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1. számú melléklet a Közgyűlés 179/2022. (XII. 15.) határozatához 

 

MEGÁLLAPODÁS 
 
(a továbbiakban: „Megállapodás”) amely létrejött egyrészről 
 
Felsőzsolca Város Önkormányzata 

székhely: 3561 Felsőzsolca Szent István u.20. 
adószám: 15725950-2-05 
képviseli:  Szarka Tamás polgármester 

(a továbbiakban: „Felsőzsolca”), 
 
másrészről 
 
          Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata 

székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
adószám: 15735605-2-05 
képviseli: Veres Pál polgármester  

(a továbbiakban: „Miskolc”), 
 
harmadrészről 
 
Építési és Közlekedési Minisztérium  

székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 
adószám: 15847397-2-41 
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter  

(helyettesítésében eljár: ……. ………………………) 
(a továbbiakban: „Minisztérium”) 
(Felsőzsolca, Miskolc és a Minisztérium a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”), között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
ELŐZMÉNYEK, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 5. § (3) bekezdés b) 
pontjában meghatározottak szerint az önkormányzatok és társulásaik, valamint a közlekedésért felelős miniszter az 
elővárosi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás biztosítására együttműködési megállapodást köthetnek a 
helyi személyszállítási közszolgáltatásoknak az önkormányzat közigazgatási határán kívülre történő kiterjesztése 
vonatkozásában. 
 
 

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 
 
1.1. A Felek az Sztv. 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján megállapodnak a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén az MVK Zrt. (Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) Szolgáltató (székhely: 
3527 Miskolc, Szondi György u. 1.  ; Cg. 05-10-000147 ; adószám: 11072315-2-05) (a továbbiakban: „MVK Zrt.”) 
által ellátott helyi személyszállítási közszolgáltatásnak a Felsőzsolca Város közigazgatási területére történő 
kiterjesztésében az 1.-2. számú mellékletek szerinti vonali menetrendekben foglalt szolgáltatási előírás biztosítása 
mellett (a Felsőzsolca területére az 1.-2. számú mellékletek szerinti vonali menetrendi teljesítménnyel kiterjesztett 
személyszállítási közszolgáltatás a továbbiakban: „személyszállítási közszolgáltatás”). 
 
1.2. Felek rögzítik, hogy az 1.-2. számú mellékletekben meghatározott szolgáltatói előírásnak a változásával 
(végállomás, megállóhelyek, Miskolc területén kívüli hálózati végpontok), illetve a személyszállítás közszolgáltatási 
teljesítmény 5 %-át meghaladó mértékű növelésével járó módosítása csak a Minisztérium előzetes jóváhagyásával 
történhet. 
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1.3. Felek rögzítik, hogy az 1.-2. számú mellékletekben meghatározott menetrend szerinti járatok közös 
működtetési feltételeinek biztosítása Miskolc és Felsőzsolca között jelen Megállapodás, és a díjrendszer, továbbá 
finanszírozása tekintetében közöttük létrejövő külön megállapodás szerint valósul meg.  

 

1.4. A díjrendszer, és a finanszírozás tekintetében megkötendő külön megállapodást a Felsőzsolca és Miskolc 
köteles 2022. december 31. napjáig megkötni. Ennek elmulasztása esetén jelen megállapodás nem lép hatályba 
2023. január 1. napján. 

 

1.5. A Felek egyezően rögzítik, hogy az 1.-2. számú mellékletekben meghatározott menetrend az Sztv. elveit és 
Felsőzsolcának a járatok közlekedtetésére vonatkozó igényeit is figyelembe veszi, azt valamennyi fél elfogadja, mint 
a személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szállítási teljesítmény előírást. 
 
 

2. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 
 
2.1. Felek jelen Megállapodást határozott időtartamra, 2023. január 1-től 2023. december 31-ig tartó határozott 
időtartamra kötik meg, figyelemmel az 1.4. pontban írtakra is.   
 
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás bármelyik fél által rendes felmondással 90 napos 
felmondási idővel megszüntethető. 
 
2.3. A Megállapodás egyik fél általi rendes felmondása a Megállapodást valamennyi fél vonatkozásában 
megszünteti.   
 
 

3. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
3.1  Felek a jelen Megállapodás teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek 
biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak. 
E személyek a következőek: 
 
          Miskolc részéről: […] 
          Felsőzsolca részéről:[…] 
 
Minisztérium részéről: Közúti Közlekedési Ellenőrzési  Főosztály vezetője: 
 
3.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az Sztv., továbbá a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
3.3. Felek a Megállapodás értelmezésével, teljesítésével, megszegésével, és az abból eredő következményekkel 
kapcsolatban felmerült minden jogvitát – beleértve a bármelyik Fél által gyakorolt felmondás jogszerűségére 
vonatkozó vitát is – békés úton egyeztetnek. Ennek során jogi képviselők bevonásával megegyezésre törekednek. 
 
3.4. Szerződő Felek kifejezik szándékukat, hogy a jelen Megállapodás lejáratát követő időszakra vonatkozóan a 
jelen Megállapodás szerinti területen a személyszállítási közszolgáltatás ellátásának módjáról, az erre vonatkozó 
további együttműködésükről és a finanszírozásáról egyeztetést folytassanak. 
 
 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
4.1. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megállapodás ügyleti szándékukkal és megállapodásaikkal minden 
tekintetben megegyezik. 
 
4.2. Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és egységes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag és szabályszerűen írták alá. 
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4.3. A jelen Megállapodás hét (7) db, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből kettő 
(2) példány a Minisztériumot, kettő (2) példány Város1-t, kettő (2) példány Város2-t, egy példány (1) a Szolgáltatót 
illeti meg. 
 
Mellékletek: 

 1. sz. melléklet: A Megállapodással érintett vonal menetrendje tanulmányi időszakban; 
 2. sz. melléklet: A Megállapodással érintett vonal menetrendje tanszüneti időszakban. 
 
 

Kelt: Miskolc, 202……… 
 
 
 
 

…………………………………… 
Veres Pál 

Polgármester 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Kelt: Felsőzsolca, 202……… 
 
 
 
 

…………………………………… 
Szarka Tamás 
Polgármester 

Felsőzsolca Önkormányzata 
 
 
 
Kelt: Budapest, 202……… 
 
 

……………..…………………………… 
 LÁZÁR JÁNOS 

Miniszter 
helyettesítésében eljár: ………..  

Építési és Közlekedési Minisztérium 

1. sz. melléklet: A Megállapodással érintett vonal menetrendje tanulmányi időszakban 
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2. sz. melléklet: A Megállapodással érintett vonal menetrendje tanszüneti időszakban 
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