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Barnamezős terület revitalizációjával hasznosítják az egykori üzemi területet a fel né meti 
kőőrlőnél. A bontások után egy feltáró út mentén közel 20 vállalkozás betele pítésre alkal-
mas területet alakítottak ki. Egy szolgáltatóház létrehozásával a cégek irodái, tárgyaló és 
egyéb helyiségei kapnak helyet. A beruházás összköltsége 446 006 000 Ft, ebből az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 223 003 000 Ft.

A terület Eger Megyei Jogú Város belterületén, az Eger-Felnémet – Felsőtárkány közötti út mellett 
található, mely egy volt kőőrlő üzem területe. A terület természetben Eger (Felnémet), Tárkányi u. 
128. szám alatt található, térmértéke 8,7975 hektár. A terület tulajdonosa az EVAT Egri Vagyonkezelő 
és Távfűtő Zrt. (3300 Eger, Zalár József u. 1–3.). 

A projekt célcsoportja a mikro-, kis-és középvállalkozások. Ezen belül is az ipari tevékenységgel 
foglalkozók, illetve a logisztikai tevékenységet folytatók. A fenti célcsoport az Európai Unióban is ki-
emelten kezelt elsősorban támogatási szempontból. Az EU számos szinten és fórumon foglalkozik a 
KKV szektor fejlesztésével, fontosságának kiemelésével és elismertetésével. 

A projekt szempontjából fontos célcsoport terén tehát Egerben és Eger körzetében erős affinitás 
mutatkozik az EU szintű telephelyek kialakítására, a garázsműhelyek feladására, a kulturált, egész-
séges, rendezett munkahelyek teremtésére, melyeket a szűk, területüket, és így fejlesztési lehetősé-
geiket kinőtt jelenlegi működtetési helyeiken nem tudnak megvalósítani.

A területen tereprendezés után egy megépített belső feltáró út mentén 17 + 2 db KKV betelepíté-
sére alkalmas telephelyet alakítottak ki. Ezeket a telephelyeket teljes közművesítéssel láttuk el. Az 
iparterület hasznosítása során a városban és környezetében működő mikro,- kis és közepes vállalko-
zások számára biztosítana teljes infrastruktúrával kiépített telephelyeket 2–5000 m2 nagyságban. 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 kö-
vetően tulajdonként megvásárolhatják azt. A bérelt területen, felépítményt a vállalkozások mint saját 
tulajdont, saját igényeik szerint alakíthatnak ki.

A teljes ipartelep kezelését a projektgazda végzi, szolgáltatásait a betelepülő vállalkozások térítés 
ellenében vehetik igénybe. Ez vonatkozik az utak, közművek karbantartására, biztonságos üzemelé-
sének garantálására, a telep beléptető rendszerének biztosítására. Az út- és közműgerinc-infrastruk-
túra nem kerül értékesítésre, az marad a tulajdonos projektgazda tulajdonában és kezelésében. 

Elkészült egy olyan porta-iroda-szolgáltató-ház épület, ahol a betelepülő vállalkozások irodákat, 
tárgyaló helyiséget, és egyéb szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
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Elektromos energiaellátás: Az energiaellátást 2 db konténertranszformátorral oldjuk meg, me-
lyek segítségével parcellánként 110 kVA villamos teljesítményt figyelembe véve 3x160 A csatlakozási 
áram biztosítható. A fogyasztott teljesítmény mérése a transzformátoroknál, almérő rendszerben 
történik.

Úthálózat, kerítés: Az úthálózat kialakításánál fontos szempont a leggazdaságosabb telekkiosz-
tás, a város keleti elkerülő útja kiszabályozott területének meghagyása.

A kialakított gerincút 7 m széles, két nyomsávos padkával és burkolatlan árokkal ellátott. Csak a ge-
rincút épült meg, a bérbe adandó területekhez a leágazásokat a bérlők alakítják ki. A pályaszerkezet 
alkalmas nagy tengelyterhelésű gépjárművek fogadására.

A projekt által fejlesztett terület körbekerítését a projektgazda elvégezte, a belső kerítések megva-
lósítása, a vonatkozó szabályok szerint a használók feladata.

Vízellátás, szennyvízelvezetés: A vízvezeték és a szennyvíz vezeték nyomvonala követi a belső 
út nyomvonalát. A gerinc-vízvezeték 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 
szennyvízvezeték PVC csőből készült, 160–200 mm átmérőkkel.

Gázellátás: A területen belül kiépített kis-közép nyomású gázvezeték gerincvezetéke KPE 63-as, a 
parcella határra 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) homok-
ágyba helyezetten fektették le. Szennyvízvezeték esetében a szükséges csatlakozó aknák előgyártott 
elemekből, csatlakozási lehetőség kialakításával. Az aknába történő becsatlakozás a használó felada-
ta. A vízvezetékek esetében a leágazások a földben, ledugózottan, gázvezeték esetén talajszintfeletti 
felálláson, ledugózottan vannak kialakítva. A szabványos mérőhely kialakítása mindkét esetben hasz-
náló feladata.

Porta és szolgáltató épület: A porta és szolgáltató épület falazott szerkezetű, földszint+tetőtér 
kialakítású. A földszinten kapnak helyet az üzemeltetéshez szükséges helyiségek (porta, WC-k, öltö-
zők, zuhanyzó, telepvezetői iroda, adminisztratív dolgozó irodája, és további két iroda, és egy internet 
szoba). A tetőtérben tárgyaló és bérelhető irodák kerülnek kialakításra, vizes blokkal. Az épület föld-
szinti része akadálymentesítetten kerül kialakításra. Az épülethez személygépkocsik részére 6 parkoló 
hely épül.

A nyújtott szolgáltatások bemutatása: A porta, iroda, szolgáltató házon belül a betelepült vál-
lalkozásoknak az alábbi szolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség:

• állandó irodabérlés,
• tárgyalóbérlés (órára),
• internethasználat,
• gyorsmásolás,
• posta fogadása,
• fax küldés, fogadás.

Bővebb információ: EVAT Zrt., 3300 Eger, Zalár u. 1–3.


