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Tisztelt Képviselő–testület! 
 
Edelény Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 projektazonosító 
számú, Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése 
érdekében című pályázat keretében elkészítette a beruházásra vonatkozó építés 
engedélyezési és kivitelezési terveit. 

A kerékpárút építés által érintett és igénybeveendő területek részben a Magyar 
Állam, részben az építtető Edelény Város Önkormányzata tulajdonában van. 

Az állami ingatlanok igénybe vétele a Magyar Közút NZrt. és az Edelény Város 
Önkormányzata között megkötött konzorciumi megállapodás alapján történik. 

A terv készíttetése során a projekt keretében előzetesen készített, az érintett 
kerékpáros civilszervezet (Kerékpáros Miskolc Egyesület) és az NFM terv zsűri által 
jóváhagyott kerékpárforgalmi hálózati tervben foglalt iránymutatásokat vettük 
figyelembe. A tervezés, nyomvonal kijelölés Edelény belterületén, különös tekintettel 
a 27. számú Sajószentpéter – Tornanádaska másodrendű főút és a 2617 jelű Edelény 
– Felsőzsolca összekötő út nyomvonalán valamint az ezekhez csatlakozó 
mellékutakon kialakítandó kerékpárforgalmi létesítményekre vonatkozott. 

A város területén jelenleg nincs kiépített kerékpáros létesítmény-hálózat, így a 
hálózat kiépítését az alapoktól kellet kezdeni. A tervezett létesítmények 
megvalósításával a munkahelyek, közintézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és 
oktatási, forgalomvonzó létesítmények kerékpárral való megközelíthetősége kiemelt 
szempont volt. A tervezés során figyelembe kellett venni a meglevő adottságokat, a 
beépítési viszonyokat, a meglevő közműveket. 

A tervezett kerékpáros létesítmények hálózati szerepe az ÚT 2-1.203:2010 
(Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése) 4.3.3. pontja szerinti „C” tervezési 
kategóriába sorolható, a tervezési sebesség <=20 km/h. 

A kerékpáros létesítmények hálózatának kialakításánál a legfontosabb célok közé 
tartozik, hogy a már meglévő vagy most épülő települési, helyi-helyközi 
nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt 
az országos törzshálózat részévé válhatnak, másrészt alapját képezhetik egy 
hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgalmat 
szolgáló alsóbbrendű hálózatnak. Az OTrT-ben rögzítésre kerültek országos 
törzshálózati kerékpáros nyomvonalak, melyek a megye tekintetében jelenleg 
jellemzően turisztikai főirányokat jelölnek, a létesítmények ezekben az irányokban is 
csak rövid szakaszokon valósultak meg.  

A területrendezési tervben az Országos törzshálózati kerékpáros nyomvonal jelöli a 
Finke – Edelény belvárosa felé tartó irányt, Damak település felé folytatva az 
átkelést, a szöveges munkarész pedig a Sajószentpéter – Edelény – Hegymeg – 
Felsővadász - Abaújlak útirányt is megnevezi Térségi jelentőségű kerékpárútnak. A 
jelen tervben mind a két főirányban történnek kerékpáros fejlesztések. 

A kerékpáros létesítmények kialakítását több szempont szerint terveztük.  

Egyik fontos szempont volt az az igény, hogy a forgalmi sávok szélén közlekedő, a 
járművek által keltett légörvényeknek és a veszélyes előzések miatt bekövetkező 
balesetveszélynek kitett kerékpárosok védelme érdekében a kerékpárutat a közúttól 
elválasztva, külön nyomon vezetve építsük ki.  
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A másik szintén fontos szempont volt az a jogszabályokban, útügyi műszaki 
előírásokban is tetten érhető szemléletváltozás, amely azt támogatja, hogy a 
kerékpáros forgalmat a kétoldali forgalmi irányoknak megfelelően célszerű vezetni, a 
gyalogos forgalomtól teljesen elválasztva. Ugyancsak nagy súlyt kapott a terv 
előkészítése során a költség-hatékonyság, elsősorban a beruházási költségek 
minimalizálása.  

A fenti szempontok mellett igen fontos tényező az érintett közutak 
forgalomnagysága. A tervezés során az OKA adatbázisban nyilvántartott 
keresztmetszeti forgalomszámlálás adatait használtuk fel. 

A fentiek alapján a tervben a következő megoldásokat alkalmaztuk.  

A több nyomvonalú, több ponton is találkozó majd szétágazó kerékpárforgalmi 
létesítményeket a tervben az egyértelmű megnevezések, az azonosíthatóság 
érdekében számozott, folyamatos nyomvonalakként jelöltük az alábbiak szerint: 

 

 
 
  
- az 1. számú nyomvonal a 27. számú főút mellett a Szent Márton út csatlakozásától, 
a város határától 2x1 sávos önálló nyomvonalú kerékpárút építése a Szentpéteri 
úttal a tervezett iparterülettel párhuzamosan, a főútvonaltól elválasztva, a Cseres 
úti gyalogátkelőig.  

- a 2. számú nyomvonal a Cseres úti gyalogátkelőtől a Borsodi úti jelzőlámpás 
gyalogátkelőig az útburkolat szélesítésével, meglévő szélességekben felfestéssel, a 
burkolat két szélén kijelölt irányhelyes kerékpársávok kialakítása (Antal Gy. út- 
Borsodi út)  
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- a 3. számú nyomvonal a Tompa utcai csomóponttól az Árpád utcai csomópontig az 
útburkolat szélesítésével, a burkolat két szélén kijelölt irányhelyes kerékpársávok 
kialakítása (Miklós Gy. út)  

- a 4. számú nyomvonal a régi, már felszámolt és megszüntetett kisvasút töltésének 
és a Bódva-híd szerkezetének felhasználásával jött létre. A hídhoz vezető zúzalékos 
utat kerékpárútként szilárd burkolattal építjük ki, a havária esetén szükséges árvízi 
védekezésre is tekintettel 3,00 méter széles burkolattal  

- az 5. számú nyomvonal több, egymástól független lakóutca meglévő útburkolatán 
kijelölt kerékpáros nyomként alakult ki  

A felhasznált (részben szélesített és/vagy felújított) útburkolatok:  
5.1. Dankó P. utca   
5.2. Tóth Á. utca   
5.3. Tompa M. utca nyomvonala  
5.4.  Árpád utca   
5.5. A Penny-Coop áruház közötti névtelen szervizút - Jázmin utca nyomvonala  
5.6. Szabadság utca  
5.7. Belvárosi Gyűjtőút  

 
A nyomvonalak közül az útburkolatok felújítása történik az 5.1. és az 5.4. 
szakaszokon.  

Az 5.2 sz. Tóth Á. utca esetében a Belvárosi gyűjtőúttól a jobb oldalon, a Széchényi 
úttól a bal oldalon változó méretekkel burkolatszélesítés történik. A szélesítés 
mértéke változó, a kétoldali szélesítéssel az érintett szakaszon 5,50 -6,00 m közötti 
burkolatszélesség állítható elő.  

Az 5.5. számú szakaszon a Jázmin utcában egy meglevő útszűkületet szüntetünk 
meg a burkolat szélesítésével és a kisfeszültségű oszlop áthelyezésével.  

Az 5.2., 5.3., 5.5., 5.6 és 5.7 számú nyomvonalakon további burkolatépítési 
tevékenység nincs, a burkolatok két szélén, irányhelyes módon kerékpáros nyomokat 
jelölünk ki felfestéssel. 

A helyszínrajzi vonalvezetés további jellemzői:  

- az 1. számú nyomvonal (a Szentpéteri út (27. számú főút) melletti kerékpárút az út 
melletti fasor külső (a közúttól távolabbi) oldalán épül 2x1,00 = 2,00 méter széles 
burkolattal 

- a 2. és 3. nyomvonalat jelentő kerékpársávok a meglevő útburkolatok 
szélesítésével, a burkolatszélek részbeni felhasználásával alakíthatók ki, a 
vízelvezető árkok szükség szerinti tisztításával  

- a kerékpáros nyomokat a meglevő burkolatszélek mellett 1,00 méter elvi 
szélességben jelöljük ki.  

- a meglevő Bódva-híd környezetében a kiemelt szegélyek közötti meglevő 
burkolatszélesség 9,00 méter, mindkét oldalon a burkolati jelek felfestésével 
kialakíthatók a kerékpársávok, a közúti forgalom részére 7,00 m széles burkolat 
biztosításával  

- a 4. számú nyomvonal esetében az árvízi védekezési idején szükséges közúti 
forgalmat is figyelembe véve 3,00 m széles kerékpárút épül. A Bódva hídon csak 
kerékpárosok hajthatnak át, ezért a felhajtásnál a tengelyben „K”-szegélyekkel 
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körülvett kőburkolatú szigetek létesülnek, a szigetekben lehajtható, kulccsal 
nyitható-zárható parkolást gátló támaszokat kell elhelyezni. Az alábbi képen a 
CP200z jelű elem látható. 

 

 
 
- a felújítandó önkormányzati utak (Dankó P. utca, Árpád utca) új aszfaltbeton 
kopóréteget kapnak, részben a jelenlegi burkolatnak megfelelő szélességben, 
részben burkolatszélesítést alkalmazva. A Dankó P. utca Antal Gy .út – Korányi utca 
közötti szakaszát (a Tüdőkórház bejáratáig) a nagyobb forgalom miatt 5,50 méterre 
szélesítjük, a meglevő 4,80 m széles burkolatot tekintve átlagosan 0,70 méter 
szélesítéssel. A Korányi utca – Rajk L. utca között szélesítés nincs. Az Árpád utca 
burkolatát 4,50 m szélességben alakítjuk ki, a szélesítést a bal oldal felé végezzük. 

 
A kerékpársávok csatlakoznak az útburkolat meglevő pályaszintjeihez, gyakorlatilag 
szélesítésként épülnek.  

A 27. számú főút a MOL-töltőállomás előtti szakaszán a közelmúltban új kopóréteget 
kapott, az ezt követő szakaszon nem történt útfelújítás, egyelőre nincs is az útkezelő 
álláspontja szerint tervbe véve.  

A kerékpárút hasznos szélessége 2,00 méter, az önálló nyomvonalú szakaszokon 
ezzel épül a pálya. A kerékpársávok szélessége 1,00 méter. 

Az Antal Gy. út mellett a Fenyősor – Dankó P. utca közötti szakaszon mindkét oldalon 
átépítjük a kapubehajtókat. A meglevő átereszeket és a behajtókat el kell bontani, 
helyette általában 5,00 m hosszban új átereszek és 4,00 méter szélességben burkolt 
behajtók épülnek. A padkarendezés befordul az átereszek fölött a járdáig illetve ahol 
nincs járda a telekhatárokig. 

Az Antal Gy. - Dankó P. úti csomópontban a csomópont korrekciója készül, a balra 
kanyarodó forgalom egy csepp-sziget „védelmében” történhet. 

Az önálló nyomvonalon vezetett, az úttól elválasztva épülő szakaszokon a kerékpárút 
burkolata mellett mindkét oldalon előregyártott süllyesztett járdaszegély építendő.  

A kerékpárút azon szakaszain, ahol fel-vagy lehajtás történik (utakhoz való 
csatlakozásnál illetve a meglevő utak kereszteződésénél) a meglevő szegélyeket 0 cm 
szintre (teljesen akadálymentesre) süllyesztjük le.  

A kerékpárút és a kerékpársávok közutakhoz való csatlakozásainál a burkolatszéleken 
előregyártott süllyesztett szegélyek épülnek. A közút melletti meglevő, általában 
rossz állapotú szegélyeket el fogjuk bontani. A szegélyek mellett zúzalékos padkák 
épülnek.  
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Az Antal Gy. út – Császtai út csomópontjában új gyalogátkelőhely létesül a megfelelő 
táblákkal és 4,50 m széles festett burkolati jelekkel, járdaburkolatokkal együtt 
valamint, mindkét oldal irányból a gyengén látók számára kitapogatható és ezáltal az 
átkelő közelségét jelző bordázott, úgynevezett „taktilis” térkövek elhelyezésével.  

A kerékpársávot a kezdeténél a „Kerékpársáv”, a végénél „Kerékpársáv vége” 
jelzőtáblákkal jelezzük. A kerékpársávot a felületén ismétlődően fölfestett sárga 
színű, kerékpárt ábrázoló torzított járműjelkép (0,74 x1,00 m piktogram) is jelzi. 
 

 
 
A forgalmi sáv és a kerékpársáv folyamatos sárga színű burkolati jellel kerül 
elválasztásra. A keresztező közutaknál valamint a buszmegállóknál szaggatott sárga 
színű festésekkel vezetjük át a kerékpársávokat. Azokon a helyeken, ahol a 
kerékpársávok az egyenes vonalvezetésű közúton indulnak, a közúti forgalmi sáv 
szűkülését forgalom elől elzárt terület felfestésével valamint az értelemszerű 
„útszűkület” és „kerékpárosok” veszélyt jelző táblákkal is jelezzük.  

A várható kereszt- vagy hosszirányú, megnövekedett kerékpáros forgalom miatt 
„kerékpárosok” veszélyt jelző táblák kerülnek elhelyezésre.  

A kerékpáros nyomok ott alkalmazhatók, ahol a kerékpáros forgalom közúti 
forgalomtól való elválasztása nem feltétlenül szükséges vagy a szabályozási 
szélességen belül nem lehetséges. A kerékpáros nyom alkalmas a kerékpáros 
forgalom jelenlétének kihangsúlyozására és a hálózati elemek folytonosságának 
jelölésére. Nem önálló épített létesítmény, hanem a meglevő útburkolat felületére 
felfestett sárga színű burkolati jel (KRESZ ábra).  

 
Ilyeneket alkalmazunk az 5.1. - 5.7. jelű nyomvonalakon valamint a Miklós Gy. úton a 
Sápi-patak hídjánál, ahol az útszűkület miatt a kerékpársávok átvezetése nem 
lehetséges.  
A Penny áruház és a COOP áruház közötti szervizúton a csomópontban az 
egyirányúsítást a kerékpárosok részére fel kell oldani, a „behajtani tilos” tábla alatti 
„kivéve kerékpár” kiegészítő tábla kerül kihelyezésre. 
 
Az Antal Gy. - Dankó P. utca csomópontja környezetében, azzal szemben a patak 
keresztezi az utat majd a jobb oldalon burkolt mederben halad az úttal 
párhuzamosan. A közúti forgalom és a kerékpárosok védelme érdekében a közúti 
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acél korlátokat lecseréljük, 2,0 méteres lábkiosztással új korlátok épülnek. A 
behajtóknál a korlátok folytonossága megszakad, a végeket ún. „pontyfarok”-
elemekkel kerülnek lezárásra. A kialakítás város esztétikai szempontból is fontos 
feladat. 

A kerékpárosok védelme érdekében a közúti korlátok acél tartóoszlopaiban 
betonozással rögzített 2,5” átmérőjű, 1,20 m magasságú hegesztett acélkorlátokat 
helyezünk. A medret keresztező behajtók esetében a gyalogos-kerékpáros korlátok 
befordulnak. A meglevő többféle átmérőjű és szerkezetű korlátok elbontásra 
kerülnek.  

A Jázmin utcai Óvoda előtti meglevő járdaburkolaton 10 férőhelyes kerékpártároló 
elhelyezését valósítjuk meg.  

A leginkább bevált, és ezért a kerékpáros szervezetek által is javasolt kerékpártámasz 
az ún. támasztókeret (fordított U-elem), amely egyfelől egyszerűen telepíthető, olcsó 
megoldás, ugyanakkor a célnak tökéletesen megfelel, a kerékpár gyorsan és 
kényelmesen elhelyezhető és biztonságosan rögzíthető akár a váznál, akár a 
kerekeknél. 

 
 
 
A tervezett kerékpárút csapadékvíz-elvezetését a közút mellett meglévő nyílt árkok 
felhasználásával és tervezett zárt csatornarendszerrel biztosítjuk. A MOL töltőállomás 
utáni ívben, a temető mellett a bevágási rézsűben a nyílt árok helyett zárt 
szelvényben kerül elvezetésre a csapadék. A temető utáni szakaszon az Antal Gy. út 
mindkét oldalán a tervezett árkok teljes hosszban burkolatlan, földmedrű kivitelben 
készülnek, a jelenlegi árkok helyén, azok tisztításával. Az ingatlanok bejáratai előtt 
átereszek épülnek. Az átereszeket az ingatlanok bejáróinál tokos betoncsövekből 
terveztük. Az átereszek végfalait előregyártott támelemekkel zárjuk le. A meglevő 
átereszek elbontásra kerülnek. 

A Római Katolikus templom melletti Antal Gy. úti szakaszon a nyílt folyóka helyett 
zárt csatorna épül a Diana cukrászda oldalán. A templom melletti nyílt árokszakasz 
megszűnik. 

Émász oszlopok, oszlopsorok áthelyezése, átalakítása: 
 
A kerékpárút építés műszaki terve összhangban készült el - nyomvonal érintettség 
esetén - a kapcsolódó közművek terveivel egyben. A burkolatépítés által érintett 
közművezetékek védelméről illetve biztonságba helyezéséről az üzemeltetők előírásai 
szerint kell gondoskodni. 





Melléklet a … / 2018.(V.31.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
EDELÉNY KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSI PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ1 

OSZLOPOKÁTHELYEZÉSÉRŐL, ÁTALAKÍTÁSÁRÓL 
 
 
1. Átvevő - Átadó adatai: 
 
1.1. Átvevő adatai: 

Elosztói engedélyes neve: 
 
ÉMÁSZ Hálózati Kft. (a továbbiakban ÉMÁSZ, vagy Átvevő) 
 

Címe: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13. 
Kapcsolattartó személy neve: Békési Attila  06-46/535-318 
Kapcsolattartó E-mail: attila.bekesi@emasz.hu Fax szám: 06-1/238-2815 
Számlavezető pénzintézet 
neve: MKB Bank Zrt. 

Pénzintézeti számlaszáma: 10300002-10295610-49020012 
Cégjegyzék száma: 05-09-013453 
Adószáma: 13804495-2-05 
Képviseli: Magyar Lajos, Farkas Dávid 
 

1.2. Átadó adatai:  

Neve: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Címe: 3780 Edelény, István király útja 52 
Adószáma: 15725596-2-05 

Cégjegyzékszáma:  

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. 
Pénzintézet számlaszáma: 12037805-00113009-00100007 

Ügyintéző neve: Nyíri Lajos Beosztása: 
Városfejleszté

si ügyintéző 

Ügyintéző címe: 
3780 Edelény, István király 

útja 52 
Telefonsz.: 06-30/867-8628 

Ügyintéző E-mail címe: nyiri.lajos@edeleny.hu Tel./Fax.: 06-48/524-105 

 

Átadó és Átvevő a továbbiakban együtt: Felek. 

 
2. Általános rendelkezések: 

                                                 
1 A címben a Projekt/Beruházás rövidített, beazonosításra alkalmas elnevezése szerepeljen 

mailto:bari.sandor@edeleny.hu


 10 

2.1. A munka címe: 

EDELÉNY KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE kapcsán KIF tartószerkezetek áthelyezése. 

2.2. Előzmények 
EDELÉNY KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE című,  TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 
azonosítószámú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához az ÉMÁSZ HálózatiKft. 

tulajdonában lévő és általa üzemeltetett vezeték hálózat átalakítása, áthelyezése(a 

továbbiakban: kiváltása) vált szükségessé. A beruházás kb. 300m KIF szabadvezetéki 

hálózat és 9db tartószerkezet bontásával és kb. 305m KIF szabadvezetékes hálózatés 9db 

tartószerkezet létesítésével valósulmeg. 

2.3 A megállapodás tárgya: 

A Felek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 119. § 

(6) bekezdésben foglalt törvényi kötelezettségüknek eleget téve, jelen Megállapodásban 

rendezik a munka címe szerinti közcélú hálózat kiváltásának költségviselésére, a fenntartási 

időszak/elidegenítési tilalom lejártáigtörténő üzemeltetésre, illetve a fenntartási 

időszak/elidegenítési tilalom lejártát követően a VET 119.§ (5) bekezdésében írt 

értékesítésre vonatkozó kérdéseket.  

 

2.4 Tulajdonjog 
A tárgyi munka során létrejött, közcélú hálózat részét képező vagyonelem a támogatási 

szabályok alapján a fenntartási időszak végéig az Átadó tulajdonát kell, hogy képezze, mivel 

európai uniós, vagy más hasonló nemzetközi forrás, és/vagy államháztartás valamely 

alrendszeréből biztosított forrást használt fel a létrehozásához, így annak elidegenítésére a 

fenntartási időszak végéig (elidegenítési tilalom lejártáig) nem kerülhet sor, ezért a Felek 

megállapodnak, hogy a kiváltás során létesülő hálózati elem a fenntartási időszak végéig az 

Átadó tulajdonába kerül. 

A Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy az Átadó az elidegenítési 

tilalom lejártát követő napon a Vet. 119. § alapjánadásvétel jogcímen átadja, az Átvevő pedig 

átveszi a kiváltás során létrejövőa 6. pontban meghatározott, és az 1. számú melléklet 

szerint birtokba adott eszközök tulajdonjogát. A tulajdonjogi átruházás automatikusan, 

minden további jognyilatkozat nélkül valósul meg. 

 

2.5. Indokolt költségek 
Átadó és Átvevő kijelentik, hogy jelen megállapodásban szereplő kiváltás a 2.1.2. pontban írt 

Projekt/Beruházás megvalósítása érdekében elengedhetetlenül szükséges, valamint a 

kiváltás kizárólag indokolt mértékű költségekkel jár.  

 

2.6 Közcélúság 
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A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő hálózat a közcélú hálózat részévé válik.  

A Felek rögzítik továbbá, hogy jelen megállapodás megkötése kapcsán az eddig tárgyi 

hálózatról vételező felhasználókat, valamint a jövőben a tárgyi hálózatról vételezni 

szándékozó felhasználókat semmiféle megkülönböztetés nem érheti. Szükség esetén a 

meglévő felhasználók teljesítménybővítéssel, valamint az új felhasználók hálózatra történő 

csatlakozással kapcsolatos igényeit az Átvevő teljesíti. 

Az igények kielégítésével egy időben felmerülő hálózatrész kapacitásának növelését az 

Átvevő végzi saját költségén, amelyhez az Átadó jelen megállapodás aláírásával hozzájárul.  

 

3. Az Átadó kötelezettségei 
3.2. Átadó vállalja, hogy a 6. pontban részletezett közcélú hálózatot, a saját 
költségén,ezen megállapodásban részletezett feltételek szerint (ideértve az 

engedélyezéssel, az esetlegesen szükséges kártalanítással, ingatlan-nyilvántartási 

bejegyeztetéssel járó, és megvalósítással kapcsolatos összes költséget), megvalósítja. 
 

3.2.1 Tervezés: 
A Projekt/Beruházás kiviteli tervdokumentációját az ÉMÁSZ által minősített Tervező (a 

továbbiakban: Tervező) az Átvevő ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel történő egyeztetések alapján 

készíteti el, mely tervdokumentációt az Átvevő az engedélyezési kérelem benyújtásakor 

jóváhagy. A tervezőnek az eljárása során a minősítésben megfogalmazott 

követelményeknek megfelelően kell eljárnia. 

Átadó kötelezettsége vállal arra, hogy a Tervezőtől a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény szerint olyan módon szerzi meg a tervek használati jogát, felhasználási jogát 

(átdolgozás, többszörözés), hogy azt a támogatásra vonatkozó elidegenítési tilalom lejártát 

követően a  hálózati eszköz tulajdonba adáskoraz Átvevő részére továbbadhassa. 

Az átadásra kerülő elosztó hálózat tekintetében a tervezés és a kivitelezés során az ÉMÁSZ 

Hálózati Kft.-nél a standard anyaglistában nyilvántartott anyagokat kell alkalmazni. 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kizárólag az előírásoknak megfelelő, minősítési eljárás alapján 

alkalmas minősítéssel rendelkező beszállítókat és termékeket fogad el. A beépítendő 

termékek műszaki előírásait a vonatkozó hálózati terméksztenderdek tartalmazzák, melyek 

az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által rendelkezésre bocsátott hálózati sztenderd nyilvántartó 

rendszerben érhetők el, a minősített tervezők, kivitelezők részére a hozzáférés biztosított. 
 

3.2.2 Engedélyeztetés: 
Átadó a kivitelezés megkezdése előtt a jogerős engedélyekkel rendelkező kiviteli 

tervdokumentációt Átvevő részére 3 példányban (illetve vezetékjogi engedély 

szükségessége esetén a vezetékjogi dokumentációt 2 példányban) és elektronikus 

adathordozón átadja. 
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A VET 123.§ (3a) bekezdése alapján az Átvevő a közcélú hálózatra és ennek közterületet 

érintő biztonsági övezetére megállapodást köt a közterület tulajdonos önkormányzatával. 

Az engedélyezés költségeit és kockázatát az Átadó viseli a tervezővel vagy a vállalkozóval 

kötött szerződése alapján. 

 
3.2.3 Kivitelezés:  
Hálózatot létesíteni csak jogerős engedély alapján lehet. Az Átadó a kivitelezési 

munkálatokat az ÉMÁSZ által minősített vállalkozóval végezteti el, aki köteles a 

minősítésben megfogalmazott követelményeknek megfelelő eljárása. 

Az Átadó a közműkiváltás kivitelezését a2.1.pont szerinti munka kivitelezési munkálataira - 

az Átadó, mint Ajánlatkérő által - lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes 

ajánlattevővel(a továbbiakban:Vállalkozó) végezteti el, a kivitelezés az összes jogerős 

engedély birtokában, a munkaterület átadás-átvételének megtörténte után kezdhető meg. Az 

Átadó a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés útján a kivitelezés megkezdéséhez 

szükséges engedélyeket megszerzi, bejelentéseket megteszi,megállapodásokat megköti, 

kártalanításokat elvégzi. 

Az Átadó a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy a 

kivitelezés a 6.2pont szerinti ütemezés szerint készüljön el, és az előírás szerinti 

megvalósulási dokumentáció üzemeltetés céljából átadására kerüljön az Átvevő részére. 

 

Az Átadó a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés útján biztosítja, hogy  

• A munkaterület átadás-átvételre meghívja az Átvevő műszaki minőségi ellenőrét. 

• A munkaterület feszültségmentesítését a munkavégzés előtt minimum 60 nappal 

megkérje és a munkaterületet a Vállalkozó részére átadja. 

• Átvevő részére biztosítsa a folyamatos műszaki minőségi ellenőrzés lehetőségét. 

• Az üzembe helyezéshez szükséges eljárások lefolytatásáról gondoskodjon 

(munkavédelmi szemle, műszaki átadás-átvétel). 

• Gondoskodjonarról, hogy a műszaki átadás – átvételi eljáráson a villamosenergia-

ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) 

Korm. rendeletben írt üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához 

szükséges dokumentumok a tervező és a kivitelező részéről átadásra kerüljenek. 

• Gondoskodik arról, hogy az ÉMÁSZ képviselője az építési naplóba bejegyzést 
tehessen. 

 

Az alábbiakban megjelölt személy megkeresése után kerülhet csak sor a munkaterület 

átadására és a kivitelezési munkálatok tényleges megkezdésére: 

Szekeres Csaba 
ÉMÁSZ Hálózati Kft. Beruházási osztály  
tel.: +36-1/238-3160;  
e-mail: csaba.szekeres@elmu.hu 
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3.2.4 Jótállás: 
Az Átadó, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása után (a továbbiakban: 

Vállalkozó), megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy az átadott 

berendezések, illetve bármely részük mentesek minden felismerhető és rejtett hibától, így 

különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól, beleértve a felhasznált 

alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges 

tulajdonságainak nem megfelelőségéből, a szerelési, gyártási technológiai fegyelem 

megsértéséből eredő hibákat is. Jelen szerződés aláírásával Átadó visszavonhatatlanul az 

Átvevőre engedményezi a fent megjelölt vállalkozási szerződéséből fakadó, a 6.1.2. szerinti 

hálózati eszközhöz fűződő jótállási jogosultságait, és erről a szerződött partnerét is köteles 

értesíteni. 

Átvevő jogosult és köteles az átadást követően a Vállalkozási szerződéssel kapcsolatos 

szavatossági vagy jótállási kérdésekben az Átadóhoz fordulni és a jótállási illetve 

szavatossági jogokat az Átadó bevonásával a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

A Vállalkozóval kötött szerződésben legalább az alábbi kötelezettségeket kell rögzíteni: 

Vállalkozó a Szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokra, leszállított berendezésekre 60 

hónap jótállást vállaljon.  

A Vállalkozónak a jótállási időszak alatt bármely hibáról szóló értesítés kézhezvétele után 

hat (6) órán belül meg kell jelennie a helyszínen a meghibásodás okának feltárására és kettő 

(2) napon belül el kell készítenie az általa javasolt programot az elhárításra, amelyet csak az 

Átvevő írásbeli jóváhagyását követően lehet elvégezni. 

Átvevő a hiba felfedezését követően azonnal értesíti a Vállalkozót, ismertetve az hiba 

jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. 

Az Átvevő minden tőle ésszerűen elvárható lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó 

részére annak érdekében, hogy az észlelt hibát a Vállalkozó megvizsgálhassa és az 

elhárításra javaslatot tehessen, vagy azt elvégezhesse. 

Ha a Vállalkozó ésszerű időn belül, ami semmiképpen nem lehet több a hibáról szóló 

értesítést követő hét (7) napnál több, nem kezdi meg a hiba, vagy a hiba következtében a 

Szerződés szerint szállított és az átadott berendezésekben okozott kár orvoslásához 

szükséges hiba feltárását, vagy kijavítását, Átvevő a Vállalkozónak küldött írásbeli értesítést 

követően a Vállalkozó költségére intézkedhet a hiba elhárítása iránt. 

 

Amennyiben az Átadó a tervezés és kivitelezés során nem a jelen szerződésben 

meghatározottak szerint jár el és ez által a létrejött hálózati elemek műszaki megfelelősége 

nem biztosított, az Átvevő a munkaterület átadást, illetve az eszközök üzemeltetésre történő 

átvételét megtagadhatja. Az ebből fakadó kártérítési igényt az Átvevő kizárja. 
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3.3. Maradványérték megfizetése: 
A 6.1.1. pontban írt eszközök elbontáskori könyv szerinti értéke nettó 10.140 Ft, melyet 

Átadó a hatályos általános forgalmi adó mértékével növelten megtérít az Átvevőnek, 

legkésőbb a bontás befejezését követő 30 napon belül, az ÉMÁSZ által kiállított számviteli 

szabályoknak megfelelő bizonylat ellenében. 

 

Amennyiben a bontási munkálatok elvégzését követően a ténylegesen elbontott hálózati 

elem a 6.1.1 pontban meghatározottakhoz képest mennyiségi eltérést mutat, és ebből 

fakadóan a ténylegesen elbontott hálózat könyv szerinti értéke nagyobb, mint az előzetesen 

megállapított érték, Átvevő ezt jelzi, és a Felek haladéktalanul intézkednek a jelen 

megállapodás módosítása iránt. Amennyiben a ténylegesen elbontott hálózat könyv szerinti 

értéke kisebb, mint az előzetesen megállapított érték, az Átvevő a számviteli bizonylatát a 

ténylegesen elbontott hálózati mennyiség alapján állítja ki. 

 

A Felek megállapodnak, hogy az elbontott hálózati elemek nem kerülnek az Átadó 

tulajdonába, azokat az Átadó az Átvevő által megjelölt telephelyre szállítja. A 

hulladékkezelés az Átvevő költsége és felelőssége. A maradványérték megfizetésével az 

Átadóra a bontott anyagok vonatkozásában jogok és kötelezettségek nem szállnak. 

 

3.4. Birtokátruházás és használatba adás üzemeltetés céljából: 
Jelen megállapodás aláírásával Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a 6.1.2. pontban írt 

hálózati eszközt a VET 119. § (5) bekezdésében írt kötelezettségének megfelelően 

üzemeltetés céljából Átvevő használatába adja.  

A 6.1.2. pontban írt hálózati eszköz elkészültekor az Átadó az eszközök birtokát az Átvevőre 

ruházza át. A birtokátruházás időpontja a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti 

birtokátruházási jegyzőkönyvnek Felek képviselői által történő aláírásának napja, mely naptól 

kezdve a kárveszélyt az Átvevő jelen szerződésben rögzített szabályok szerint viseli. 

 

Felek rögzítik, hogy az Átadó tulajdonába kerülő (ezzel a nemzeti vagyon részévé váló) 

hálózati eszköz üzemeltetésbe adása tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (Nvtv.) 11.§ (6) szakaszában foglalt versenyeztetési kötelezettség a VET 

119. § (5) bekezdése értelmében nem áll fenn. 

 
4. Átvevő kötelezettsége: 
4.1 A tervezés és kivitelezés során 
4.1.1 A vezetékjogi engedélyezési eljárás alá vont munka, valamint a műszaki átadás – 

átvételt követő üzemeltetési engedélyezési eljárás esetében, mint engedélyes az átadott – 

törvényi előírásokban rögzített módon elkészített – engedélyezési dokumentációt, ellenőrzi, 
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és megküldi az engedélyező hatóságnak, a számviteli törvényeknek és a vonatkozó 

szabványoknak, előírásoknak megfelelő dokumentációt átveszi. 

 

4.1.2 A 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben írt engedélyezési eljárások 

lefolytatása, valamint a vezetékjogi engedélyezési eljárás alá vont munka, valamint a 

műszaki átadás – átvételt követő üzemeltetési engedélyezési eljárás esetében a 

jogszabályokban előírtak szerint elkészített engedélyezési dokumentációt ellenőrzi, 

és megküldi az engedélyező hatóságnak. 

4.1.3 Az eljárások lefolytatása során a szükséges mértékben részt vesz az alábbi 

folyamatokban: 

• tervjóváhagyás  

• részletes ütemterv jóváhagyása 

• hálózat műszaki minőség ellenőrzése, kiviteli tervdokumentációban előírt 

mennyiségi és minőségi ellenőrzés 

• feszültségmentesítések, kikapcsolások előkészítése és végrehajtása 

• a kivitelezési munkák koordinálása a saját érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges mértékben 

• a kivitelezés során észlelt hibákról, és hiányosságokról az Átadó értesítése 

építési naplón keresztül 

 

4.2 Üzemeltetés 
4.2.1 Átvevő vállalja: hogy a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező birtokbaadási 

jegyzőkönyvvel átadott eszközöket, a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásának napjától a 

fenntartási időszak végéig (elidegenítési tilalom lejártáig) használatba veszi, fenntartja és a 

VET 119. § (5) bekezdése alapján saját költségén üzemelteti. 

 

4.2.2 Az Átvevő vállalja, hogy az üzemeltetésre átvett berendezéseket a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jogelődje, a Magyar Energia Hivatal (MEH) kötelező 

határozataiban meghatározott átlagos paraméterek mellett, a közcélú hálózatokra vonatkozó 

minőségi mutatók mellett üzemelteti. 

Az Átvevő a rendes üzemmenet biztosításához szükséges karbantartási, állagmegóvási 

munkákat saját költségén végzi el. 

 A berendezésekben bekövetkező üzemzavar, meghibásodás esetén – a hiba mértékétől 

függően - a hálózati szolgáltatások minimális minőségi mutatóit tartalmazó MEH 

határozatban írt időn belül az Átvevő megkezdi a helyszínen a hiba elhárítását, s lehetőség 

szerint biztosítja a folyamatos, de nem szünetmentes üzemmenetet, és elvégzi a szükséges 

karbantartásokat. 
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Abban az esetben, ha olyan jellegű hálózati esemény történik, amely okán az Átadó 

tulajdonában álló eszközöket haladéktalanul cserélni kell, az Átvevő azt utólagos értesítési 

kötelezettség mellett elvégzi, és a cserével járó, jegyzőkönyvvel és egyéb dokumentummal 

igazolt költségek megtérítését az alábbiak szerint követelheti: 

i. Amennyiben a hiba oka – az Átadónak az eszközöket kivitelező Vállalkozóval 

szembeni jótállási és szavatossági igényérvényesítése körébe tartozik, az Üzemeltető a 

kiváltási megállapodás szerint reá engedményezett jogosultságok és szavatossági igények 

tekintetében köteles közvetlenül a Vállalkozótól megtérítést/helytállást követelni. 

ii. Az Átvevő harmadik személy károkozásából származó kár megtérítését a Ptk. 

szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó szabályai szerint közvetlenül a károkozótól 

követelheti. Az Átadó – amennyiben erre konkrét károkozási esemény kapcsán szükséges - 

a tulajdonost megillető jogosultságait az Átvevőre engedményezi. 

iii. Az olyan károk megtérítését, amelyekért a fentiek alapján más személy nem tartozik 

helytállni, illetve más személytől megtérítés nem követelhető, az Átvevő az Átadótól, mint 

tulajdonostól követelheti. 

 

4.2.3 Jelen megállapodás szempontjából az Átvevő üzemeltetési tevékenysége a kiváltási 

megállapodás szerint létesített eszközökön végzett minden olyan tevékenység, amely a 

berendezéseknek üzemben tartására, kezelésére, karbantartására, leállítására, a 

berendezések előírt paraméterek szerinti üzemkészségének megőrzésére, valamint az 

üzemzavarok elhárítására irányul.  

4.2.4 Az Átvevő a folyamatos, de nem szünetmentes üzem biztosítása érdekében 

gondoskodik a megfelelő szervezeti egységek és ügyeletei rendszer kialakításáról és 

fenntartásáról, valamint készletezi a szükséges anyagokat és eszközöket. 

 

4.2.5 Az üzemeltetést végző szervezeti egység megnevezése: 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) 

Miskolci régió, területfelelős: Kiss István, tel.: (+36)-20-940-3175; istvan.kiss.01@elmu.hu 

 

5. Tulajdonjogi átruházás ellenértéke 
Az Átvevő az alábbiak szerint megállapított értéken az Átadó által létesített – a jelen 

Megállapodás 6.1.2. pontjában részletezett, és 1. melléklete szerinti birtokbaadási 

jegyzőkönyvvel átadott – közcélú hálózat tulajdonjogának ellenértékeként köteles a 

jogszabályban meghatározott vételárat az Átadó részére megfizeti. 

A jogszabályban meghatározott vételár a hálózati eszközt a hálózati eszköznek a támogatás 

részarányának megfelelően csökkentett könyv szerinti nettó értéke. 

A Felek megállapodnak, hogy az átadási érték az alábbi adatok figyelembevételével kerül 

megállapításra:  
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Átadó a létesítést követően bekerülési értéken aktiválja könyveiben a 6.1.2. pontban leírt és 

az 1. melléklet szerinti birtokbaadási jegyzőkönyvvel átadott eszközöket. 

Az átadásra kerülő berendezések várható bekerülési értéke: Bruttó 2.570.890 Ft 
A fenntartási időszak végéig (elidegenítési tilalom lejártáig) az Átadó a könyveiben aktivált 

eszközöket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű leírási kulcsok 

figyelembe vételével amortizálja. 

A fenntartási időszak várható vége:     2024.08.19. 

Az átadásra kerülő hálózati eszközök támogatási részaránya: 100% 

 

Amennyiben a fenntartási időszak alatt az amortizáción felül az eszközök könyv szerinti 

értékét érintő esemény történik, avagy a fenntartási időszak várható lejárta megváltozik az 

Átadó az Átvevőnek arról tájékoztatást nyújt. Az átadási érték megállapításánál azt a Felek 

figyelembe veszik. 

 

Az Átadó az Átvevő részére a fentiek alapján meghatározott ellenértéket a számviteli 

jogszabályoknak megfelelő tartalmú az Eladó által kiállított bizonylat ellenében, 30 napos 

teljesítési határidővel fizeti meg. 

 

6. A létesített, majd átvételre kerülő hálózat paraméterei, átadási érték 
 
6.1. Az átvételre kerülő hálózat mennyiségi paraméterei: 
 
6.1.1. A bontandó hálózat szakaszok főbb műszaki adatai: 
kb. 300m KIF nyomvonal bontás 

9 db KIF beton tartószerkezet bontás 

6.1.2. A tervezett: hálózat főbb műszaki adatai: 
kb. 305mnyomvonal létesítés 

9 db KIF beton tartószerkezet létesítés 

6.2. A létesítés ütemezése: 
Átadó nyilatkozik, hogy a létesítés ütemezése az alábbi: 

Tervezés kezdete:          Elkészült tervdokumentáció rendelkezésre áll  

Vezetékjogi engedély kérelem beadása:    Nem releváns   

Építési beruházás kivitelezés tervezett kezdete:   2018.08.06. 

Műszaki átadás és üzemeltetésre átadás tervezett dátuma: 2019.07.31. 

Birtokátruházástervezett dátuma:     2024.08.19.  

    
 
7. Záró rendelkezések: 
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7.1. Jelen megállapodásba foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elfogadják és aláírásukkal megerősítik.  

7.2. Átvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.(1). 

bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

7.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó Vállalkozóval megkötött vállalkozási 

szerződéseket az Átvevő részére rendelkezésre bocsátja. 

7.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az európai uniós támogatásra vonatkozó jogszabályok, valamint a 

villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv., ezen törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, valamint a villamos energia hálózati 

csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és 

alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelet és az Elosztói engedélyes 

Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a jelen szerződés és 

az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a 

jelen szerződés rendelkezései az irányadók. 

7.5. Jelen megállapodás, a Felek aláírásával jön létre és lép hatályba. 

7.6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége, nem 

érinti a szerződés további pontjainak érvénytelenségét, és a felek kötelesek az érvénytelen 

részt, rendelkezést közös megegyezéssel módosítani. 

7.7. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést kizárólag a jelen szerződés 1. mellékletét 

képező birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásának napjáig mondható fel, azt követően egyik fél 

részéről sem mondható fel sem rendes, sem rendkívüli felmondás útján. 

 

 

Mellékletek:  1. sz. melléklet: Birtokátruházási jegyzőkönyv 

 

Edelény, 2018 ……………              Miskolc, 2018 …………… 

 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

         Molnár Oszkár Magyar Lajos                       Farkas Dávid 

 Polgármester osztályvezető osztályvezető 

 Átadó Átvevő Átvevő  

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………….. 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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……………………………………….. 
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1. sz. mellékletet 

Birtokátruházási jegyzőkönyv 
a VET 119. § (4)-(5) bek. alapján megvalósult beruházás üzemeltetésre történő 

átadásáról 
 

Felvéve: ……………………………………………… 

Jelen lévők: 

Átvevő: 
Neve:  ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Székhely:  3525 Miskolc, Dózsa György út 13. 

Cégjegyzék száma: 05-09-013453 

Adószám:  13804495-2-05 

Bankszámlaszám:  10300002-10295610-49020012 

Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank  

Képviseli: ……………………………………………… 

Átadó: 
Neve:  Edelény Város Önkormányzata 

Székhely:  3780 Edelény, István király útja 52 

Adószám: 15725596-2-05 

Bankszámlaszám: 12037805-00113009-00100007 

Képviseli: Nyíri Lajos 

 

Felek az alábbiakat rögzítik: 

 

A Felek által 2018……………………napján megkötött közcélú hálózat áthelyezéséről, 

átalakításáról szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Átadó - ezen jegyzőkönyv 

keltének dátumával, ezen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében részletezett, az Átadó által 

létesített és tulajdonában lévő  - hálózat birtokát az Átvevőre átruházza, az Átvevő pedig 

üzemeltetésre átveszi azt. 

Az 1.sz mellékletben részletezett berendezések Átadó könyveiben nyilvántartott 

értéke……………………………………….. Ft + ÁFA, azaz …………………………….forint + 

ÁFA.  

A Felek rögzítik, hogy a birtokátruházás időpontjában az átadásra kerülő villamos 

berendezések új állapotúak, Átadó annak látható, vagy nem látható hibájáról nem tud, és a 

további üzemeltetést akadályozó körülmények nem állnak fenn. 

 

Az Átadó kötelezettségei: 
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Átadó köteles az átadásra kerülő berendezésekre vonatkozó minden dokumentációt - 

különös tekintettel a kiváltási megállapodásmegjelölt terveket - Átvevőnek tételes jegyzék 

alapján átadni.  

Átadó kijelenti és a jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy az átadásra kerülő berendezések 

jogszerűen létesültek, azokkal kapcsolatban rendezetlen vagyoni kötelezettség nem áll fenn. 

 

 

Az Átvevő kötelezettségei: 

Átvevő kijelenti, hogy az átadásra kerülő berendezéseket, azok kivitelezését szerelését 

megvizsgálta és azok, újszerűek és üzemeltetésre alkalmas állapotban kerülnek átadásra. 

 

A beépített berendezések listáját a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező 1 sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

Mellékletek:  1.sz. melléklet: Átadási dokumentáció 

 

…………………, …………... …………… …………………, …………... …………… 

 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

    

 Átadó Átvevő Átvevő 

 

 
 

 



Előterjesztés mellék lete 
 

 
 




