
Barnamezős terület revitalizációjával hasznosítják az egykori üzemi terü-
letet a felnémeti kőőrlőnél. A bontások után egy feltáró út mentén közel 20 
vállalkozás betelepítésre alkalmas területet alakítottak ki. Egy szolgáltató-
ház létrehozásával a cégek irodái, tárgyaló és egyéb helyiségei kapnak helyet. 
A beruházás összköltsége 446 006 000 Ft, ebből az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás 223 003 000 Ft.

A telephelyeket a vállalkozások a pályázat által előírt fenntartási időszakban 
(öt év) bérelhetik, illetve annak bérleti vagy földhasználati jogát hosszabb 
távra megvásárolhatják, majd a moratóriumot követően tulajdonként meg-
vásárolhatják. A betelepülő vállalkozások az összközművesített területen 
saját tulajdonú felépítményt igényeik szerint alakíthatnak ki.

Agria Vállalkozói Park
Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja, építési 
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Várjuk azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezését, akik tevékenységüket EU-szintű te-
lephelyek kialakításával kívánják megvalósítani, vagy tovább folytatni. A garázsműhelyeiket kulturált, 
egészséges, rendezett munkahelyekkel kívánják felváltani. Élni kívánnak a szűk területeken működő és 
ezáltal fejlesztési lehetőségeiket kinőtt telephelyeinek bővítési lehetőségével. Erre kínálunk megoldást 
az Eger-Felnémet, Tárkányi u. 128. szám alatt található AGRIA VÁLLALKOZÓI PARK-ban.

Elektromos energiaellátás: Az energiaellátást 2 db konténertranszformátorral oldjuk meg, melyek 
segítségével parcellánként 110 kVA villamos teljesítményt figyelembe véve 3x160 A csatlakozási áram 
biztosítható. A fogyasztott teljesítmény mérése a transzformátoroknál, almérő rendszerben történik.
Úthálózat, kerítés: A kialakított gerincút 7 m széles, két nyomsávos padkával és burkolatlan árokkal 
ellátott. Csak a gerincút épült meg, a bérbe adandó területekhez a leágazásokat a bérlők alakítják ki. A 
pályaszerkezet alkalmas nagy tengelyterhelésű gépjárművek fogadására. A projekt által fejlesztett te-
rület körbekerítését a projektgazda elvégezte, a belső kerítések megvalósítása, a vonatkozó szabályok 
szerint a használók feladata.
Vízellátás, szennyvízelvezetés: A vízvezeték és a szennyvízvezeték nyomvonala követi a belső út 
nyomvonalát. A gerincvízvezeték ø 110 mm-es KPE csőből készül, a tűzivíz hálózattal együtt. A területre 
való leállások ø 63 mm-es KPE csőből készülnek. A területen az új nyomvonalakon épített szennyvízve-
zeték PVC-csőből készült, 160–200 mm átmérőkkel.
Gázellátás: A területen belül kiépített kis-közép nyomású gázvezeték gerincvezetéke KPE 63-as, a par-
cellahatárra történő leállások KPE 32 mm-es vezetékek. 
Csatlakozási pontok, fogyasztásmérés, fogyasztói szerződés az egyes közművek esetén: Az 
infrastrukturális vezetékek mindegyikét a szabványban előírt mélységben (fagyhatár alatt) homokágyba 
helyezetten fektették le. Szennyvízvezeték esetében a szükséges csatlakozó aknák előgyártott elemek-
ből, csatlakozási lehetőség kialakításával. Az aknába történő becsatlakozás a használó feladata. A víz-
vezetékek esetében a leágazások a földben, ledugózottan, gázvezeték esetén talajszint feletti felálláson, 
ledugózottan vannak kialakítva. A szabványos mérőhely kialakítása mindkét esetben használó feladata.
Porta és szolgáltató épület: A porta és szolgáltató épület falazott szerkezetű, földszint+tetőtér ki-
alakítású. A földszinten kapnak helyet az üzemeltetéshez szükséges helyiségek (porta, WC-k, öltözők, 
zuhanyzó, telepvezetői iroda, adminisztratív dolgozó irodája, és további két iroda, valamint egy internet 
szoba). A tetőtérben tárgyaló és bérelhető irodák vannak, vizesblokkal. Az épület földszinti része aka-
dálymentesített. Az épülethez személygépkocsik részére 6 parkolóhely épült.
A nyújtott szolgáltatások bemutatása: A porta, iroda, szolgáltatóházon belül a betelepült vállalko-
zásoknak az alábbi szolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség: állandó irodabérlés, tárgyalóbérlés 
(órára), internethasználat, gyorsmásolás, posta fogadása, faxküldés és -fogadás.

A lehetőségekről és szerződési feltételekről felvilágosítás kérhető:
EVAT Zrt. Eger, Zalár József u. 1–3. • Tel.: (+36 36) 511 730 • E-mail: evat@evatzrt.hu


