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Az Országgyűlés 
…/2004. (…. ….) OGY határozata 

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M6-os autópálya érdi 

tető – Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós 
szerződésének megkötéséhez 

 
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a 
alapján megadja a felhatalmazást az M6-os autópálya érdi tető – Dunaújváros 
M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének aláírásához az 
alábbiak szerint:  

 
1. Szerződő felek: 
 

egyrészről: a Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési 
miniszter (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.), 

 
másrészről: a Bilfinger Berger BOT GmbH (Németország), Porr 
Infrastruktur GmbH (Ausztria), Swietelsky International Baugesellschaft 
m.b.H. (Ausztria), mint koncesszor. 

 
2. A szerződés tárgya:  

 
Az M6-os autópálya érdi tető (22+150 km szelvény) és Dunaújváros 
(76+200  km szelvény) közötti szakaszára, valamint az M8-as autópálya 
5+750 és 10+300 km szelvények közötti szakaszára (összesen 58,6 km) 
és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megtervezésére, 
megépítésére, felújítására,  üzemeltetésére, fenntartására, 
finanszírozására és hasznosítására vonatkozó koncessziós jog 
kizárólagos nyújtása a koncesszor részére a szerződés 
hatálybalépésétől számított 22 éves időtartamra. 
 

3. A szerződés aláírásával az alábbi tényezők alapján megállapított, összesen 
513,3 millió euró nettó jelenértékű rendelkezésre állási alapdíj megfizetésére 
vállal az állam kötelezettséget a koncesszió időtartama alatt. A rendelkezésre 
állási díj ténylegesen kifizetendő összege a rendelkezésre állási alapdíj és az 
azt módosító tényezők alapján kerül meghatározásra.  
 

A rendelkezésre állási alapdíj az alábbi elemekből tevődik össze:  

• Változó forintalapon számított rész (a magyarországi infláció éves 
mértékének függvényében változó, teljes összege indexált), 

• Fix forintalapon számított rész (nem indexált, a magyarországi 
inflációtól független), 

• Változó euróalapon számított rész (az eurózóna-beli infláció éves 
mértékének függvényében változó, teljes összege indexált), 

• Fix euróalapon számított rész (nem indexált, az eurózóna-beli 
inflációtól független). 

 

 2



A rendelkezésre állási díj kifizetésére – időarányosan – havi rendszerességgel 
kerül sor. 
 
4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott 
rendelkezésre állási alapdíj összege a pénzügyi zárás időpontjában fennálló 
makrogazdasági feltételeknek megfelelően még változhat. 
 
5. A kifizetendő rendelkezésre állási díj a rendelkezésre állási alapdíjhoz képest 
az alábbi módosító tényezők szerint változhat:  

• forgalom elől történő sávlezárások, illetve nem megfelelő 
útminőség miatti arányos levonásokkal, és  

• az autópálya üzemeltetésének biztonságával vagy minőségével 
kapcsolatos büntetőpontok miatti levonások összegével 
(pontonként 2.000 euró), illetve 

• az országos átlagnál rosszabb baleseti statisztika miatti évente 
maximum 20 ezer euró összeggel  

csökkenhet, és  

• az országos átlagnál jobb baleseti statisztika miatti évente 
maximum 20 ezer euró összeggel, és   

• a nehézgépjárművek forgalmához kapcsolódó díjrész (a 4.000 
nehézgépjármű/nap forgalom feletti nehézgépjármű forgalom 
alapján 0,012 euró/nehézgépjármű-kilométer) összegével 

nőhet.  
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INDOKLÁS 
 
 
 
1. A koncessziós pályázati eljárás  
 
A Magyar Köztársaság nevében a gazdasági és közlekedési miniszter (Kiíró) 
2004. január 31-én pályázati felhívást jelentett meg, amelynek tárgya az M6 
autópálya érdi tető – Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakaszának 
koncessziós szerződés keretében történő tervezése, építése, felújítása, 
üzemeltetése, fenntartása és e tevékenységek finanszírozása a Köz- és 
Magánszféra Partnerség (Public Private Partnership) keretein belül. 
 
Az eljárást a kiíró a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény valamint a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 
bonyolította le. 
 
A pályázati felhívás magyar napilapokon kívül megjelent az Európai Unió 
hivatalos lapjában és a Financial Times-ban is. 
 
 
2. A pályázatok elbírálása 
 
A pályázatok elbírálására a gazdasági és közlekedési miniszter Értékelő 
Bizottságot hozott létre. Az Értékelő Bizottság összetétele és ülésezésének 
rendje a pályázók előtt nem volt ismert.  
 
A kiíró által megbízott tanácsadók az ING Bank Rt. (pénzügy), a 
Berecz&Andrékó Linklaters Ügyvédi Iroda (jogi) és az Eurout Kft. (műszaki) 
voltak. 
 
A pályázatok elbírálása két fordulóban történt: a kiíró a pályázatok elbírálására 
rendelkezésre álló, 2004. május 4-én kezdődő, kilencven napos határidőn belül, 
előminősítést alkalmazott. Az előminősítés célja a három legalkalmasabb 
ajánlattevő kiválasztása volt, akiket a kiíró a második szakaszban részletes 
ajánlattételre kért fel.  
 
Az értékelés első szakaszában négy konzorcium nyújtott be érvényes ajánlatot 
a megjelölt május 4-i határidőig. 
A benyújtott ajánlatokat az Értékelő Bizottság értékelte, a kiíró tanácsadói által 
készített elemzés és a Bizottság által előzetesen elfogadott értékelési 
szempontok alapján.  
A Bizottság javaslata alapján a gazdasági és közlekedési miniszter május 17-én 
kihirdette az értékelés első szakaszának eredményét, és egyidejűleg felkérte a 
három kiválasztott pályázót a részletes ajánlattételre.  
 
A megjelölt július 19-i határidőig mindhárom kiválasztott ajánlattevő benyújtotta 
ajánlatát. Az ajánlatokat a kiíró tanácsadói értékelték, azokról döntés-előkészítő 
összegzést készítettek. A Bizottság az ajánlatokat 2004. július 28-i és 30-i 
ülésein megvitatta, majd az eredmény sorrendjére vonatkozó javaslatát a 
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gazdasági és közlekedési miniszter elé terjesztette. Az ajánlatok értékelésének 
szempontja, a PPP projektek esetén megszokott gyakorlatnak megfelelően, a 
pályázókkal ismertetett elbírálási szempontok alapján az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása volt.  
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat meghatározása az alábbi rész-
szempontok összegzése alapján történt: 

 a rendelkezésre állási díj nettó jelenértéke,  
 a finanszírozási feltételek és azok megvalósíthatósága,  
 a koncessziós szerződés tervezetére adott észrevételek, és  
 az ajánlat műszaki megfelelősége.  

 
 
A fenti szempontok alapján, figyelembe véve az adófizetők pénzének 
leghatékonyabb felhasználási lehetőségét, valamint az állami célok 
megvalósíthatóságát, illetve az ajánlatok részletezettségét, előkészítettségét, a 
Bizottság úgy döntött, hogy a legelőnyösebb ajánlatot az M6 Duna konzorcium 
tette, ezért javasolta, hogy a gazdasági és közlekedési miniszter az M6 Duna 
konzorciummal kezdjen tárgyalásokat a koncessziós szerződés megkötéséről.  
 
A gazdasági és közlekedési miniszter a Bizottság javaslatát elfogadva, a 
koncessziós törvény 90 napos kogens és kötelező bírálati határidejének eleget 
téve 2004. július 30-i döntésében az M6 Duna konzorciumot nevezte meg 
győztesnek. 
Ennek alapján a GKM a pályázat eredményét 2004. augusztus 6-án kihirdette. 
 
 
3. A koncessziós szerződés főbb tartalmi elemei 

  
3.1. Általános rendelkezések 
 
Szerződő felek: a Magyar Állam, amelyet a gazdasági és közlekedési miniszter 
képvisel (a továbbiakban: Miniszter), valamint a koncessziós eljárásban nyertes 
M6 Duna konzorciumot alkotó Bilfinger Berger BOT GmbH (Németország), Porr 
Infrastruktur GmbH (Ausztria), Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H. 
(Ausztria). 
A szerződés nyelve angol, az irányadó jog a magyar jog. 
A szerződés aláírásának előfeltétele a koncessziós szerződés főbb feltételeinek 
Országgyűlés által történő jóváhagyása.  
A szerződés hatályba lépésének feltétele az (i) építési engedélyek átadása, (ii) 
a koncessziós társaság bejegyzése, (iii) valamennyi projekt dokumentum 
aláírása, (iv) jogi vélemények átadása, (v) pénzügyi zárás. 
A szerződés tárgya az M6 autópálya érdi tető (22+150 km szelvény) és 
Dunaújváros (76+200 km szelvény) közötti szakasza, valamint az M8-as 
autópálya 5+750 és 10+300 km szelvények közötti szakasza (összesen 58,6 
km) és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megtervezésére, megépítésére, 
üzemeltetésére, fenntartására és hasznosítására vonatkozó koncessziós jog 
kizárólagos nyújtása a koncesszor részére a koncesszió időtartama alatt. 
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A koncesszió időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 22 év.  
A koncessziós társaság az államnak koncessziós díjat fizet, amelynek összege 
évente 5 millió Ft, illetve annak a fogyasztói árindex alapján indexált mindenkori 
értéke. 
 
3.2. A koncessziós társaság 
 
A koncessziós szerződést kötő konzorcium köteles koncessziós társaságot 
alapítani részvénytársasági formában, amelynek minimális alaptőkéje az építési 
ár 7,5 %-ának megfelelő összeg. Az alaptőke összegét teljes egészében 
készpénzben kell a társaság rendelkezésére bocsátani. A koncessziós társaság 
kizárólag a koncessziós jog tárgyát képező tevékenységek folytatására jogosult. 
A koncessziós társaság alapító okirata a Miniszter jóváhagyása nélkül nem 
módosítható.  
A koncessziós jogot a koncessziós társaság bejegyzését követően a 
koncessziós társaságnak át kell adni. 

 
3.3. Az autópálya építése 

A koncesszor a Miniszter által jóváhagyott építési szerződés kikötéseinek 
megfelelően építési vállalkozót bíz meg az autópálya kivitelezése érdekében. 
Az építési vállalkozó a Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H, R&M Technical 
Services Hungary Kft., Porr Technobau und Umwelt AG, Porr (Budapest) Kft. és 
Swietelsky Kft. társaságokból álló nem bejegyzett közös vállalkozás 
(Construction Joint Venture) lesz. 

 
A koncesszor építési ütemtervet (Programme of Works), továbbá az építési 
szakasz végéig havi jelentéseket (Monthly Reports) készít, amelyek az építési 
munkák menetének ellenőrzésére szolgálnak.  
Az autópálya ideiglenes átadásának (Interim Completion) koncesszor által 
vállalt határideje 2006. március 31. Feltétele az ideiglenes forgalomba helyezési 
engedély és a Miniszter által kibocsátott ideiglenes teljesítésigazolás 
megszerzése. Az ideiglenes átadás és a végleges átadás között a koncesszor a 
rendelkezésre állási díj 95%-ára jogosult. 
Az autópálya végleges átadásának (Final Completion) tervezett határideje 
2006. szeptember 30., amely az állam által vállalt kockázati események 
bekövetkeztekor meghosszabbításra kerülhet. Ha a végleges átadás nem 
történik meg a végleges átadási határidőtől számított 12 hónapon belül, a 
Miniszter felmondhatja a szerződést (long stop date). 
 
Az autópálya építéséhez szükséges területeket az állam térítésmentesen 
bocsátja a koncesszor rendelkezésére. Az autópálya megépítését követően, a 
forgalomba helyezéskor azonnal az állam tulajdonába kerül, annak csupán a 
birtoklási, hasznosítási joga illeti meg a koncesszort a koncesszió időtartama 
alatt.  

 
A koncesszor köteles megbízni egy független mérnök szervezetet (Engineer), 
aki a terveket felülvizsgálja, jóváhagyja, az építést részletesen ellenőrzi, 
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teszteket végez, szakvéleményt ad ki, és jelentéseket készít az építkezés 
állásáról, amelyet a Miniszternek is megküld. Vitaeldöntő joga nincs. 

 
A Miniszternek lehetősége van ellenőrzési funkcióinak ellátásához műszaki 
képviselőt (Technical Representative) megbízni. A műszaki képviselőnek 
széleskörű jogosultsága van a munkák ellenőrzése tekintetében, jogában áll az 
építkezés helyszínére bármikor belépni, ellenőrzéseket végezni és tesztelni, a 
koncesszor vagy az építési vállalkozó (Contractor) által végzett teszteléskor 
jelen lenni, megvizsgálhatja az építési munkákra vonatkozó jelentéseket, 
vizsgálati eredményeket és egyéb dokumentumokat. Amennyiben a Miniszter 
az építési munkákban eltérést, hiányosságot, vagy minőségcsökkenést tár fel, 
haladéktalanul értesíti a koncesszort és az építési vállalkozót, és azonnali 
kijavítást, helyrehozatalt írhat elő.  

 
A koncesszor Minőségbiztosítási Kézikönyvet (Quality Handbook) készít ISO 
9001 vagy hasonló minőségbiztosítási rendszer szerint az építési 
tevékenységre és a projekt menedzselésére vonatkozóan. A kézikönyvet az 
építési munkák megkezdéséig be kell nyújtani a Miniszternek jóváhagyásra. Az 
építési vállalkozónak a szerződés hatálybalépésekor kell auditált 
minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznie.  
 
3.4. Az autópálya üzemeltetése  
 
A koncesszor az autópálya üzemeltetésére és rutin karbantartására 
vonatkozóan üzemeltetési szerződést köt az üzemeltető társasággal. Az 
üzemeltető társaság az M5-ös autópályát is üzemeltető társaság anyavállalata, 
az Intertoll Pty. Limited által létrehozandó új, bejegyzett társaság lesz. Az 
üzemeltetési szerződést és annak lényegi módosításait az állam 
hozzájárulásával lehet megkötni. 
 
Az autópálya üzemeltetését a koncesszor a Miniszter által jóváhagyott 
üzemeltetési kézikönyv (Operation and Maintenance Manuals) és az 
üzemeltetési szerződés alapján végzi. Az üzemeltetési kézikönyv a szerződés 
előírásaira, az országos közútkezelési szabályzatra (6/1998. (III.11.) KHVM 
rendelet), a szabványokra és az ISO szabályokra épül. Az üzemeltető cégnek 
az üzemeltetés megkezdésekor (vagy attól számított 12 hónapon belül) kell 
auditált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznie.  
 
A koncesszor tevékenységének ellenőrzését szolgálják a Miniszter vagy a 
kijelölt műszaki képviselő által megtartott rendszeres auditok és helyszíni 
ellenőrzések, mérések (heti, havi, negyedéves, éves), valamint a 
szúrópróbaszerű ellenőrzések. Az auditok célja a koncesszor által benyújtott 
dokumentumok és a koncesszor saját nyilvántartásainak ellenőrzése, a 
helyszíni ellenőrzések során az autópálya állapotának és a kezelési feladatok 
ellátásának az ellenőrzése történik. Az út minőségét évente 1 alkalommal 
műszerekkel is meg kell mérni. Az eredmények alapján az állami oldal 
megállapítja, hogy az út megfelel-e az előre rögzített kritériumoknak (nyomvályú 
mélység, felületi egyenetlenség, stb.).  
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3.5. Rendelkezésre állási díj 

Az autópálya forgalomba helyezését követően az állam rendelkezésre állási 
díjat (Availability Fee) fizet a koncesszornak. A fizetendő rendelkezésre állási díj 
összege havonta kerül meghatározásra a szerződés teljesítése alapján. 
Amennyiben az út nem vagy nem megfelelő minőségben áll a használók 
rendelkezésére, vagy a kezelői feladatok ellátása nem felel meg a 
szerződésben előírt kritériumoknak, akkor az állam a rendelkezésre állási 
alapdíj összegéből jogosult levonásokat eszközölni. A balesetek száma alapján 
és a tehergépjármű forgalom nagyságától függően az alapdíjon felül további 
kifizetések is megilletik a koncesszort.  
 
A rendelkezésre állási alapdíj az alábbi elemekből tevődik össze:  

- Változó forintalapon számított rész (a magyarországi infláció éves 
mértékének függvényében változó, teljes összege indexált), (FF),  

- Fix forintalapon számított rész (nem indexált, a magyarországi 
inflációtól független), (IF), 

- Változó euróalapon számított rész (az eurózóna-beli infláció éves 
mértékének függvényében változó, teljes összege indexált), (IE), 

- Fix euróalapon számított rész (nem indexált, az eurózóna-beli 
inflációtól független), (FE), 

 
Az M6 Duna konzorcium ajánlata alapján a 

− 

− 

− 
− 

változó forintalapon számított rész az üzemeltetési költségeket, a 
felújítás költségeit és a működőtőke változását 
fix forintalapon számított rész a társasági és helyi iparűzési 
adófizetési kötelezettséget 
változó euróalapon számított rész az ügynöki díjat 
fix euróalapon számított rész a hitel és alárendelt hitel 
adósságszolgálatát és a részvényeseknek történő kifizetéseket 

fedezi. 

 
A szerződés aláírásával összesen 513,3 millió euró nettó jelenértékű 
rendelkezésre állási alapdíj megfizetésére vállal az állam kötelezettséget a 
koncesszió időtartama alatt.  A fenti nettó jelenérték kiszámítása az alábbi 
módon történt. Az M6 Duna konzorcium által megajánlott, folyó áron számolt 
rendelkezésre állási díj forintban kifejezett komponensei – a mindhárom 
pályázó számára 2004. június 17-én megadott forint/euró árfolyamokon – 
minden egyes periódus tekintetében átváltásra kerültek. Ezen euró összegek 
hozzá lettek adva a folyó áron számolt rendelkezésre állási díj euróban 
kifejezett komponenseihez. Az így megkapott euró összegek kerültek 
diszkontálásra 2004. október 1-re - a mindhárom pályázó számára 2004. június 
17-én megadott - 8%-os diszkontláb alkalmazásával a koncesszió teljes 
futamidejére (2026. szeptemberéig). 
 
A kifizetendő rendelkezésre állási díj a rendelkezésre állási alapdíjhoz képest 
az alábbi módosító tényezők szerint változhat:  
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• forgalom előtt történő sávlezárások, illetve nem megfelelő 
útminőség miatti levonásokkal a lezárt vagy rossz minőségű 
sávok számával és hosszával arányosan, súlyozva a lezárás 
időpontja (hónap, nap, csúcsforgalmi időszak) és a lezárt sávok 
száma, jellege (forgalmi sáv, leálló sáv, szembe forgalom),  

• az autópálya üzemeltetésének biztonságával (pl. vízátfolyás meg 
nem szüntetése az úttesten, hó eltakarításával késedelem, 
megkopott útjelek, korlátok, táblák késedelmes cseréje, vadvédő 
háló késedelmes megjavítása stb.) vagy minőségével kapcsolatos 
(növényzet ápolásának elmulasztása, parkolók takarításának 
elmulasztása, szemét szedés elmulasztása az úttestről stb.) 
büntetőpontok (átlagban 1-5 pont/kijavítási időszak) miatti 
levonások összegével (pontonként 2.000 EUR); 

• az országos átlagnál rosszabb baleseti statisztika miatti évente 
maximum 20 ezer EUR összeggel  

csökkenhet, vagy  

• az országos átlagnál jobb baleseti statisztika miatti évente 
maximum 20 ezer EUR összeggel, és   

• a nehézgépjárművek forgalmához kapcsolódó díjrész (a 4.000 
nehézgépjármű/nap forgalom feletti nehézgépjármű forgalom 
alapján  0,012 EUR/nehézgépjármű-kilométer ) összegével 

nőhet.   
 

 
3.6. Az állam egyéb fizetési kötelezettségei 
 
3.6.1. Biztosítási költségek megosztása 

 
Amennyiben a biztosítási díjak az általános díjemelést meghaladó 
mértékben emelkednek (és nem a koncesszor mulasztása vagy hibája 
miatt), a költségek megosztásra kerülnek sávonként változó mértékben. 
 

Költségmegosztás mértéke az adott 
sávban (az emelés adott sávra eső %-

ában) 

Biztosítási költségek 
emelkedésének mértéke (az 

alapdíj %-ában) 
koncesszor állam 

0 – 50% 100% 0% 
50 – 100% 50% 50% 
100 – 150% 25% 75% 
150 – 250% 10% 90% 
250% – 0% 100% 

 
3.6.2. Állam által vállalt kockázatok költsége 
 
A szerződésben egyes kockázatokat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az 
állam visel, ilyen például a földterület időben történő rendelkezésre bocsátása, 
a régészeti feltárás miatti munkaleállítások, előre nem látható veszélyes 
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hulladék fellelése a földterületen, lényeges anyagi hátrányt okozó diszkriminatív 
jogszabály változások és általános jogszabály változások stb.). Az állam által 
vállalt kockázati események bekövetkeztekor az állam megtéríti a 
koncesszornak a felmerült, elkerülhetetlen költségeket.  
 
3.7. Felmondás (Termination) 

 
3.7.1. Koncesszor érdekkörében felmerült felmondási események 
(Concessionaire’s Events of Defaults) 

 
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben foglalt esetekben, ill. a 
koncessziós szerződésben felsorolt egyéb esetekben (pl. a koncesszor nem 
hozza létre a koncessziós társaságot az előírt határidőn belül, csőd-, 
felszámolási- vagy végelszámolási eljárást indítanak ellene, stb.) a konkrét 
szerződésszegési esettől függően a Miniszter jogosult (i) a rendelkezésre állási 
díj fizetését felfüggeszteni, (ii) az építési vagy üzemeltetési feladatokat a 
koncesszor költségén harmadik féllel elvégeztetni, a szerződést (iii) azonnali 
hatállyal felmondani vagy (iv) a felmondási esemény záros határidőn belül (12 
óra, 30 munkanap, 180 nap) történő megszüntetését, orvoslását előírni vagy 
kijavítási program készítését előírni (20 munkanapon belül) és amennyiben ez 
nem történik meg vagy a kijavítási program az állam számára nem megfelelő, a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 
A koncesszor érdekkörében felmerült okból történő felmondás esetén a 
Miniszter az alábbi cash-flow elemek összege nettó jelenértékének 65%-át fizeti 
meg a koncessziós társaságnak: 

• a felmondás időpontjától vagy a rendelkezésre állási díj fizetésének 
felfüggesztésétől a koncessziós időszak végéig járó rendelkezésre 
állási alapdíj szerződés szerinti összege, plusz 

• a koncesszort megillető biztosítási bevétel; mínusz 
• a Minisztert a felmondás időpontjától vagy a rendelkezésre állási díj 

fizetésének felfüggesztésétől számított, hátralévő koncessziós 
időszakban a projekt megépítésével, üzemeltetésével, fenntartásával 
és biztosításával, hibák feltárásával kapcsolatban terhelő kiadások; 
mínusz 

• a Miniszternek a felmondás miatt felmerülő költségei, amely 
tartalmazza a munkaerő, illetve a tanácsadók költségeit is. 

 
A nettó jelenérték számításhoz alkalmazott diszkontláb a pénzügyi modellben 
alkalmazott adózás előtti nominál IRR korrigált értéke (a korrekciós tényező az 
államkötvény hozamokhoz kötött). 

 
A fentiek alapján a hitelező bankok a kihelyezett összeg kb. 28%-át, a 
koncessziós társaság pedig a teljes befektetett tőkéjét elveszíti. 

 
A koncesszor által előidézett felmondási események esetén a Miniszter 
jogosulttá válik a projekt megvalósításában a koncesszor helyébe lépni (step-
in). A felmondási értesítés megküldése és a felmondás hatálybalépése között a 
Miniszter jogosult a koncesszort a földterületről eltávolítani, és a koncesszor 
költségén az autópálya tervezésével, megépítésével, üzemeltetésével és 
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karbantartásával kapcsolatban általa megfelelőnek ítélt lépéseket megtenni, 
ezzel másokat megbízni. 

 
A Miniszter jogosult a projektbe akkor is beavatkozni (state intervention), ha vis 
maior vagy a koncesszor szerződésszegése miatt az autópálya több mint 90 
napig nem épül vagy több mint 12 óráig teljesen zárva van, vagy használata 
közvetlen baleseti veszélyt jelent  a használókra nézve. 
 
3.7.2. Az állam (Miniszter) érdekkörében felmerült felmondási események 
(Minister’s Events of Defaults) 

 
A koncessziós szerződés által felsorolt esetekben a koncesszor felmondhatja a 
koncessziós szerződést (pl. az állam fizetési kötelezettségének teljesítésével 10 
napot meghaladóan késett és ezt a koncesszor felszólítása ellenére 30 napon 
belül nem orvosolja; a projekt eszközeinek kisajátítása; a földterület 180 napot 
meghaladó késedelemmel történő átadása; lényegesen hátrányos 
diszkriminatív jogszabályváltozás esetén nem megfelelő kompenzáció).  

 
A koncesszor az állam érdekkörében felmerült felmondási események 
bekövetkeztekor értesítést küld a Miniszternek. Amennyiben az értesítés 
kézhezvétele után (fizetési kötelezettség esetén 20 napon belül, egyéb 
esetekben 90 napon belül) a felmondáshoz vezető ok nem kerül 
megszüntetésre, a koncesszor jogosult a koncessziós szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 
 
A Miniszter az alábbi összegeket fizeti meg a koncesszornak a koncesszor által 
az állam érdekkörében felmerült okból történő felmondás esetén: 

• a koncessziós társaság teljes banki hiteltartozását kamatokkal együtt;  
• a tulajdonosok részére a felmondáskor esedékes osztaléknak 

magfelelő összeget és egy olyan kompenzációs összeget, amely a 
befektetett tőkét és a tulajdonosi hitelt, valamint a felmondásig kifizetett 
osztalékot és tulajdonosi hiteltörlesztést és kamatfizetést figyelembe 
véve a koncesszor pénzügyi modelljében leírt alap belső megtérülési 
ráta értékével megegyező mértékű belső megtérülési rátát eredményez; 

• a koncessziós társaság létszámleépítésének költségeit; 
• és az alvállalkozói szerződések felmondásának költségeit. 

 
3.7.3. Vis Maior (Force Majeure) 

 
Ha olyan vis maior esemény következett be, amelynek következményei 
legalább 90 napon keresztül fennállnak vagy jelentősen akadályozzák vagy 
késleltetik valamelyik felet kötelezettségei teljesítésében és az autópálya 
legalább 90 napon keresztül nem üzemel, bármelyik fél saját belátása szerint 
jogosult a koncessziós szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 
Vis maior miatti felmondás esetén az állam az alábbi tételek összegét fizeti ki a 
koncesszornak: 

• a koncessziós társaságnak az állam jóváhagyásával felvett teljes 
hitelállománya,  
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• a koncessziós társaság által rendelkezésre bocsátott tőke és 
tulajdonosi hitel összege,  

• a koncessziós társaság létszámleépítésének költségei, 
• az alvállalkozói szerződések felmondásának költségei. 

 
A vis maior miatti felmondás esetén a felmondás időpontjától a koncessziós 
időszak végéig járó rendelkezésre állási díjat az állam nem fizeti ki. 
   
Vis maior esetén a koncesszornak fizetendő kompenzáció mértéke 
alacsonyabb, mint az állam érdekkörében felmerült okból adódó felmondás 
esetén fizetendő kompenzáció. 

 
3.7.4. Önkéntes felmondás (Voluntary Termination) 

 
A Miniszter bármikor indok nélkül felmondhatja a szerződést kompenzáció 
fizetése mellett. 

 
Önkéntes felmondás esetén az állam ugyanolyan összegű kompenzációt 
tartozik megfizetni a koncesszornak, mint az állam érdekkörében felmerült 
okból történő felmondás esetén. 
 
3.8. Átadás lejáratkor (Hand back) 

 
A Miniszter a koncessziós időszak lejártát maximum 3, minimum 1,5 évvel 
megelőzően előzetes vizsgálatot végez a szerződésben meghatározott 
visszavételi követelmények alapján. A vizsgálat után 60 nappal a koncesszor 
köteles benyújtani a Miniszternek jóváhagyásra a felújítási programot (Renewal 
Programme). A programnak tartalmazni kell egy állapotjelentést és a felújításra 
vonatkozó programot (munkák köre, végrehajtás ütemezése, költségei). A 
koncesszor bankgaranciát nyújt a Miniszternek a felújítási programban 
jóváhagyott költségek 120%-ának megfelelő értékben. A garancia a felújítási 
munkák elvégzésének arányában, részlegesen szabadítható fel, maximum a 
jóváhagyott felújítási munkák költségének 40%-ig. Amennyiben a koncesszor 
nem ad visszavételi bankgaranciát, a Miniszter jogosult az összeget a fizetendő 
rendelkezésre állási díjból visszatartani. 

 
A koncessziós szerződés lejártát legalább 3 hónappal megelőzően 
megkezdődik az autópálya átadás-átvételére vonatkozó eljárás. A koncessziós 
szerződés lejártát megelőző 3 hónapon belül a Miniszter és a koncesszor közös 
vizsgálatot tart (visszavételi vizsgálat), amely során ellenőrzik a visszavételi 
követelmények teljesülését. Amennyiben az autópálya nem felel meg a 
visszavételi követelményeknek, a koncesszor köteles megfizetni a Miniszternek 
azt az összeget, amely a visszavételi követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges vagy a Miniszter jogosult lehívni a bankgaranciát. 

 
 

3.9. Vitarendezés (Dispute Resolution) 
 
A felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, ennek keretében a 
Miniszter és a koncesszor közötti vitát műszaki kérdések tekintetében egy 
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műszaki vitarendező testület (Technical Panel), pénzügyi kérdések tekintetében 
egy pénzügyi vitarendező testület (Financial Panel) elé utalják. A vitarendező 
testületek három, a felektől független személyből állnak. Jogkörük a 
koncessziós szerződésben meghatározott területekre terjed ki (az építési 
munkák tervezéséből, kivitelezéséből fakadó és befejezés utáni hiányosságai, 
valamint az ezekből fakadó pénzügyi és időtartam meghosszabbításra 
vonatkozó követelések elbírálása, számlákkal kapcsolatos vitás ügyek). 
Amennyiben nem született megegyezés, a felek választott bírósághoz 
fordulhatnak, illetve 100 m EUR összeghatár felett jogosultak közvetlenül a 
választott bírósághoz fordulni.   
 
A választott bírósági eljárás helye Budapest, az eljárás nyelve pedig az angol. 
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