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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE 

KAPCSÁN  

EGYES SZAKMAI ÉS KÖZBESZERZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉRDÉSEKRŐL 

 

 

mely létrejött 

 

Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzata 

1041 Budapest, István út 14. 

Képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester, 

(a továbbiakban: Budapest Főváros IV. kerület) 

 

Budapest Főváros XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 

Képviseli: László Tamás polgármester, 

(a továbbiakban: Budapest Főváros XV. kerület) 

valamint 

 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

Képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató, 

(a továbbiakban: BKK) 

  

(együttesen a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 

mellett: 

 

 

1. Az együttműködés előzményei 

 

1.1. A káposztásmegyeri intermodális csomópont kialakíthatóságához kapcsolódóan Észak-

pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. megbízásából 2011-ben városrendezési, illetve -

fejlesztési tanulmányterv készült, melyet megtárgyalt és 409/2011. (X. 27.) Ök. számú 

határozatával a Budapest Főváros IV. kerület  Képviselő-testülete, valamint 860/2011. 
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(IX. 28.) Ök. számú határozatával a Budapest Főváros IV. kerület Képviselő-testülete is 

elfogadott. 

1.2. Az 1.1 szerinti tanulmánytervet koncepcionális alapként felhasználva, az intermodális 

csomópont megvalósításához szükséges uniós támogatás biztosíthatósága érdekében a 

BKK 2012-ben „Káposztásmegyer intermodális csomópont előkészítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárást folytatott le az alábbi főbb tervezési feladatok elvégzésére: 

 

 Hatályos KözOP Útmutató szerinti Részletes megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése az alábbi részfeladatok teljesítésével:  

o Potenciális használók körének felmérése, ennek keretében utasszámlálás, 

valamint célforgalmi kikérdezés végzése, valamint az eredmények feldolgozása, 

o Javaslattétel az intermodális csomópont ütemezett megvalósítására, 

o Költség-haszon elemzés elkészítése, az uniós támogathatóság vizsgálata, valamint 

o Szöveges, valamint rajzi munkarészek elkészítése, a rajzi munkarészek 

tanulmánytervi szintű kidolgozása. 

A munkarész elkészült, az elkészített megvalósíthatósági tanulmány a projekt uniós 

támogathatóságát alátámasztotta. Az intermodális csomópont egyes elemei, illetve a 

köztük kialakítandó kapcsolatok tanulmánytervi szinten több változatban kerültek 

kidolgozásra, a megvalósíthatósági tanulmányban továbbtervezésre javasolt változatát 

a Felek elfogadták. 

 
 Szabályozási tervhez kapcsolódó munkarészek elkészítése az alábbi részfeladatok 

teljesítésével: 

o Budapest Településszerkezeti Terve (TSZT) módosításához szükséges 

hatástanulmány kidolgozása, 

o Főváros Szabályozási Keretterve (FSZKT) módosításához szükséges 

hatástanulmány kidolgozása, valamint 

o Kerületi Szabályozási Terv elkészítése. 

A munkarészek elkészültek, jelenleg a településrendezési eszközök véleményezési 

szakasza folyik. Tervező feladata az egyes településrendezési eszközök fővárosi és 

kerületi szinten történő elfogadtatásával zárul. 
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2. Az együttműködés célja, főbb elemei 

 

2.1. Felek rögzítik, hogy a káposztásmegyeri intermodális csomópont mielőbbi (2014-2020 

közötti európai uniós finanszírozási ciklusban történő) megvalósítását szükségesnek 

tartják. Ennek érdekében az 1. pontban szereplő tervi előzményeken alapuló, további 

tervi munkarészek elkészíttetése (engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, szükséges 

engedélyek megszerzése, kivitelezésre alkalmas tenderdokumentáció összeállítása) 

érdekében konzorciumi együttműködést hoznak létre. A konzorciumot a három aláíró 

Fél alkotja. 

 

2.2. Felek rögzítik, hogy a Felek jelen megállapodás aláírásával a konzorcium vezetőjének 

Budapest Főváros IV. kerületet(továbbiakban: Vezető) választják. 

 

2.3. A Felek közül - a vonatkozó EU és hazai szabályok alapján – Budapest Főváros 

tömegközlekedésének szervezése tekintetében fennálló jogszabályi felelősségére 

tekintettel a BKK kiemelt szerepet tölt be, emellett ellátja a közútkezelői és 

tömegközlekedés kezelői feladatokat is. Ennek alapja a 1370/2007/EK rendelet, a 2011. 

évi CLXXXIX. törvény, a 2012. évi XLI. törvény, továbbá a 20/2012. (III.14.) Főv. 

Kgy. rendelet, mely „közlekedésszervezői” és „illetékes hatósági” hatáskörrel ruházza 

fel a BKK-t. 

 

2.4. Felek rögzítik, hogy az intermodális csomópont megvalósításához szükséges további 

tervek elkészíttetésének forrásbiztosítása érdekében a Közlekedés Operatív Program 

keretében a KÖZOP-5.5.0-09-11 "Városi és elővárosi közösségi közlekedés 

fejlesztése"című pályázati kiírásra pályázatot nyújtanak be a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumhoz, mint a kiemelt projektjavaslat támogatására javaslatot tevő 

szervezethez, valamint a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-hez, mint közreműködő 

szervezethez (a továbbiakban együttesen: Támogató), és a pályázati kiírásban foglalt célt 

együttesen megvalósítják. 

 

2.5. Felek az együttműködés főbb elemeit az alábbiak szerint definiálják: 
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 „Káposztásmegyeri intermodális csomópont továbbtervezési feladatainak 

elvégzése” című pályázat (továbbiakban: Pályázat) Támogató felé történő 

benyújtása, 

 A Pályázat kedvező elbírálása esetén, a 2.1 pont szerinti tervezési feladat 

elvégeztetése céljából közbeszerzési kiírás összeállítása és lefolytatása, 

 A tervezési folyamat feletti szakmai ellenőrzés biztosítása. 

 

Fenti tevékenységek keretében Felek szoros szakmai együttműködésben állnak 

egymással, valamint, a Támogatóval, további érintettekkel. 

 

2.6. Felek közül Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata, mint támogatásban részesülő, 

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és a BKK Zrt. pedig mint támogatásban 

nem részesülő partner vesz részt a projektben.  

 

3. A Pályázat benyújtása 

 

3.1. Jelen Megállapodás aláírásával a Felek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 

szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, 

hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a Támogatóhoz benyújtsa és a Pályázat 

elbírálása során a Támogatóval szemben a konzorciumot képviselje. A Felek kijelentik, 

hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

3.2. Jelen Megállapodás aláírásával Felek kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat 

támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 

érdekében  együttműködnek, így különösen szakmai segítséget nyújtanak a tervezési 

felhívás műszaki specifikációjának (tervező diszpozíció) összeállításában. 

3.3. Felek rögzítik, hogy a Pályázat műszaki tartalma meghatározása során arra törekednek, 

hogy – a szükséges forrásbiztosítás megléte esetén – minden olyan tervezési és 

engedélyeztetési folyamat elvégeztetése kiírásra kerüljön, mely alkalmas arra, hogy a 

beruházás a 2014-2020 közötti uniós finanszírozási ciklus keretében megvalósítható 

legyen. Ennek keretében a tervezési feladat az elkészült megvalósíthatósági tanulmány 

alapján a káposztásmegyeri intermodális csomópont és kapcsolódó infrastrukturális 

létesítményei 

o engedélyes terveinek elkészíttetése, 
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o a szükséges engedélyek megszerzése, valamint 

o a kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, 

ennek keretében tendertervek készítése az engedélyes tervek alapján 

 

 

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje 

 

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Pályázat keretében a káposztásmegyeri intermodális 

csomópont továbbtervezési feladatainak elvégzésére irányuló beszerzési és 

közbeszerzési eljárásokat a Vezető folytatja le.  

4.2. A közbeszerzés ajánlattételi dokumentációja műszaki részét a felek közösen állítják 

össze és szövegezik.  

4.3. A BKK különös joga, hogy a közbeszerzési tenderdokumentációt jóváhagyja a 

Közreműködő Szervezethez, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez 

minőségbiztosításra való benyújtását megelőzően, valamint a közbeszerzési ajánlattételi 

felhívás megjelentetése előtt. A BKK az esetleges módosításokat és ajánlattevői 

kérdésekre adott választervezeteket jóváhagyja. Ha a közbeszerzési eljárás során – az 

ésszerű határidőben megküldött dokumentációra – a BKK nem ad időben választ, a 

jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.  

4.4. A közbeszerzési eljárást lezáró döntésre javaslatot a Bíráló Bizottság tesz. A Bíráló 

Bizottságba a Vezető jogosult szavazó tagok delegálására felkérni a Feleket, akik a 

felkérésnek kötelesek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakember delegálásával 

eleget tenni. A Bírálóbizottságba szakértői (nem szavazó) tagot mindegyik Fél 

delegálhat. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály által 

kiadott közbeszerzési szabályossági tanúsítvány kiadását követően és a Bíráló Bizottság 

javaslata alapján a Vezető – saját közbeszerzési szabályzata alapján – hozza meg az 

eljárást lezáró döntést.  

4.5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Vezető közbeszerzési 

szabályzata az irányadó. 

 

 

 

5. A Felek feladatai és jogai 
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5.1. Felek tervezési folyamat teljes időszakát átölelő együttműködési szándékukat rögzítik, 

azaz jelen megállapodás kiterjed a (1) pályázat benyújtási, (2) közbeszerzési eljárás 

lefolytatási, továbbá a (3) tervezési-engedélyeztetési fázis egyes kiemelt kérdéseinek 

koordinációjára. 

 

5.2. A fentiek végrehajtása érdekében Budapest Főváros IV. kerület – Újpest 

Önkormányzata vállalja, hogy  

o Vezetőként ellátja a konzorcium vezetéséből adódó szakmai és adminisztratív 

feladatokat, 

o Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a nyertes tervezővel megköti a 

vállalkozási szerződést, 

o Vezeti a tervezői kooperációkat, 

o A tervezési munkáról Felekkel egyeztetve kiállítja a szükséges 

teljesítésigazolásokat (a szakmai- és a pénzügyi teljesítésigazolások elválhatnak 

egymástól, a szakmai igazolásokat az adott munkarész tekintetében kompetens 

Fél állítja ki), benyújtja a Támogató felé a kifizetési kérelmeket, 

o Eleget tesz a Támogató által előírt időszakos és eseti beszámolási 

kötelezettségnek (projekt előrehaladási jelentések, egyéb adatszolgáltatások), 

elvégzi a projekt zárásával kapcsolatos feladatokat, 

o További feladatai az 5.3 pontban kerülnek részletezésre. 

 

5.3. A fentiek végrehajtása érdekében Budapest Főváros XV. kerület – Rákospalota, 

Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, valamint a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zrt. vállalja, hogy  

o a részére véleményezésre megküldött főbb szakmai dokumentumokat megfelelő 

határidővel véleményezi, 

o a Pályázatban foglalt projektelemek tekintetében megegyező tárgyban támogatási 

igényt önállóan nem terjeszt elő, 

o részt vesz a közbeszerzési dokumentáció szakmai tartalmának összeállításában 

(különös tekintettel a műszaki leírás és mellékletei szakmai tartalmára, a tervezés 

és engedélyeztetés során érvényesítendő fő mérföldkövek meghatározására),  

o szavazati joggal rendelkező delegáltja(i) útján részt vesz a közbeszerzési eljárás 

bírálóbizottsági munkájában, 



 
 

7 
 

o részt vesz a tervezői kooperációkon, szakmai kompetenciáját érintő kérdésekben a 

szükséges állásfoglalásokat a tervező részére megadja, a rendelkezésére álló 

adatok alapján a tervezői adatszolgáltatási igényeknek eleget tesz, a saját 

hatáskörébe tartozó engedélyeket, hozzájárulásokat a lehető leggyorsabb 

ügyintézés mellett kiadja. 

5.4. A BKK joga és kötelessége, hogy: 

 a tervezői kooperációkon, egyeztetéseken részt vegyen, a terveket 

véleményezze.  

 A tervezői teljesítés igazolásokat ellenjegyezze. A BKK ellenjegyzése nélküli 

teljesítés igazolás semmis.  

5.5. A fentieken túl felek kifejezetten rögzítik, hogy a vonatkozó támogatási jogviszony 

kapcsán az alábbiak szerint járnak el: 

 Az elvégzendő tervezési feladatok finanszírozási fedezetét nyújtó Pályázat 

benyújtása a Vezető kompetenciájába tartozik; Ennek során kialakítása során a 

Támogatóval egyeztetve – az irányadó EU támogatási szabályok, hazai 

számviteli és adózási előírások alapján - legkedvezőbb konstrukció kiválasztása 

mellett jár el, a Felek mindegyikének egyetértésével. 

 Felek vállalják, hogy a benyújtott Pályázat sikeres elbírálása esetén, a későbbi 

sikeres kivitelezés érdekében a tervezés és engedélyeztetés során folyamatosan 

együttműködnek, és szükség szerint együttműködési megállapodást kötnek az 

alábbi érintettekkel: 

o az országos közforgalmú vasúti pályahálózaton beruházói feladatokat 

ellátó NIF Zrt.-vel, 

o az országos közforgalmú vasúti pályahálózat vagyonkezelőjeként eljáró 

MÁV Zrt.-vel, 

o az intermodális csomópont számára tervezett területen 50%-os 

tulajdonosként megjelenő Budapest Főváros Önkormányzatával. 

 Felek rögzítik, hogy az elkészülő tervek, dokumentációk felhasználásának, 

publikálásának joga minden Fél számára biztosításra kerül, azok tulajdonjoga, 

valamint továbbterveztetési joga minden Felet megilleti. 

 

 

6. Az együttműködés eljárási kérdései 
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6.1. A Felek a megállapodás végrehajtása érdekében szükség szerinti kapcsolattartásra 

törekednek. E körben az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:  

 

Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzata  

név: Wintermantel Zsolt 

beosztás: polgármester 

telefon: +36-1/ 

telefax: +36-1/ 

e-mail cím:  

 

Budapest Főváros XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

név: László Tamás 

beosztás: polgármester 

telefon: +36-1/ 

telefax: +36-1/ 

e-mail cím:  

 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

név: Somodi László 

beosztás: közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató-helyettes 

telefon: +36-30/774-1090  

e-mail cím: laszlo.somodi@bkk.hu 

 

6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a 6.1. pontban meghatározott kapcsolattartók 

mellett mindegyik Fél jogosult a konkrét szakmai kérdésre vonatkozó egyeztetés, vagy 

eljárás tekintetében megadni további kapcsolattartó személyeket (név, beosztás, telefon, 

telefax, e-mail cím). 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 

7.1. Felek jelen megállapodást a Fejlesztési Program megvalósítása érdekében határozott 

időre, a 2014-2020 EU támogatási időszak zárásáig kötik. Amennyiben a lefolytatott 

közbeszerzési eljárást követő 6 hónapon belül a KÖZOP támogatásra benyújtott pályázatról nem 
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születik támogatói döntés, vagy a támogatási igény az igényeltnél kisebb összegben kerül 

elfogadásra, úgy bármelyik Fél jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 

 

7.2. A megállapodás megszüntetésére, módosítására felek közös megegyezéssel jogosultak. 

 

 

Kelt: Budapest, 2013. szeptember hó … napján 

 

 …….…………....……….. …………………..……….. ……………..…………….. 

 Wintermantel Zsolt László Tamás Vitézy Dávid 

 polgármester polgármester vezérigazgató 

 Budapest Főváros Budapest Főváros BKK Budapesti  

 IV. kerület XV. kerület Közlekedési Központ Zrt. 


