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KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség ( 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3. ) - továbbiakban, mint jogosult -
részére a megbízásából eljáró KELET-AUTÓSPORT Kft. ( 3525 Miskolc, Kazinczy út 10. fszt.3 ) kérelmére, a 
közútkezelői hozzájárulást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a következő feltételekkel 
adja meg: 

Tervező(k): 

Public Roads Kft. ( 3780 Edelény, Bódva út 10.) 
Tervszám(ok): PR-13/2021 

I. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok: 
1.1. Megnevezés: Közútkezelői hozzájárulás Eger-Ózd Rally 2021 Heves megyei országos közutak 

szakaszain történő megrendezéséhez 

1.2. A közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kkt.) 37. § (1) bek. alapján igénybevételi díjat (a továbbiakban: Díj) kell fizetni. A Díj 
mértékét a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rend.) 
6.§ (4) bek. értelmében a rendelet 4. számú melléklete szabályozza. A KHVM rend. 6.§ (5) bekezdésében 
foglaltak szerint a fizetendő Díj előre esedékes, melynek mértékét az igénybevétel tervezett időtartama 

alapján, de legalább 1 napra kell megállapítani; azaz minden megkezdett nap 1 napnak számít. 
A megállapított Díjat a rendezvény megkezdése előtt kell a Társaságunk részére megfizetni és a befizetés 
megtörténtét a Heves Megyei Igazgatóság részére igazolni legkésőbb 2021. 05. 13-ig (e-mail: 
info@heves.kozut.hu). 
A Díj megfizetéséig a közutat érintő nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető meg. 

1.3. Az érintett közúti és igénybevételi adatok: 

Közút Szlv.k. Szlv.v.Igénybevétel módja 
száma km+m km+m 

Hossz Szél. 
m m 

Terület m2 Alapdíj 
HUF 

Idő 

nap 
Sz. Bruttó érték 

25 027+ 
0668 

032+ 
0918 

Teljes zárás 5250 610 32.025,00 5 1 3 610.076 

2413 004+ 
0600 

015+ 
0716 

Teljes zárás 11072 6,00 66.432,00 2 1 3 506.212 

24126 000+ 
0000 

002+ 
0220 

Teljes zárás 2300 4,00 9.200,00 2 1 3 70.104 

2414 000+ 
0000 

003+ 
0220 

Teljes zárás 3075 6,00 18.450,00 2 1 3 140.589 

24 043+ 
0960 

052+ 
0705 

Teljes zárás 8757 7,98 69.880,86 5 1 3 1.331.231 

Mindösszesen: 2.658.212 

1.4. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988.(IV.21.) MT rendelet (a 
továbbiakban: MT rend.) 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen közútkezelői hozzájárulás szerinti 
tevékenység kizárólag a Társaságunk Heves megyei FKO ( 3300 Eger, Mátyás király út 136/A ), tel: , 
szervezeti egységének szakfelügyelete mellett történhet. 
A szakfelügyeletet Társaságunk - az MT rend. 27.§ (4) bekezdés alapján, a ténylegesen felmerült, 
szükséges költségek felszámítására figyelemmel — a következő egységdíjak szerinti díj ellenében végzi: 
szakfelügyeleti díj: 11.000;  Ft/óra + ÁFA; + a kiszállás díja: 100,- Ft/km +ÁFA. Vagyis összesen 
67200,- Ft +ÁFA a teljes szakfelügyelet díja. 
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1.5. A megállapított díj(ak)at átutalással kell a Magyar Közút Nonprofit Zrt. MKB Banknál vezetett 
10300002-10460102-49020027 számú számlájára teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük, hogy a jelen 
hozzájárulás számát (200000483/01 / HEV-1040/3/2021) és a befizetés jogcímét feltüntetni szíveskedjen. 
Jelen hozzájárulás egyben díjbekérőnek is minősül. Számla kiállítására csak a kiszabott díjak 
maradéktalan megfizetését követően kerül sor. 

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek: 
2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek: 

2.1.1. Jelen közútkezelői hozzájárulás kizárólag a jelen hozzájárulásban előírt feltételek teljesítése esetén 
érvényes. 

2.1.2. A rendezvény megtartásához szükséges megkérni az érintett járatüzemeltető társaságok és az 
érintett önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozatait, melyet a rendezvény megtartása előtt 

minimum 3 nappal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére be kell nyújtani. 

2.1.3. A rendezvény időtartama alatt, az egyes teljes zárással igénybevett útszakaszok megközelítése 
során az egyes (közönség, szervezők, további közreműködők) gépjármű elhelyezése tekintetében 
"a közúti közlekedésről" szóló 1988. évi I. törvény vonatkozó rendelkezése a közút területén vagy 
a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője 

rendelheti el díj és pótdíj szedését. 

2.1.4. A rendezvény ideje alatt a teljesen elzárt település/településrész megközelítését a verseny 
időtartama alatt, a verseny közötti szünetekben biztosítani kell! Kérjük értesíteni az érintett 
lakosságot a várható versenyközi szünetek nyitásának időpontjáról. 

2.1.5. A rendezvény és az ideiglenes útlezárás helyszíni lebonyolítási feladatait - beleértve az útvonal 
teljes biztosítását a rendőrhatóság bevonásával, az ideiglenes forgalmi rendét bevezetését, 
fenntartását, a terelési útvonal biztosítását, a tömegtájékoztatást is - a jogosult hajtja végre saját 
felelősségére. Mindezekből esetlegesen eredő bárminemű kártérítés/helyreállítási kötelezettség 
jogosultat terheli. 

2.1.6. Az egyes teljes zárással igénybevett útszakaszokat esetlegesen a rendezvény szüneteiben, illetve a 
rendezvény végeztével a közúti forgalom részére - az előző pontokban foglalt ideiglenes 
forgalomkorlátozásra vonatkozó, valamint itt egyéb előírt feltétel teljesülése mellett - úgy kell át-, 
és visszaadni, hogy a rendezvény megtartására kérelmező dokumentált módon kell rögzítse 
(útszakaszonként jegyzőkönyv az elvégzett, szükséges intézkedés/beavatkozás, dátum, időpont, 

pontos helyszín km+m szelvény tól-, -ig szakasz megjelölésével, a rendezvény biztosításában 
résztvevő valamennyi közreműködő szervvel együtt), hogy az adott útszakasz a közúti forgalom 
részére zavartalan és biztonságos közlekedést tesz lehetővé. Az említett jegyzőkönyv 1 másolati 
példányát a területileg illetékes Heves Megyei Igazgatóság részére a rendezvény befejezését 
követően haladéktalanul át kell adni vagy meg kell küldeni. 

2.1.7. A verseny megkezdése előtt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bejárást hajt végre az igénybevételre 
kerülő útszakaszokon, video felvételen rögzíti az út verseny előtti állapotát, melyre meghívja 
kérelmezőt és jogosultat is (esetleges nem megjelenése nem befolyásolja a bejárást). A bejáráson 
kerülnek rögzítésre az rendezvénnyel érintett útszakaszon az út - forgalomtechnikai eszközök és 
tartozékok állapota. A versenyt követően az útvonalbejárás hasonló módon végrehajtásra kerül és 
az esetleges hiányok, károk rendezését a jogosult költségére ki kell javítani, illetve helyreállítani. 

2.1.8. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, 

tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A munkaterületet szabványos eszközökkel körül 
kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokon / továbbá a 
vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga fényű szabványos útépítési lámpával ki 
kell világítani. 

2.1.9. Korlátozott látási viszonyok esetén mindkét irányból a lezárt szakasz kezdete/végéhez legalább 50 
m távolságra az egyenes útszakasz keresztmetszetébe megkülönböztető jelzést használó jármű 

beállítását javasoljuk. 
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2.1.10. A 2021. 05. 16. versenynapon reggel 06:30.-tól este 20:00.óráig lehet lezárni a fenti táblázatban 
szereplő útszakaszokat (25. sz. főút Mónosbéli elágazó-Egerbocsi elágazó között, Egerbocsi 
bekötő út, Bátor-Bátort elágazó-Bükkszék tető-Pétervására/Terpes elágazó között, 24. sz. főút 

Recsk-Sírok között) A terelési útvonal 
Egerbakta-Eger-Szarvaskő-Mónosbél-Mikófalva-Bekölce-Egeresehi-Szúcs-Tarnalelesz-al 

elesz-alelesz-alelesz-alelesz-alelesz-alelesz-alelalelesz-alelesz-alelesz-alelesz-alelesz-alelesz-
alelesz-alelesz- 23. sz. főút 

Pétervására-Terpes-Szaj la-Sirok-Tarnaszentmária-V erpelét-Egerszalók-Eger 
A Szarvaskőn átmenő terelő utat 3,9 méter feletti magas gépjárművek, az ott lévő korlátozás miatt 
nem használhatják, a korlátozást és a közlekedésükre alkalmas terelő utat számukra megfelelően 

előre jelezni szükséges. 

2.1.11. Térképes sárga terelőtáblákat minden esetben pozícionálni kell a helyszínen, hogy ne kerüljön 
megtévesztő helyre. 

2.1.12. A lezárt útszakaszba eső egyéb útcsatlakozásokat a rendezőknek a rendőrség vagy a polgárőrség 

bevonásával, a közúti forgalom számára való visszaadásáig le kell zárni. 

2.1.13. Tájékoztatjuk arról, hogy a szervező felelősségére a sportról szóló 2004. évi I. törvény 66-69/A. § 
előírásai irányadók. 

2.1.14. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sportrendezvény csak megfelelő időjárási viszonyok esetén 
kerülhet megtartásra, az e rendelkezés megsértéséből származó károk alól a közútkezelő mentesül. 

2.1.15. A jogosult felelős minden, a sportrendezvény során harmadik személynek okozott kárért, köteles 
továbbá a közútkezelő nevében közvetlenül helytállni valamennyi kárigény vonatkozásában, 
melyeket harmadik személyek a közútkezelővel szemben érvényesítenek vagy érvényesítenének a 
sportrendezvénnyel összefüggésben. 

2.1.16. A közútkezelő kizárja továbbá felelősségét az országos közútnak a közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975. (1I.5.) KPM-BM együttes rendelet előírásaitól eltérő módon, különösen a 
sebességhatárok, a kihelyezett jelzőtáblák figyelmen kívül hagyásával történő igénybevételével 
járó sporttevékenységből eredő fokozott veszélyhelyzet kapcsán. 

2.1.17. A verseny megtartására csak a versenyútvonal és a verseny engedélyeztetésére jogosult hatóságok 
jóváhagyását követően kerülhet sor. Akár a versenypálya állapotával, akár a verseny során 
előforduló rendkívüli eseményekkel összefüggő vagyoni és nemvagyoni károkért teljes felelősséget 
vállal jogosult. 

2.1.18. Az előírt feltételek betartásáért és a verseny biztonságos lebonyolításáért mindennemű felelősség a 
jogosultat terheli. A jogosult tudomásul veszi, hogy a verseny helyszínéül kijelölt útszakaszt (a 
továbbiakban: versenypálya) köteles bejárni, annak állapotát megismerni, és annak alapján a 
versenyt csak abban az esetben jogosult lebonyolítani, ha az alkalmas és biztonságos arra. 

2.1.19. A jogosult a továbbiakban köteles az átadást követően annak elbírálására, hogy az útvonal verseny 
rendezésére alkalmas-e. Jelen hozzájárulás jogosultja verseny lebonyolítása érdekében jogosult 
partnereket igénybe venni, azonban az ő tevékenységükért úgy felel, mint a sajátjáért. 

2.1.20. A versennyel kapcsolatosan a közútban, ill. tartozékaiban keletkezett károkat a verseny befejezése 
után 24 órán belül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának be kell jelenteni, 
a kárt okozó jármű forgalmi rendszámának, rajtszámának, biztosítási kötvényszámának és 
vezetőjének adataival együtt. 

2.2. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek: 

2.2.1. Az ideiglenes forgalomkorlátozás során a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek -
mentő, tűzoltó, rendőrség, stb. - áthaladását biztosítani kell. 

2.2.2. A közút nem közlekedési célú igénybevétele során a közúti forgalom biztosítására rendőri 

irányítást kell megrendelni. 

2.2.3. A közúti jelzőtáblák elhelyezésénél és alkalmazásánál a közúti jelzőtáblák megtervezésének, 
alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI.4.) GKM rendelet 
előírásait be kell tartani. 

2.2.4. A kihelyezett forgalomtechnikai eszközök meglétéről, mindenkori láthatóságáról, valamint azok 
felborulás elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell. 

2.2.5. Az ideiglenes forgalomkorlátozást végző felelős kivitelező KELET-AUTÓSPORT Kft., ( 3525 
Miskolc, Kazinczy út 10. fszt.3 ), tel:30/935-3793, fax:, email:. 
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Felelős munkahelyi vezető: Adamovics Márk. 
Ideiglenes forgalomkorlátozás kezdete: 2021.05.16 vége: 2021.05.16. 

2.2.6. A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni 
és az eredeti / jóváhagyott forgalmi rendet kell visszaállítani / bevezetni. 

2.2.7. Az ideiglenes forgalmi rendet és/vagy terelést a jóváhagyott helyszínrajz és a tervdokumentáció 
műszaki leírásában foglaltak szerint kell végrehajtani. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez 
szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. 
A munkaterületet szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka, ill, korlátozott látási 
viszonyok esetén a sarokpontokon továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó 
sárga fényű szabványos útépítési lámpával ki kell világítani. 

2.3. Egyéb feltételek: 

2.3.1. A közúti forgalomban a rendezvény résztvevőinek a közúti közlekedés szabályait be kell tartani, 
erre a figyelmüket fel kell hívni, továbbá a rendezvény miatti forgalomkorlátozásról a lakosságot a 
médiák útján tájékoztatni kell, melyekről a jogosultnak kell gondoskodnia. 

2.3.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

2.3.3. A rendezvény befejezése után a jogosultnak a közutat, a közterületeket a rendezvénnyel 
összefüggésben keletkezett szeméttől, szennyeződéstől meg kell tisztítania és a forgalom részére 
rendeltetésének megfelelően eredeti állapotában haladéktalanul kell visszaadnia. 

2.3.4. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 40. §-a alapján a nem közlekedési célú 
igénybevétellel összefüggésben okozott kárért a közútkezelői hozzájárulás jogosultja felelős és 
köteles a károsultnak a kárt a Ptk. 6:519.* -ban foglaltak szerint megtéríteni. 

2.3.5. Jelen közútkezelői hozzájárulás alapján a rendezvény megtartása az alábbi időszak(ok)ban 

lehetséges: 202 1.05.16 06::3:0: -202 1.05.16  20::0:0:. 

3. Vegyes rendelkezések: 
3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény §-a alapján adtuk 

ki. 

3.2. Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a közútkezelői hozzájárulásban 
megállapított feltételekkel szemben a közlekedési törvényről szóló 1988. évi I. törvény alapján 
közlekedési hatósághoz fordulhat. (részletes információ: www.kormanyhivatal.hu) 

3.3. Jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak maradéktalan betartásáért a jogosult felelős! 

Eger, 2021. május 11. 

Rapcsák Róbert 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság .3300 Eger, Mátyás király út 136/A. 
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Kapják: 

1. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 9. Egererdő Erdészeti Zrt. 

2. KELET-AUTÓSPORT Kft. 10. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

3. Public Roads Kft. 11. BM Országos Katasztrófavédelmi 

4. KELET-AUTÓSPORT Kft. 12. Heves Megyei Rendőr Főkapitányság 

5. Egri mérnökség 13. Országos Mentőszolgálat 

6. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei FKO 14. érintett Önkormányzatok 
7. ÚTINFORM o. 15. Volánbusz Közlekedési Zrt. 
8. Heves megyei FKO 16. Irattár 
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