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2. 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”), 
 
(Felsőzsolca és Miskolc 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. 
A Felek az Építési és Közlekedési Minisztériumnál háromoldalú megállapodás (továbbiakban: Alap 
Megállapodás) megkötésére tesznek javaslatot Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén az MVK 
Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1.; 
Cg. 05-10-000147; adószám:11072315-2-05)(a továbbiakban: „MVK Zrt.”) által ellátott helyi személyszállítási 
közszolgáltatásnak Felsőzsolca közigazgatási területére történő kiterjesztése (továbbiakban az Alap Megállapodás 
1.1. pontjában definiált „személyszállítási közszolgáltatás”) tárgyában.  
A Felek az Alap Megállapodás 1.3. és 1.4. pontjaiban megállapodnak, hogy az előző bekezdésben meghatározott 
személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeiről, a díjrendszerről, a finanszírozásról, valamint a 
szolgáltató kiválasztásáról külön megállapodásban állapodnak meg. 
 
 

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 
 
1.1 A Felek kijelentik, hogy a személyszállítási közszolgáltatás fenntartása érdekében a jelenleg működő – 7-es 
vonalszámjelzésű autóbuszvonalként megjelölt – vonalat fenn kívánják tartani, egyúttal megállapodnak, hogy a 
személyszállítási közszolgáltatás ellátásával megbízzák a Miskolccal megkötött és hatályban lévő közszolgáltatási 
szerződése alapján a 100 %-ban Miskolc befolyása alatt álló MVK Zrt.-t. 
 

1.2 Felek kijelentik, hogy az Alap Megállapodás alapján üzemeltetett autóbuszjáratok megrendelésével, valamint a 
személyszállítás közszolgáltatás Felsőzsolca általi – az 1.4. pont alapján fizetett hozzájárulást is magába foglaló – 
finanszírozásával kapcsolatos megrendelői feladatokat Miskolc gyakorolja. A megrendelői feladatok kiterjednek az 
érintett – 7-es vonalszámjelzésű autóbuszvonalként megjelölt – vonalon a díjak megállapítására, a jegy- és 
bérletbevétel-beszedési, jegy- és bérletellenőrzési, komplex forgalomirányítási, utastájékoztatási feladatok 
biztosítására is. 
Miskolc előző bekezdésben írt jogát nem érintően a Felek megállapodnak, hogy a 7/2 kedvezményes havi- vagy 
hóközi 90%-os kedvezményt tartalmazó bérletszelvényt (a továbbiakban: „Felsőzsolcai Bérlet”) utazásra igénybe 
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venni jogosult személyek az alábbi kedvezményben részesülnek 2023. január 1. napjától 2023. december 10. napjáig: 
amennyiben a jogosult személyek a Felsőzsolcai Bérlet megvásárlását követően azonnal Miskolc Megyei Jogú Város 
területére érvényes helyi Tanuló havi- vagy hóközi kombinált bérletszelvényt (a továbbiakban: „Miskolci Tanuló 
Bérlet”) is vásárolnak, akkor a Miskolci Tanuló Bérlet mindenkori bruttó árából kedvezményként levonásra kerül 
a megvásárolt Felsőzsolcai Bérlet mindenkori bruttó ára. Az előző mondatban írt kedvezmény más 
bérletszelvénytípusra – ide értve a Miskolc Pass Classic kártyával kedvezményesen megvásárolható 
bérletszelvénytípusokat is – nem vehető igénybe, továbbá a hóközi Miskolci Tanuló Bérlet érvényességi idejének a 
kezdete nem lehet későbbi, mint 2023. december 10. napja. 
 

1.3 Felsőzsolca kötelezettséget vállal, hogy a személyszállítási közszolgáltatás nyújtásához szükséges 
közterületeket, így különösen az autóbusz-megállók területeit a jelen megállapodás hatálya alatt térítésmentesen az 
MVK Zrt. rendelkezésére bocsájtja és gondoskodik azok karbantartásáról, síktalanításáról, hó eltakarításáról. Jelen 
Megállapodással érintett közút vagy közterület átépítésekor vagy felújításakor Felsőzsolca köteles gondoskodni a 
személyszállítási közszolgáltatás nyújtás feltételeinek a biztosításáról.  
 

1.4 Felek az Sztv. 5. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint az Sztv. 25. § (3) bekezdésének d) pontjában 
foglaltak teljesítésére arról állapodnak meg, hogy a személyszállítási közszolgáltatási teljesítmény utasok által 
fizetendő díjain felüli ellentételezéseként Felsőzsolca 4.133.858,- Ft/hó + ÁFA, azaz havonta négymillió-
százharmincháromezer-nyolcszázötvennyolc forint + ÁFA összeget fizet közvetlenül az MVK Zrt.-nek, az MVK 
Zrt. számlája ellenében a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. 
 
1.5. A Felek megállapodnak, hogy az Alap Megállapodás mellékletét képező közforgalmú menetrendekben szereplő 
szombaton, vasárnap, és ünnepnapokon közlekedő járatokat az MVK Zrt. kizárólag szóló autóbuszokkal teljesíti. 
Felek megállapodnak abban, hogy az MVK Zrt. a személyszállítási közszolgáltatást Felsőzsolca területére 
elsősorban CNG meghajtású, valamint lehetőség szerint elektromos meghajtású autóbuszokkal teljesíti. Ettől az 
MVK Zrt. kizárólag Miskolc utasítására, vagy az adott járat teljesítéséhez szükség jármű biztosítása érdekében 
térhet el. 
   
1.6. A Felek megállapodnak, hogy az MVK Zrt. bevonásával három havonta felülvizsgálják a jelen Megállapodás 
teljesítését, és amennyiben azt a költségek alakulása indokolja az 1.4. pontban foglalt összeg módosítására tesznek 
javaslatot.   
 
1.7. Az MVK Zrt. vállalja, hogy 2024. április 30. napjáig jelen Megállapodás szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
működtetési költségeiről Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének beszámol. 

 
 
 

2. A MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYESSÉGE és HATÁLYA 
 
2.1. Jelen Megállapodás kizárólag az Alap Megállapodással együtt érvényes, hatályos, és értelmezendő.  
 
2.2. Felek jelen Megállapodást az Alap Megállapodás időtartamával egyező határozott időtartamra kötik meg, azaz 
2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. 
 
2.3. Jelen Megállapodást a Felek az Alap Megállapodás hatályosságának időtartama alatt nem szüntethetik meg 
egyoldalú nyilatkozatukkal.  
 
2.4. Jelen Megállapodás bármilyen egyéb jogcselekmény nélkül megszűnik, amennyiben az Alap Megállapodás 
bármilyen okból megszűnik.  
 
 

3. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
3.1  Felek a jelen Megállapodás teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, az Alap 
Megállapodásban kijelölt kapcsolattartó személyeiken keresztül.  
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Kapcsolattartó személy az MVK Zrt. részéről: 
Lukács Zsolt autóbuszközlekedési igazgató 
 
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. 
 
 

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. 
 
4.3. A jelen Megállapodás öt (5) db, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből kettő 
(2) példány Miskolcot, kettő (2) példány Felsőzsolcát, egy (1) példány az MVK Zrt.-t illeti meg. 

 
 

Kelt: Miskolc, 2022. december .... 
 
 
 

…………………………………… 
VERES PÁL 

Polgármester 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata 

Kelt: Felsőzsolca, 2022. december .... 
 
 
 

…………………………………… 
SZARKA TAMÁS 

Polgármester 
Felsőzsolca Város Önkormányzata 

 
 
Jelen megállapodásban foglaltakat tudomásul vettük: 
 
Kelt: Miskolc, 2022. december .... 

 

 
 
 

……………………… 
Demeter Péter 
vezérigazgató 

MVK Zrt. 

 
 
 

………………………. 
Lukács Zsolt 

autóbuszközl. ig. 
MVK Zrt. 

 

 

 
 

 


