (kettő) hónapon keresztül köteles jóhiszeműen 
tárgyalást folytatni arról, hogy milyen változtatások tehetők, amennyiben vannak ilyenek, 
a jelen Szerződésben annak érdekében, hogy a legjobban tükrözzék a jelen Szerződés 
tartalmát és a Felek szándékát a jelen Szerződés aláírásának időpontjában. Ha a VFVÖ és 
a SZÁLLÍTÓ nem képesek megállapodni a jelen Szerződés ilyen módosításában az említett 
2 (kettő) hónapon belül, vagy ha nem hajtható végre változtatás a jelen Szerződésben a 
vonatkozó Jogszabály változás hatásának elhárítására, a Felek bármelyike bírósághoz 
fordulhat.

11. Kötelezettségvállalások

11.1. Fngedélyek és jogosítványok
A Felek megszerzik az összes olyan engedélyt és jogosítványt, amely jelen Szerződés 
teljesítéséhez szükséges, s kellő gondossággal eleget tesznek minden olyan 
kötelezettségüknek, amely a jelen Szerződésből vagy azzal kapcsolatos más 
Szerződésekből következik.

11.2. Értesítések
A Felek haladéktalanul értesítik egymást minden olyan tényről és történésről, amely a 
jelen Szerződésben leírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja vagy 
veszélyeztetheti. A Feleknek mindent meg kell tenniük, hogy a fenti tényeket és 
történéseket haladéktalanul megszüntessék.

11.3. Engedélyek fenntartása
A Felek hatályban és érvényben tartják engedélyeiket, s könyvelésüket az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban vezetik. A Felek az állammal szemben fennálló 
kötelezettségeik teljesítése mellett mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen 
Szerződés rendelkezéseit maradéktalanul teljesítsék.

11.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra. hogy legkésőbb 203S. január 1-ig megkezdik 
egymással a jóhiszemű tárgyalásokat újabb, a jogszabályoknak megfelelő Hosszú Távú 
Srerzödés megkötése érdekében.

12. Titoktartási kötelezettség

A Bizalmas Információ; A SZÁLLÍTÓ és VEVŐ a másik Fél ellentétes tartalmú 
kifejezett írásbeli nyilatkozata hiányában kötelezettséget vállal arra, hogy bizalmasan 
kezel minden olyan nyilvánosságra nem kerülhető információt, amely a másik Fél 
tevékenységével összefüggésben a jelen Szerződés teljesítése során jut tudomására (a 
„Bizalmas Információ")

A Bizalmas Információ kiadása harmadik személyek részére: I larmadik személy részére 
Bizalmas Információ kiz.árólag a másik Fél kifejezett írásbeli jóváhagyása vagy jogerős 
bírósági, illetve hatósági határozat alapján, az abban foglalt feltételekkel adható át azzal, 
hogy a harmadik .személy a jelen Szerződésben foglalt titoktartási kötelezettséggel 
egyenértékű kötelezettséget vállal a Bizalmas Információ titkosságának megőrzése

16



V . V

érdekében. Amennyiben valamelyik Felet a Bizalmas Információ kiadására bírósági, 
illetve hatósági határozat kötelezi, a kötelezett Fél a Bizalmas Információ kiadását 
megelőzően írásban köteles értesíteni a másik Felet.

Jelen pont szempontjából nem minősül harmadik személynek a SZÁLLÍTÓ 
társaságcsoportjának bármely tagja, azaz a Veolia Environnement. illetve a Vcolia 
Environment köz\'etlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő leányvállalat, a 
VEVŐ szempontjából pedig annak közvetlen tulajdonosa a Debreceni Vagyonkezelő 
Zrt..

13. Vegy es rendelkezések

13.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződésből eredő jogvitákat békés úton 
rendezik, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha az egyeztetés nem vezetett eredményre.

13.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

13.3. Ez a szerződés 4 példányban készült, melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

A jelen Szerződést a szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budaörs, 2019. március 19. Debrecen, 2019. március
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