
Megállapodás 
közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat  

nyomvonalára és biztonsági övezetére 
 
 
amely létrejött egyrészről az 
 
Önkormányzat megnevezése:  Dunavarsány Város Önkormányzata 
címe:  2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18. 
statisztikai száma:  15730875-8411-321-13 
képviseletében:  Bóna Zoltán polgármester. 
mint a közterületi ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Önkormányzat) 
A megállapodás nyilvántartási száma: ………………………………………. 
 
másrészről az 
ELMŰ Hálózati Kft. 
1132 Budapest, Váci út 72-74. 
Cg.: 01-09-874142; adószám: 13804983-2-44  
 
A megállapodás nyilvántartási száma: 5210-HFH-2013 
képviseli: Paveszka László osztályvezető és Simon Endre Csoportvezető 
mint hálózati engedélyes (a továbbiakban: Igénybevevő együttesen Felek) 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 
 
1. Önkormányzat 1/1 hányadú tulajdonában áll a Dunavarsány településen 5022 helyrajzi 
számon nyilvántartott („kivett út” megjelölésű) ingatlan (a továbbiakban Ingatlan). 
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az ebben a pontban felsorolt ingatlan közterület. 
 
2. Felek jelen megállapodással a Dunavarsány Ipari park, IBIDEN IV. gyártócsarnok 
ellátása, 20kV-os földkábel hálózat létesítése (SEPLAND: 5210) beruházással létrejövő 
közcélú villamos hálózat (továbbiakban Közcélú hálózat) nyomvonala, illetve annak 
biztonsági övezete által érintett, 1. pontban megjelölt Ingatlan igénybevétele céljából 
állapodnak meg. 
 
3. Az Ingatlant a jelen megállapodáshoz csatolt T12-038-01 rajzszámú nyomvonalrajz 
(átnézeti rajz) szerint érinti a Közcélú Hálózat. 
 
4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI 
törvény (továbbiakban VET) 123. § (3a) bekezdése alapján kötik. 
 
5. Felek rögzítik, hogy a Közcélú Hálózat biztonsági övezetével kapcsolatos előírásokat a 
villamos mű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szabályozza. 
 
6. A Közcélú Hálózatot a Budapesti és Pest Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatóság által kiadott hatósági engedélyben foglalt előírások szerint kell kialakítani 
és elhelyezni. Igénybevevőt a jogerős hatósági engedély és jelen megállapodás alapján 
ugyanazok a jogok illetik meg, mint amiket a mindenkori hatályos jogszabály alapján a 
vezetékjog jogosultja számára biztosít a jogalkotó. 
 



7. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a létesítmény engedélyeztetéséhez és 
megépítéséhez szükséges egyéb engedélyek, szakhatósági hozzájárulások (különösen a 
közútkezelői és az önkormányzati szakhatósági hozzájárulás) megszerzése, és az azokba 
foglalt előírások megtartása alól Igénybevevőt nem mentesíti. 
 
8. A munkálatokat Igénybevevő saját felelősségére és költségére végzi. Ebből kifolyólag 
esetlegesen keletkező bárminemű kártérítési kötelezettség Önkormányzatra nem hárítható 
át, továbbá Igénybevevő köteles az így keletkezett kárt haladéktalanul elhárítani, illetve a 
kellő helyreállítást végrehajtani. 
 
9. Igénybevevő köteles a munkálatok megkezdése előtt 15 nappal az Önkormányzatot 
értesíteni, ezt megelőzően a munkakezdéshez szükséges engedélyezést lefolytatni. 
A kivitelezés során a tervben meghatározott műszaki feltételek betartásáért az Igénybevevő és 
kivitelező együttesen felelős. Attól eltérni csak az érintettekkel felvett jegyzőkönyvben és 
módosított hozzájárulás illetve engedély előírásainak figyelembevételével lehet. 
Igénybevevő köteles a munkálatok befejezése után a közterületet az eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani. 
 
10. Jelen megállapodás módosítása csak Felek erre irányuló közös akaratával, írásban 
érvényes. A megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi 
egyben az egész megállapodás érvénytelenségét, Felek az érvénytelen rendelkezést a 
megállapodás időpontja szerinti ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel 
pótolják. Felek között a megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés 
vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A megállapodással kapcsolatban 
Felek között felmerülő vitás kérdéseket Felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg 
rendezni. 
 
11. Egyebek: …………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
12. Felek a megállapodást átolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. 
 
13. Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírás után, az utóbb aláíró fél aláírásának napján 
lép hatályba. 
 
………………., 2013. ………………… ………………., 2013. ………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 
 Önkormányzat Igénybevevő 
 


