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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-488/2021. 

 

 
 
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

446/2021. (VI. 9.) kgy. határozata  

 

a közösségi e-mobilitási és intelligens energetikai megoldások 

kidolgozására, javaslat készítésére vonatkozó együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”, 

d) a 170/2021. (III.18.) számú Közgyűlési határozat alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata támogatói nyilatkozat kiadásáról döntött a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt., 

valamint a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. részére elektromos autóbuszok beszerzése céljából. 

Az elektromos autóbuszoknak Székesfehérvár közigazgatási területén belül a település 

közszolgáltatási hálózatán kell közlekedniük a fenntartási kötelezettség végéig; 

e) a d) pontban foglaltakon túl is megfigyelhető a városban az elektromos gépjárművek egyre 

növekvő száma, ezért szükséges megvizsgálni a kapcsolódó töltési infrastruktúra fejlesztési 

lehetőségeit; 

f) a Protheus Holding Zrt. (7030 Paks, Dózsa Gy. út  5-61.) a közösségi e-mobilitási és intelligens 

energetikai megoldások kifejlesztésében és elterjesztésében vállal kiemelkedő szerepet; ennek 

részeként, Székesfehérvár városában is lehetőség kínálkozik a helyi energiatermelés és 

közösségi közlekedés innovatív fejlesztésére, így elősegítve a környezetterhelés csökkentése 
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mellett az életminőség szintjének javítását, az energia- és közlekedési rendszer társadalmi 

elfogadottságának növelését; 

g) a Protheus Holding Zrt. szakmai tudásával támogatni kívánja az Önkormányzatot az f) 

pont szerinti célok elérésében, ezért együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy az 

Önkormányzatnak javaslatot tesz közösségi e-mobilitási és intelligens energetikai 

megoldások műszaki koncepciójára; 

h) az együttműködési megállapodás megkötése nem jár az Önkormányzat részére pénzügyi 

kötelezettségvállalással, és nem jelent a felek között további jogviszony létesítésére vonatkozó 

kötelezettséget; 

i) a g) pont szerinti koncepció díjazás nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerül. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - 

tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat a melléklet szerinti 

tartalommal együttműködési megállapodást köt a Protheus Holding Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (székhelye:7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61., cégjegyzékszáma: 17 10 

001301) közösségi e-mobilitási és intelligens energetikai megoldások kidolgozására, javaslat 

készítésére. 
 

 

  3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 
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Együttműködési megállapodás 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. 

cégjegyzékszáma: 17 10 001301  

adószáma: 26088127-2-17  

képviseli: Szabó Zoltán Vezérigazgató 

 

másrészről  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár Városház-tér 1. 

adószáma: 15726999207 

képviseli:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

 

a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

1.1. A Protheus Holding Zrt. a közösségi e-mobilitási és intelligens energetikai megoldások 

kifejlesztésében és elterjesztésében vállal kiemelkedő szerepet. Ennek részeként, 

Székesfehérvár városában is lehetőség kínálkozik a helyi energiatermelés és közösségi 

közlekedés innovatív fejlesztésére, így elősegítve a környezetterhelés csökkentése 

mellett az életminőség szintjének javítását, az energia- és közlekedési rendszer 

társadalmi elfogadottságának növelését. A Protheus Holding Zrt. Székesfehérvár 

városát fent kifejtett tapasztalatával, szakmai tudásával kívánja támogatni. 

 

1.2. Tekintettel arra, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is kiemelt 

figyelmet fordít a környezetvédelemre, ennek keretében a környezetkímélő eljárások, 

technikák, eszközök minél szélesebb körű alkalmazására a város érdekelt a közösségi e-

mobilitási és intelligens energetikai megoldások kidolgozásában. 

 

2. Megállapodás 

2.1 Felek az Előzményekben foglaltak alapján kölcsönösen kijelentik, hogy a közösségi e-

mobilitási és intelligens energetikai megoldások kidolgozására vonatkozóan 

együttműködési megállapodást kötnek egymással. 

2.2 Felek megállapodnak, hogy a jelen együttműködési megállapodás aláírásával, a 2.1 

pontban meghatározott közösen megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 

vállalják: 

 

2.2.1 A Protheus Holding Zrt. (továbbiakban: Protheus Zrt.) vállalja, hogy javaslatot tesz 

Székesfehérvár számára megvalósítható közösségi e-mobilitási és intelligens 
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energetikai megoldások műszaki koncepciójára (továbbiakban a kidolgozott 

javaslat: Koncepció). 

2.2.2 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Protheus Zrt. rendelkezésére 

bocsátja a közösségi közlekedéssel kapcsolatos, a Koncepció elkészítéséhez 

szükséges adatokatat (járatok, gépjárművek stb.), információkat. 

2.2.3 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a 

Protheus Zrt. az önkormányzati villamosenergia-felhasználásra vonatkozó 

adatokhoz hozzáférhessen, valamint az Önkormányzat nevében az 

áramszolgáltatónál (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.) eljárjon. Az 

Önkormányzat ehhez kapcsolódóan a Protheus Zrt. kérelmére a szükséges 

meghatalmazást kiadja. 

 

A Protheus Zrt. tudomásul veszi, hogy a 2.2.2. és 2.2.3. pont szerinti adatokat, 

információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik személy 

részére hozzáfárhetővé nem teheti. 

2.3 Felek rögzítik, hogy előzetes egyeztetés nélkül az együttműködés keretében közösen 

megvalósítandó céllal kapcsolatban semmilyen információt nem adnak ki harmadik Fél 

számára. 

2.4 Felek kijelentik, hogy a célok megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek 

egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy az együttműködés 

alatt a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

2.5 Felek kijelentik, hogy elkötelezettek a hazai intelligens e-mobilitási szolgáltatások és 

rendszerek kiépítésében, valamint továbbfejlesztésében. 

2.6 Felek rögzítik, hogy a Protheus Zrt. az együttműködési megállapodásban vállalt 

feladatát díjazás nélkül látja el. A Koncepció annak kidolgozását követően az 

Önkormányzat tulajdona. 

2.7 Felek megállapodnak abban, miszerint a Koncepcióra vonatkozóan az Önkormányzat 

díjfizetés nélkül, területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 

személynek átengedhető felhasználási jogot szerez – a Protheus Zrt. személyhez fűződő 

jogainak tiszteletben tartásával – különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény 17.§-ban leírt jogok tekintetében. Önkormányzat a felhasználási jogot a 

Koncepció átvételével szerzi meg. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával 

egyidejűleg a Protheus Zrt. az Önkormányzat részére engedélyt ad a Koncepció 

átdolgozására vonatkozóan. A Protheus Zrt. szavatolja, hogy harmadik személynek nem 

áll fenn a Koncepció tekintetében olyan joga, amely az Önjkormányzat 

tulajdonszerzását akadályozná, illtve korlátozná. Amennyiben harmadik személy 

valamely jogra hivatkozva követelést támaszt Önkormányzat felé, úgy a Protheus Zrt. 

Önkormányzat helyett köteles helytállni. 

2.8 Felek rögztik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírása a Felek között további 

jogviszonyt, együttműködési kötelezettséget – a jelen megállapodásban foglalatkon túl 

- nem keletkeztet. A Protheus Zrt. a jelen együttműködési megállapodás alapján az 

Önkormányzattal szemben semmilyen jogcímen követelést nem támaszthat. 
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3. Záró rendelkezések 

3.1 Jelen megállapodás bármely Fél által írásban bármikor, jogkövetkezmény nélkül 

felmondható. 

3.2 Jelen megállapodás 3 (három) oldalon 2 (két) egymással tartalmilag és formailag 

mindenben megegyező példányban készült, és amelynek átvételét Felek a jelen 

megállapodás aláírásával egyidejűleg elismernek. 

3.3 Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

3.4 Jelen megállapodást Felek – az alulírott helyen és időben –  annak elolvasása, közös 

értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták. 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ……………………. Paks, 2021……………………………. 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András 

 

 

Szabó Zoltán 

polgármester Vezérigazgató 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Protheus Holding Zártkörűen  

Működő Részvénytársaság 

  

 

 


