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J E L E N T É S 

 
A Kormány által 2004. február 11-én bejelentett az M5-ös autópálya 

megvásárlásával és továbbépítésével kapcsolatos kormánydöntés 
körülményeinek és az ez alapján az AKA Rt.-vel megkötni tervezett 
szerződések várható következményeinek kivizsgálására létrehozott 

országgyűlési vizsgáló bizottság tevékenységéről. 
 

I. 
 
Az Országgyűlés 23/2004. (III. 31.) OGY határozatával létrehozott Vizsgáló 

Bizottság feladatát, a megalapítást elrendelő határozat 19 pontban tartalmazza.  

 

A bizottság a munkáját a saját maga által meghatározott ügyrend alapján 

végezte, folyamatos tevékenysége során 17 ülést tartott. 

A bizottság meghallgatta dr. Schamschula György, dr. Lotz Károly, Katona 

Kálmán és dr. Fónagy János korábbi, valamint dr. Csillag István hivatalba lévő 

minisztereket, dr. Gyurkovics Sándor korábbi, valamint Gaál Gyula és Réthy 

Imre jelenlegi államtitkárokat, dr. Bíró Fruzsinát a GKM ez irányú 

tevékenységét közvetlenül irányító főigazgatóját, valamint dr. Bodnár Zoltánt a 

Nemzeti Autópálya Rt. elnök-vezérigazgatóját.  

A bizottság a vizsgálat körébe vonta az 1994-től ez ügyben keletkezett Boross, 

Horn, Orbán és Medgyessy Kormány előterjesztéseit és döntéseit, az 1994. 

évben megkötött koncessziós szerződést és annak 1995., valamint 1997. évi 

1 



 

módosításait, a 2004. évben létrejött negyedik és ötödik módosításokkal 

összefüggő dokumentumokat és szerződéseket.  

A bizottság munkáját befolyásolta, hogy a GKM a 2003-ban és 2004-ben 

keletkezett iratokat megismételt kérések mellett titokvédelmi korlátok miatt 

többségükben a vizsgálat 4., 5.,6. hónapjában bocsátotta rendelkezésre. 

Pl. a kivásárlásra és továbbépítésre vonatkozó végleges megállapodást 

tartalmazó több mint 600 oldalas szerződést angol nyelven 2004. október 2-án 

kapta meg a bizottság, így – figyelemmel arra is, hogy a további 30 napos 

működésre irányuló kezdeményezést az Országgyűlés elutasította, – nem volt 

abban a helyzetben, hogy ezt a dokumentumot értékelje.  

Előzmények 

A bizottság a 2004. február 11-én bejelentett kormánydöntés vizsgálatához 

szükségesnek tartotta az előzmények áttekintését, amelyeket a következőkben 

összegez: 

Az M5-ös autópálya a koncesszióba adását megelőzően a Budapest-Újhartyán-

Kecskemét/északi csomópont között a baloldalon, félautópálya szélességben 

épült ki. A munkák 1977-ben kezdődtek, amelyeket 1990-ig az állami 

költségvetés finanszírozott. 

Az építési munkák 1990-ben költségvetési forrás hiányában leálltak. Figyelembe 

véve az M5-ös autópálya és az 5. sz. főút már akkor is jelentős szerepét a 

nemzetközi forgalomban, a közlekedési tárca úgy döntött, hogy az M5-ös 

autópályát koncessziós formában építteti tovább 1996. évi kezdéssel. 

A nyertes ajánlattevő a vele megkötött szerződés alapján – az elkészült pálya 

felújításának, illetve a hiányzó szakaszon a második pálya megépítésének 

kötelezettsége mellett – jogot szerzett a 17-es km szelvénytől kezdődően a 

díjszedésre a korábban megépült szakaszra is. 

● Koncessziós Szerződés aláírása: az AKA Rt. az 1994. május 2-án kötött 

koncessziós szerződés („szerződés”), illetve az azt megelőző koncessziós 

pályázat alapján az M5-ös autópálya teljes szakaszára (17,4 km szelvénytől a 
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magyar országhatárig) kapott koncessziós jogot, amely magában foglalja az 

autópálya építésére szolgáló, állami tulajdont képező ingatlanok és a megépített 

autópálya kizárólagos birtoklásának, használatának és a hasznok szedésének a 

jogát valamint az autópálya teljes hosszára vonatkozóan a tervezés, építés, 

finanszírozás, üzemeltetés, fenntartás jogát a koncesszió időtartamára, 35 évre. 

Az M5-ös autópálya teljes hosszát három fázisra bontották a felek: az un. 1. 

fázis a 17,4 km szelvénytől Kiskunfélegyházáig, a 2. fázis Kiskunfélegyházától 

Szegedig, a 3. fázis Szegedtől a határig tart (a 2. és a 3. fázis a szerződésben 

külön-külön „további fázis” elnevezéssel jelenik meg). Az egyes fázis 1998-ban 

átadásra került. 

● A Hitelszerződés aláírása: 1995. december 11. A Koncessziós Szerződés I. 

módosítása. Az Üzemeltetési Hozzájárulásról szóló Megállapodás aláírása.  

A koncessziós szerződésben rögzített megállapodásnak megfelelően került sor 

az üzemeltetési hozzájárulás fizetéséről szóló megállapodás megkötésére, 

amelyben 13 féléven keresztül igénybe vehető, 1993. évi árszinten 9 Mrd Ft 

értékű üzemeltetési hozzájárulás fizetésére vállalt kötelezettséget a Kormány 

2004. december 31-ig. 

A Koncessziós Szerződés hatályba lépése: 1996. január 1. 

● Útdíj-szedés megkezdése: 1997. január 1. Az útdíjat a Koncessziós szerződés 

szerint a társaságnak kell meghatároznia, amely az alapárnak inflációt és 

árfolyam-módosulást figyelembe vevő, képlet alapján számított, félévenkénti 

emelést tett lehetővé a társaság részére, amelyet a lehetséges mérték erejéig nem 

vett igénybe.  

A Koncessziós Szerződés II. módosítása: 1997. december 6. Támogatott 

Kedvezményes Útdíjakról szóló Megállapodás aláírása, a kiemelt használói 

csoportok számára az autópálya használatát kedvezőbbé tette. 

● Kecskemét/észak szakasz átadása: 1998. június 1. 

● 1998. júliusában az AKA Rt. ajánlatot ad a II. fázis megépítésére, majd a 

tárgyalásokat követően a matricás rendszer bevezetésére.  

3 



 

● A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium és a Nemzeti Autópálya Rt. feladat- 

megosztását követően 2000. októberében az AKA Rt. kezdeményezi a tartalék 

számlák feltöltését. Több személyes tárgyalás után 2001. nyarán az MFB Rt. 

vette át a Kormány döntése alapján a tárgyalások irányítását, melynek keretében 

több témáról tárgyaltak (továbbépítés, matrica, tartalékszámlák), folytatódtak a 

KÖVIM-mel a meg nem épített inárcsi kapuval kapcsolatos tárgyalások is. 

2002. elején további tárgyalások kezdődtek a hitelcsere, az állami kezesség 

beváltása és a tartalékszámlák feltöltésével kapcsolatban.  

● A 2002. évi országgyűlési választások után az AKA Rt. megismételte 

javaslatát a továbbépítésre és a matricás rendszer bevezetésére. 2002. 

januárjában miniszteri biztos kinevezése decemberig, majd újabb AKA javaslat 

érkezett az I. fázis vitás ügyei rendezésére és a továbbépítésre. 

● 2003. januárjában megkezdődtek a GKM és az AKA Rt. közötti tárgyalások, 

amelyek a vizsgálat tárgyát képező szerződések létrejöttét eredményezték. 

 

* * * * * 

 

A bizottság – az adott időszakban tevékenykedő miniszterek és államtitkárok 

nyilatkozatait is figyelembe véve – úgy véli, hogy a korabeli döntéshozók 

előrejelzései és feltételezései több tekintetben nem váltak valóra. Így: 

- a forgalom mértékét hátrányosan befolyásolta a balkáni háború, 

- az M5-ös megépült I. ütemének forgalma és a forgalom növekedés 

üteme elmaradt az előzetes számításoknál figyelembe vett mértéktől, 

- tévesen ítélték meg a magyar használók és a határon túli lakosság 

díjfizetési képességét és készségét. 

A M5-ös autópálya megítélését rontotta az is, hogy a gyorsforgalmi hálózat 

többi szakaszán (M1, M3, majd M7) csak a fenntartási, üzemeltetési, 

karbantartási költségeket tükröző díjú matricás rendszert vezettek be és így a 

mindezen felül az építési és beruházási költségeket is magába foglaló kapus 
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útdíjat – a Magyar Állam által fizetett üzemeltetési hozzájárulás mellett is – 

mind a használók mind a lakosság kirívóan magasnak ítélte. 

A változtatás, a lehetséges cselekvések szükségességét a bizottság tagjai 

egyezően, főbb irányait és lehetséges tartalmát eltérően ítélték meg. 

Az eltérések lényege a koncessziós jogviszony és a 2003. december 31.-i jogi 

státus megítélésében, ennek következményeiben, valamint az eljárás során 

beérkezett további ajánlat megítélésében summázható.  
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II. 

 
A 23/2004. (III. 31.) OGY határozat kérdései 

 

1. Milyen előzetes gazdasági, pénzügyi tervek, koncepciók készültek a kormányzat részéről az M5-ös autópályának a 
matricás rendszerbe történő integrálásával, az autópálya állami megvásárlásával és továbbépítésével kapcsolatban? 
 

MSZP-SZDSZ vélemény 

 
Az 1990-es évek elején az ország vezetése felismerte, hogy a 
gazdasági fejlődés egyik alapfeltétele az infrastruktúra, és ezen belül 
is elsősorban az úthálózat fejlesztése. Tekintettel arra, hogy a 
gazdaság helyzete a sok évtizedes elmaradás rövid időtávon belüli 
megszüntetését nem tette lehetővé tisztán állami forrásokból, az 
úthálózat fejlesztését magántőke bevonásával kívánták 
megoldani. Az egységes országos rendszert ebben az elképzelésben 
útdíjas autópályák képezték volna. Így került sor az M1 és az M5 
koncesszió keretében történő megvalósítására és az M3 autópálya 
útdíjassá alakítására.  
 
Az M1 autópálya projekt azonban a vártnál kisebb forgalom 
miatt visszaállamosításra került. A matrica bevezetése mellett az 
M3-ról is elbontották a kapukat. Az M5 szerződés azonban az M1 
koncessziós szerződéssel szemben eleve számolt a vártnál 
alacsonyabb forgalommal, így állami támogatással egészítették ki 
az útdíj bevételt. Ezzel a projekt a magas útdíjak mellett is életképes 

FIDESZ-MDF vélemény 

 

Gazdasági, pénzügyi tervek nem készültek, nem volt világosan 
meghatározott, hosszútávú koncepció.  Egyértelmű politikai nyomás 
nehezedett a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra, mely így 
kénytelen volt egy meghatározott, rövid időszakon belül megoldást 
találni.  Végül nem történt meg az autópálya állami megvásárlása, 
hanem a koncessziós konstrukció változatlan formában való fenntartása 
mellett az állam az üzemeltető társaság részvényeinek 40 %-át vásárolta 
meg.  Ez történt annak ellenére, hogy az AKA Rt. jelenlegi tulajdonosai 
által adottnál lényegesen kedvezőbb alternatív ajánlat érkezett (a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium III-3 TK/3/2004. számú 
előterjesztése alapján). 
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maradt, így az országos rendszer felemássá vált: míg a többi 
autópályán a fenntartás költségeit tükröző árú matricával lehetett 
közlekedni, az M5-ön a beruházás költségeit is magában foglaló 
útdíjat kellett fizetni. Bár működési évei alatt az AKA Rt. nem élt az 
útdíj maximális emelésének jogával, az autópálya használatért 
fizetendő összeget mind a használók, mind a teljes magyar 
lakosság, s az elmúlt évek politikai vezetése is kirívóan magasnak 
ítélte.  
 
Az M5 autópályára vonatkozó koncessziós szerződés a 
koncessziós törvény és a nemzetközi tapasztalatok alapján is 35 évre 
jött létre. A koncessziós szerződés a „rendes felmondás” jogát nem 
tartalmazza, így az autópálya visszaállamosítására csak a projekt 
összeomlása esetén vagy jogellenes felmondással kerülhetett volna 
sor, mindkét esetben teljeskörű kártalanítás mellett. 
 
Az Európa legdrágább autópályájaként elhíresült M5-ös problémáját 
egyetlen előző kormánynak sem sikerült megoldania. Az AKA Rt. 
kezdeményezései sorozatosan válasz nélkül maradtak, s egyre csak 
halmozódott a tisztázatlan kérdések sora. Ezt a 8 év alatt 
felgyülemlett problémacsomagot vette át 2002-ben az új kormányzat, 
illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. 
 
A közlekedésért felelős új tárca gyakorlatilag minden elvi lehetőséget 
megvizsgált, amely az M5 autópályával kapcsolatos kérdések 
megoldását jelenthette. 
 
A vizsgálatok és tárgyalások során az alábbi alternatívák alakultak ki, 
kerültek elemzésre: 

o Államosítás, állami kézben tartás 
o koncessziós szerződés felmondása 
o opció 
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o Magánkézben tartás:  
o megállapodás a jelenlegi befektetőkkel: 

- díjkedvezmény a matrica használóknak 
- árnyék-útdíj 
- rendelkezésre állási díj 
- 2. fázis különválasztása  

o befektetők lecserélése új befektetőre 
 

o Vegyes megoldás 
 
1.1. Stratégiai célkitűzések 
 
A problémák rendezése érdekében a GKM a következő főbb 
stratégiai célkitűzések megvalósítását határozta el: 

• a díjfizetési rendszer átalakítása,  
• a 2. fázis építésének és üzemeltetésének megoldása, 
• a jogállamiság keretein belül maradó megoldás kialakítása 

tekintettel a piacgazdaság mechanizmusaira,  
• adófizetők pénze takarékosan, a lehető leghatékonyabb 

módon kerüljön felhasználásra az adott költségvetési 
lehetőségek keretein belül.  

 
A lehetséges elvi megoldásokat minden esetben a 
projektfinanszírozás sajátosságait tekintetbe vevő bank-képes, 
finanszírozható megoldásokkal kellett párhuzamba állítani. A GKM 
folyamatosan ezen szempontok szem előtt tartásával tárgyalt és 
alakította ki a társadalmi elvárásoknak megfelelő, minden 
szempontból legkedvezőbb megoldást. Messzemenően 
figyelembevételre került az autópálya szűkebb környezetén túl a 
beruházás térségfejlesztésre gyakorolt hatása is. A kialakult pénzügyi 
konstrukció állami tehervállalásainak megítélésében célszerű 
figyelembe venni azon addícionális előnyöket is, amelyek az 
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autópályához közeli, illetve a térségben távolabbi területek 
fejlődésével kapcsolatban az ország egészére vonatkozóan 
számszerűsítendők. 
 
1.2. Kiindulási alaphelyzet 
 
Kiindulásként mindenképpen meg kellett vizsgálni a koncessziós 
szerződés megszüntetésének illetve átalakításának jogi 
lehetőségét. 
 
A koncessziós szerződés értelmében, a Miniszternek a Koncessziós 
Szerződésben kizárólag tételesen meghatározott felmondási 
események bekövetkezte esetén nyílt volna meg a joga a koncessziós 
szerződés felmondására, tehát a Miniszter felmondási jogát a 
meghatározott események bekövetkezése nélkül nem gyakorolhatta. 
 
A koncessziós szerződésben foglalt felmondási események 
tekintetében nem következett be olyan tény (szerződésszegés, 
határidő elmulasztása, stb.), amely felmondási jogot alapozott 
volna meg. A koncessziós szerződés felmondására így jogszerűen 
nem kerülhetett sor, egy esetleges jogellenes felmondás 
beláthatatlan hosszúságú és költségigényű jogi következményeket 
vont volna maga után. Az AKA Rt. hiteleinek teljeskörű kifizetése 
mellett a tulajdonosok befektetésének visszatérítésére és elmaradt 
hasznuk és egyéb káruk megtérítésére is biztosan számítani lehetett. 
Egy hosszúlejáratú szerződés jogellenes megszüntetése – melyben 
nagy nemzetközi pénzügyi intézmények is részt vesznek – 
ugyanakkor a magyarországi általános befektetési környezetnek is, 
előre nehezen felmérhető mértékű, de igen jelentős kárt okozott 
volna.  
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1.3. A díjfizetési rendszer átalakítása 
 
A díjfizetési rendszer átalakítására reálisan tehát csak a 
koncessziós szerződés keretein belül, a szerződés módosításával 
kerülhetett sor. 
 
A díjfizetési rendszer átalakításának elemzése során felmerült  

 az állami kompenzáció fizetésével történő jelentős 
díjcsökkentés lehetősége,  

 a kedvezményes használat biztosítása a matricával 
rendelkezőknek,  

 valamint az M5-ös integrálása az országos matricarendszerbe. 
 
A vizsgálatok és tárgyalások során a döntések kialakításának 
meghatározó szempontja volt a várható eredmény úthasználókra 
gyakorolt hatása, a megoldás társadalmi elfogadhatósága. A 
fuvarozói, fuvaroztatói érdekképviseletek, s az érintett 
önkormányzatok tiltakozásának mértéke szinte már ellehetetlenítette 
az M5 autópálya és az annak folyosójában kialakult helyzet 
rendezését. Mindemellett természetesen kiemelt szempont volt a 
végrehajtható tranzakció állami költségvetésre gyakorolt hatása is. 
 
A tárgyalási időszakban a GKM folyamatosan elemezte az AKA Rt.  
matricás rendszer bevezetésére tett ajánlatait. Az elemzések során 
ugyanakkor figyelemmel kellett lenni arra, hogy az érvényes 
koncessziós szerződés, valamint az AKA Rt-nek a hitelező bankokkal 
kötött megállapodásai a tárgyalásoknak olymértékben szabtak irányt, 
hogy ezek determinálták a pénzügyi konstrukciót, így rendkívüli 
erőfeszítés mellett lehetett olyan megoldást kiválasztani, amely 
figyelemmel van a költségvetési, a hitelező banki, valamint a 
magánbefektetői, illetve az úthasználói szempontokra.  
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1.3.1. Kedvezmény matricával 
 
Az AKA Rt. által tett javaslat alapján az éves matricával 
rendelkezők maximum 40% engedményt kaphattak volna az 
útdíjból. Ebben az esetben azonban a nem éves matricával 
rendelkezők nem kaptak volna kedvezményt és az éves matrica 
birtokosok számára az M5 úthasználat díja még mindig jelentős terhet 
jelentett volna a többi autópálya használati díjához képest. Ezért a 
GKM nem fogadta el ezt a javaslatot, e helyett a tárgyalások során 
olyan megoldás kialakítására törekedett, amely az M5 használatát a 
matricás rendszer keretén belül tette lehetővé. Ez csak a koncessziós 
szerződés teljes átalakításával volt lehetséges.  
 
1.3.2. Árnyék-útdíj vagy rendelkezésre állási díj 
A koncessziós szerződés átalakítására az AKA Rt. két alternatívát 
tartalmazó, részletes számításokat is magában foglaló ajánlatot tett:  

 az egyik az árnyék-útdíjas rendszerre, 
 a másik a rendelkezésre állási díjas rendszerre vonatkozott. 

Az ajánlatból és a mellékelt számításokból egyértelműen kiderült, 
hogy az árnyék-útdíjas rendszer a kettő közül a drágább 
megoldás, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a koncesszor 
nagyobb kockázatot vállal. Az árnyék-útdíjas rendszerben ugyanis az 
állam a forgalom függvényében fizet a koncesszornak, így a 
forgalom növekedésével kapcsolatos kockázatot a koncesszor 
viseli, miközben nincs ráhatása a forgalom nagyságára. Ugyanis a 
forgalom jelentős mértékben összefüggésben áll az úthasználat 
díjával, amit viszont a matricás rendszerben az állam saját hatáskörén 
belül szabályoz. Az árnyék-útdíj mértéke – a rendelkezésre állási 
díjhoz hasonlóan -, úgy kerül megállapításra, hogy hosszú távon 
fedezetet nyújtson a beruházás és az üzemeltetés költségeire és a 
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koncesszor hasznára. Ezen felül számszerűsítésre kerül a forgalmi 
kockázat is. 
 
1.4. A 2. fázis különválasztása 
Külön vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy míg az 1. fázis (Budapest 
– Kiskunfélegyháza szakasz) esetleg valamilyen úthasználati 
kedvezménnyel továbbra is koncesszióban marad, addig a 2. fázis 
állami beruházás keretében vagy egy új koncesszió keretében valósul 
meg. Ezen megoldás alapját az képezte, hogy a 2. fázis megépítésével 
kapcsolatos fejezetben a koncessziós szerződés tartalmazott egy 
2003. december 31-i dátumot, melyet sokan úgy értelmeztek, hogy 
ekkor lejár az AKA Rt. koncessziós joga a 2. fázis vonatkozásában. 
 
Sajnálatos módon azonban a koncessziós szerződés bonyolult és 
nehezen értelmezhető ebben a tekintetben. Az AKA Rt. koncessziós 
joga – amely építésre, üzemeltetésre terjed ki – a teljes M5 
autópályára vonatkozik a 2030-ig tartó időszakra. A koncessziós 
pályázat időpontjában azonban nem álltak rendelkezésre azok a 
tervek, amelynek alapján a 2. és a 3. fázis építését be lehetett volna 
árazni, így a szerződés ezen szakaszok tekintetében a pályázathoz 
képest későbbi megállapodást írt elő a szerződő felek között. A 
szerződésben ezen felül szétválik a továbbépítés kötelezettsége és a 
továbbépítés joga. A fenti határidő a továbbépítés kötelezettségével 
kapcsolatban került megállapításra, melynek teljesítése számos 
előfeltétel bekövetkezésétől (pénzügyi mutatók, megállapodás az 
állammal, finanszírozás megléte, építés megkezdése) függ. 
Tekintettel arra, hogy ezen előfeltételek nem teljesültek, az AKA Rt. 
továbbépítési kötelezettsége szűnt meg a szerződés alapján, de 
nem szűnt meg a továbbépítési joga, és ezt a jogot az állam 
jogszerűen, egyoldalúan nem veheti el.  
Amennyiben az állam megszűntnek nyilvánította volna a 
továbbépítési jogot, hosszú és bizonytalan kimenetelű jogi vitára 
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és jelentős összegű kártérítési kötelezettség megítélésére lehetett 
volna számítani, tekintettel arra, hogy a szerződés nem alapozza 
meg a jog megszüntetését és az állam megszegte együttműködési 
kötelezettségét azzal, hogy évekig – 1999. július 8. óta - nem 
válaszolt az AKA Rt. felvetéseire.
 
1.5. A koncessziós szerződés megszüntetésének lehetősége 
 
A korábbi problémák megoldására és a díjfizetési mechanizmus 
átalakítására vonatkozó tárgyalások során sikerült egy olyan 
lehetőség megvalósításának az előfeltételeit is megteremteni, 
amelyben a koncessziós szerződés jogszerű megszüntetésére is sor 
kerülhetett volna. A sokéves rossz tárgyalási tapasztalat és a 
megoldhatatlannak tűnő problémák fényében a refinanszírozási 
tárgyalások eredményeként az AKA Rt. főbb tulajdonosai egy 
levélben kivásárlási opciót biztosítottak a Magyar Állam részére. A 
vételi opciót a 2004. január 1-je és 31-e közötti időszakra 
biztosították, mely meghatározta a további lépések és tárgyalások 
időkeretét. 
 
Az állami kivásárlás mérlegelésekor azt kellett figyelembe venni, 
hogy 

 mekkora egy összegű kiadást jelentett volna a részvények 
100%-ának megvétele, 

 hogyan befolyásolta volna az államháztartási hiányt és 
államadósságot az AKA Rt. 100% mértékű állami 
tulajdonlása, hiteleinek visszafizetése vagy átvállalása, 

 milyen pénzszükséglete lett volna a 2. fázis állami 
beruházásban történő megvalósításának, és 

 a teljes autópálya üzemeltetésének, karbantartásának. 
Tekintettel arra, hogy a kivásárlás 270 m EUR összegű költsége, 
valamint az AKA Rt. 205 m EUR hitelének visszafizetése, valamint a 
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2. fázis 360-370 m EUR értékű megépítése az üzemeltetési költségek 
figyelembe vétele nélkül mintegy 845 m EUR (215 mrd HUF (255 
HUF/EUR) azonnali illetve maximum 2 éven belül felmerülő 
kiadással járt volna, egy ilyen tranzakció a GDP (20 e mrd HUF) 
1,08%-át, a 2003. évi államháztartási hiány (1054 mrd HUF) 20%-át, 
és az államadósság (11 015 mrd HUF) 2%-át tette volna ki.   
 
Az állami kivásárlás lehetőségét így nem csak a részvények 
árának figyelembe vételével kellett megvizsgálni és 
alternatívaként figyelembe venni, hanem számolni kellett az AKA 
Rt. fennálló hitelének visszafizetéséből, a továbbépítésből és 
üzemeltetésből eredő kötelezettségvállalásokkal is. 
 
1.6. Más befektető 
 
Tekintettel arra, hogy a koncessziós szerződés megszüntetésére vagy 
jelentős átalakítására az opción keresztül lehetőség nyílt, a GKM 
számolt azzal a lehetőséggel is, hogy a részvények megvásárlását 
követően a részvényeket újra értékesíti vagy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a jelenlegi befektetőktől más befektetői csoport vásárolja 
meg a koncessziós szerződés módosítása mellett. 
 
A koncessziós szerződés módosítására mindenképpen a rendelkezésre 
állási modellt alapul véve került volna sor. A rendelkezésre állási díj 
nagysága a projekt összértékétől, a tőkére számolt elvárt hozamtól és 
az üzemeltetési költségektől függ. Tekintettel arra, hogy  

 az építés költsége minden befektető tekintetében hasonló,  
 az üzemeltetési költségek becslésénél az AKA Rt. tényleges 

költségeit veszik alapul, mely lényegében megegyezik az 
állami autópályák üzemeltetési költségeivel, 

 a finanszírozás költségeit a nemzetközi pénzpiac egységesen 
alakítja, sőt kedvezőbb olyan befektetők tekintetében, akik 
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építési és üzemeltetési tapasztalataiknál fogva ismertek és 
kitűnő hitelminősítéssel rendelkeznek a nemzetközi 
pénzintézeteknél, 

 a hozamelvárás a hasonló projekteknél hasonló keretek között 
mozog 

az alternatív befektetők esetleges ajánlatainak értékelése során 
azt kellett vizsgálni, hogy a fenti tényezők esetében tudnak-e 
jobb, részletes számításokkal és referenciákkal alátámasztott 
ajánlatot tenni, mint az AKA Rt. 
 
Ezen felül azonban azt is meg kellett vizsgálni, hogy az alternatív 
befektetők bevonása milyen módon és milyen kockázatok mellett 
lehetséges tekintettel   az állam – a nemzetközi hitelintézetek által 
is elvárt - pályáztatási kötelezettségére, annak bizonytalan időbeli 
kimenetelére és eredményességére. 
 
1.7. Vegyes megoldás 
A magánbefektető menedzsment tapasztalatát kihasználó és az 
állami kontroll maximalizálás biztosító megoldást eredményezett 
az állami tulajdonosi részvétel az AKA Rt-ben. Az állami ellenőrzés 
és a döntéshozatalban való részvétel mellett a vegyes megoldás 
egyértelmű előnye az is, hogy az állam által fizetett rendelkezésre 
állási díj hozam eleme így csak a fennmaradó 60%-ban kerül 
magánkézbe, tehát az államot terhelő kifizetés ilyen mértékben 
kevesebb a tisztán magánbefektetői megoldásnál.  
 
A megvalósított tranzakciós csomag ezenfelül egy felmondhatatlan 
2030-ig szóló szerződést kvázi felmondhatóvá tett azáltal, hogy a 
tulajdonosok vételi opciót biztosítottak az állam számára a 2. fázis 
építését követően. 
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2. Milyen tárgyalások folytak a Kormány és az AKA Rt. között az autópálya állami kivásárlásával és 
továbbépítésével kapcsolatban? Milyen ajánlatot tett az AKA Rt. és hogyan alakult a felek álláspontja a tárgyalások 
során? 

 

Miután a tárgyalások és elemzések során a GKM és a Kormány 
számára nyilvánvalóvá vált, hogy  

o nincs lehetőség a koncessziós szerződés jogszerű, egyoldalú 
felmondására, 

o nincs lehetőség a 2. fázis különválasztására, 
o a díjkedvezmény nem jelent kielégítő megoldást a kialakult 

magas útdíjak mellett, 
o nincs lehetőség az autópálya állami kézben tartására,  

a GKM a fennmaradó alternatívák pontosítására és azok 
megvalósítása alapfeltételeinek kialakítására törekedett. 

2003. novemberét követően így a tárgyalások és elemzések célja 
o az AKA Rt-vel történő, a továbbépítésre és a matricás 

rendszerben, rendelkezésre állási díjas modell keretében 
történő üzemeltetésre vonatkozó megállapodás 
feltételrendszerének, illetve 

o a kivásárlás és újra magánkézbe adás feltételrendszerének 
kialakítása volt.  

 
2.1. Ajánlat a rendelkezésre állási díj bevezetésére és a 2. 
fázismegvalósítására 
 
A GKM 2003. november 18-án felkérte az AKA részvényeseinek 
képviselőit, hogy tegyenek ajánlatot a 2. fázis fejlesztésére, valamint 
egy a közvetlen díjszedési rendszertől eltérő díjfizetési struktúrára, 

 
Az AKA és a Magyar Állam közötti tárgyalásokról szóló kronológiai 
tájékoztatókat a bizottság tagjai tudomásul vették. Megállapítást nyert 
azonban, hogy mivel a hivatalban lévő miniszterelnök január 7-én 
bejelentette az autópálya „állami megvásárlásának” és matricás 
rendszerbe való integrálásának végső határidejeként 2004. március 12-
ét, ezért a tárgyalások folyamán végig az AKA álláspontjai és érdekei 
érvényesültek. 
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annak érdekében, hogy az M5 autópálya már kész és a jövőben 
megépülő szakaszai az országos matricás rendszer integráns részévé 
válhassanak. A megbeszélésen a miniszter közölte a cég 
képviselőivel, hogy a korábban már tárgyalt, a 2. fázis fejlesztésére 
vonatkozó építési árnak jelentősen kell csökkennie ahhoz, hogy a 
kormányzat képviselői valóban készek legyenek az ajánlat 
értékelésére. Ellenkező esetben a tulajdonosok által adott vételi opció 
lehívására kerül sor, és további tárgyalásra nem lesz lehetőség. 
 
Válaszképpen az AKA Rt. tulajdonosai 2003. december 5-i 
ajánlatukban egy rendelkezésre állási díjkonstrukciót javasoltak 
elfogadásra. Az ajánlat értelmében átlagosan megközelítőleg 
nominális értéken 122 m EUR éves összegű rendelkezésre állási 
alapdíjat kértek (ez 2003. januári árakon 90 m EUR reálösszeg) a 
koncesszió időtartama alatt.  
 
Az AKA Rt. által december 5-én előterjesztett javaslat 
koncepciójában megegyezett a GKM által elképzelt megoldással.  
 
2.2. Interim megoldás a matrica bevezetése mellett (2003. 
december 22.) 
A mindkét fél számára elfogadható hosszú távú megoldás kialakítása 
mellett a GKM tárgyalásokat folytatott az AKA Rt. képviselőivel a 
matrica rendszer átmeneti megoldásként való azonnali 
bevezetéséről is. Tekintettel arra, hogy a valós útdíjfizetéses rendszer 
megszüntetése és a 2. fázis megépítése érdekében történő koncessziós 
szerződés módosítása várhatóan több hónapot vesz igénybe, a GKM 
a végleges megoldás kialakításig tartó átmeneti időre 
vonatkozóan javaslatot tett az AKA Rt. számára. A 2004. évre 
szóló átmeneti megállapodás értelmében  

o a matrica azonnal (2004. január 12-én) bevezetésre került 
volna,  

17 



 

o az állam a bevételek kiesése miatt kompenzációt fizetett volna 
az AKA Rt-nek a tervezett árbevétel nagyságrendjében. 

 
A fenti javaslatot az AKA Rt. képviselője a 2003. december 22-én 
tartott megbeszélésen az alábbiakra hivatkozással elutasította: 
(i) A tulajdonosok és a finanszírozó intézmények részére csak 

hosszú távú megoldás fogadható el: amennyiben ugyanis nem 
jön létre a végleges megállapodás az útdíjak újra-bevezetése 
válna szükségessé, amely gyakorlatilag megvalósíthatatlan 
lenne.  

(ii) Az átmeneti megoldás érdekében a koncessziós szerződést, a 
támogatási szerződést, a hitelszerződést és a hitelszerződés 
biztosítéki rendszerét kellene módosítani, tehát jelentős időt és 
energiát venne igénybe a javaslat megvalósítása és elvonná a 
figyelmet a hosszú távú megoldás kidolgozásától. 

(iii) A 2. fázis megépítésétől és üzemeltetésétől független, csak az 
1. fázis matricás üzemeltetésére vonatkozó javaslatot a 
következő feltételekkel tudnának elfogadni az AKA Rt. 
tulajdonosai: 17,7% nominális euró hozam (IRR) és a bankok 
számára elfogadható, illetve a részvények esetleges tőzsdére 
vitelét vagy pénzügyi befektető részére történő értékesítését 
lehetővé tévő biztosítéki csomag. Az ilyen feltételekkel 
kialakított rendelkezésre állási díj azonban csak kis mértékben 
kevesebb, mint az AKA Rt. 2003. december 5-i ajánlatában 
kiszámított - mindkét fázisra vonatkozó - rendelkezésre állási 
díj.  

 
Átmeneti megoldásként az AKA Rt. maximum 30% engedményt 
tudott volna adni az éves matricával rendelkezőknek – pénzbeli 
kompenzáció nélkül -, de a következő feltételek biztosítása mellett: az 
inárcsi kijáró lezárása (a kapu építési engedélyének megadása – itt 
„szökött” a forgalom) és a nehézgépjármű forgalomkorlátozásának 
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visszaállítása az 5-ös úton. A későbbiek során az engedményt a havi 
matricával rendelkezők részére is ki lehetett volna terjeszteni 
kompenzáció mellett.  
 
2.3. Egyetértési nyilatkozat (2003. december 23.) 
 
A 2003. december 5-én beadott ajánlatot szakértői tárgyalások 
követték, melynek eredményeként és figyelembe véve a GKM 
átmeneti megoldására adott ellenajánlatot december 23-án egy 
egyetértési nyilatkozat (Memorandum of Understanding, MoU) 
aláírására került sor, mely a Kormány és a jelenlegi finanszírozó 
intézmények jóváhagyásával léphetett volna életbe. A MoU aláírását 
követően és annak értelmében az AKA Rt. a 2003. december 5-i 
ajánlatát a december 30-i levelében részben módosította. Az így 
kialakított végleges ajánlat, illetőleg az egyetértési nyilatkozat 
leglényegesebb pontjai az alábbiak voltak: 
 
Az AKA Rt. ajánlatának értelmében a társaság megtervezi, 
finanszírozza, megépíti az M5 autópálya Kiskunfélegyháza és Szeged 
közötti, valamint üzemelteti és fenntartja az M5 autópálya 
Budapesttől Szegedig terjedő szakaszait. E projekt megvalósítására a 
koncessziós szerződés keretei között, annak módosításával került 
volna sor. A társaság az M5 autópálya 2. fázisának építéséhez 2004. 
március 31-ét követően, a pénzügyi zárás után kezdett volna, 
legkésőbb ezen időpontig a matrica bevezetésre sor kerülhetett volna 
a már meglévő szakaszon. A második fázis elkészültét 2005. 
decemberére tervezték. 
 
A társaság matrica bevezetés miatt kieső bevételeinek helyettesítésére 
úgynevezett rendelkezésre állási díj került volna bevezetésre, melyet 
az állam fizet a társaság részére, amennyiben az autópálya megfelelő 
minőségben az autósok rendelkezésére áll. A rendelkezésre állási díj 
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összege előre megállapításra kerül, annak nagysága alapvetően 
négy tényező,  
(a) a 2. fázis építési árának,  
(b) a finanszírozási költségeknek,  
(c) a részvényesek saját tőkére vetített hozamelvárásának, 
(d) valamint az üzemeltetés és fenntartás költségeinek függvénye.  
(a) A második fázis megépítésének költségei 
 
A második fázisra vonatkozó építési árat az AKA Rt. december 5-i 
ajánlatában 370 m EUR összegben jelölte meg (2003. január 1-i 
áron). A MoU aláírásakor a GKM-nek sikerült megállapodnia arról, 
hogy a társaság 356 m EUR összegből építi meg a 2. fázist (szintén 
2003. január 1-i áron). Jelentős mértékben sikerült csökkenteni a 
kockázati tartalékot, 24%-ról 13%-ra, amely már elfogadható 
mértékű, tekintve, hogy a társaság az építési kockázat túlnyomó 
részét átvállalja (a Monte-Carlo módszerrel számolt és NA Rt. által 
még elfogadhatónak tartott kockázati tartalék 19%). A kockázati felár 
nélkül számított – az állami beruházások építési árával 
összehasonlítható (nettó) - építési ár 2004. évi árszinten 321,34 m 
EUR összegű, mely a 2004. évi költségvetésben alkalmazott 255 
HUF/EUR árfolyammal számolva 81,94 milliárd Ft.  
 
(b) A finanszírozás költségei 
 
A tranzakció egészének lebonyolítása mintegy 700 m EUR 
összegű tőkét igényel. Pénzügyi záráskor az AKA jelenlegi 205 m 
EUR összegű hitele refinanszírozásra kerül, s további 500 m EUR 
bevonására van szükség. A projekt lebonyolításához szükséges hitel 
euró alapú kereskedelmi hitelből fog rendelkezésre állni. A 
hitelfinanszírozáshoz kapcsolódik egy szintén hitelből vagy 
garanciával fedezhető, 30-33 m EUR összegű tartalékszámla, és a 
tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb banki költségek (commitment fee, 
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arranging fee) mintegy 15 M EUR értékben. Az MoU értelmében a 
projekt pénzügyi zárására legkésőbb 2004. március 31-ig került volna 
sor.  
 
(c) Az elvárt hozam  
 
Az ajánlat értelmében, társaság részvényesei által elvárt saját 
tőkére vetített hozamadózás után, nominálisan, euróban 
számolva 14%. Ez reál értelemben mintegy 12%-os hozamot takar, 
hiszen az eurózóna inflációja megközelítőleg 2%. A rendelkezésre 
álló információk szerint az M5 autópályához hasonló, rendelkezésre 
állási díjas, európai uniós projektek esetében az elvárt hozam 10 
és20% között változik. A részvényesek a befektetés megkezdésekor 
17,7%-os hozammal számoltak hosszú távon, így a csökkentett 
hozam tükrözi a rendelkezésre állási konstrukció megváltozott 
kockázati struktúráját.  
 
A tárgyalások eredményeképpen a már átvállalt kockázatok mellett 
egy további kockázati elemet sikerült a GKM-nek a társaságra 
hárítani, amely azonban nem növelte a 14%-os hozamelvárást. A 
MoU értelmében az AKA Rt. a forgalom nagyságából adódó és a 
fenntartáshoz kapcsolódó kockázatokat is átvállalta. Ezen 
kockázat átvállalása azt jelenti, hogy ugyan a 2003. december 30-i 
levelében foglalt módosított ajánlat szerint az AKA Rt. az 
üzemeltetési költségeit a megnövekedett karbantartási igény miatt 
megemelte, de ezen felül további fizetési kötelezettség az államot 
akkor sem terheli, ha ezen karbantartási költségeket a tényleges 
forgalomnövekmény miatti felújítási költségek meghaladják majd.  
 
További vitás kérdés volt a saját tőkére vetített hozamelvárás 
számítási módja is. Az AKA Rt. ugyanis a következő logikát 
alkalmazta: az 1995-ben befektetett 69 m EUR összegre 14%-os 
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kamatos kamattal számított hozamot számolt a jelen időpontig. Ez 
211 m EUR értékű, tulajdonképpen fiktív sajáttőke-értéket 
eredményez. A projekt 2030-ig tartó további 27 éve során a 14%-os 
hozamelvárás nem az eredeti saját tőke összegére (69 m EUR), 
hanem annak jelenlegi fiktív értékére 211 m EUR összegre vetítve 
kerül kiszámításra. Tekintve, hogy a saját tőkéből történő 
finanszírozás a 14%-os hozamelvárás miatt jelentősen drágább, mint 
a hitelből vagy kötvényből történő finanszírozás, a GKM álláspontja 
szerint célszerűbb a 211 m EUR érték és a saját tőke 69 m EUR 
összege közötti különbséget hitelből finanszírozni. Az AKA Rt. 
részvényeseinek a tárgyalások során nem volt kifogása e megoldás 
ellen, de hangsúlyozták, hogy a megoldás mellett a finanszírozók 
elvárása miatt döntöttek. Az AKA Rt. további tőkeinjekció nélkül 
kívánja a második fázis építését és üzemeltetését megvalósítani. 
Amennyiben ez a feltétel teljesül, készek együttműködni a 
finanszírozó intézmények meggyőzésében és a magyar fél 
szempontjából kedvezőbb megoldás mellett állást foglalni.  
 
(d) Az üzemeltetési és működési költségek 
 
Az AKA Rt. ajánlatában bemutatott pénzügyi modell üzemeltetési és 
működési költségeire vonatkozó feltételezések és számítások az 
Állami Autópálya Kezelő Rt. adatai és számításai alapján 
megalapozottnak tekinthetők voltak.  
 
Az egyetértési nyilatkozatban (MoU) az AKA Rt. megerősítette a 
Magyar Állam számára nyitva álló azon részvénykivásárlási opciót.  
 
Tekintettel arra, hogy 2003. december 30-án a GKM egy másik 
befektetői csoporttól egy esetleges alternatív ajánlatról kapott 
információt az AKA-ajánlatot a Kormány a 2004. január 7-i ülésén 
nem fogadta el és a MoU-t nem hagyta jóvá.  
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2.4. Tárgyalások a kivásárlás feltételeiről  
 
A Kormány január 7-i döntését követően ismét tárgyalásra került sor 
az AKA Rt. tulajdonosaival. Ennek során az AKA Rt. részvényesei 
megerősítették a 2003. szeptember 29-i levelükben foglaltakat, 
melyben az állam számára vételi jogot biztosítottak a tulajdonukban 
lévő AKA-részvénycsomag 100%-ára.  
A részvénycsomagért fizetendő ellenérték a megvásárlás időpontjától 
függött: az árnak nettó 17,7%-os adózás utáni megtérülést kellett 
biztosítania a befektetőknek a kezdeti befektetett tőkeösszegre nézve. 
Amennyiben a vételi tranzakció lebonyolítására 2004. március 
közepén került volna sor, a részvények 100%-ának ára 
megközelítőleg 279,5 M EUR összeg. Az említett összeg adózás után 
értendő, tehát a magyar adójog szerinti minden, a kifizetést terhelő 
adót a vételáron felül meg kellett volna fizetni.  
 
A GKM kezdeményezte a tárgyalások lefolytatását a kivásárlásról, de 
ugyanakkor nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy amennyiben 
az AKA egy újabb, javított ajánlattal keresi meg a minisztériumot, a 
GKM az ajánlatot a Kormány részére megfontolás érdekében 
továbbítani fogja.  
 
Az adás-vételi ügylet lebonyolításához a GKM – jogi szakértők 
bevonásával – elkészítette az adás-vételi szerződés tervezetét. Az első 
adás-vétellel kapcsolatos tárgyalásra 2004. január 12-én került sor. 
 
Az adás-vétel lebonyolítása érdekében meg kellett határozni azt az 
állami intézményt, amelynek tevékenységi körébe illeszthető az AKA 
Rt. tevékenysége. Így a GKM javasolta, hogy az ÁPV Rt. helyett -  
akinek a javára eredetileg szólt a vételi jog – az Állami 
Autópályakezelő Rt. legyen a vevő. Az AKA Rt. tulajdonosai 
elfogadták ezt a megoldást. 
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2004. január 26-án illetve 29-én elkészült az AKA Rt. pénzügyi és 
cégjogi átvilágítása, valamint a cég értékének meghatározása. 
A tárgyalások eredményeként 2004. február 2-án parafálásra került a 
részvények 100%-ára vonatkozó adás-vételi szerződés. 
 
2.5. Tárgyalások a finanszírozó bankokkal 
 
A kivásárlás illetve a koncesszió átalakítása érdekében a GKM 
képviselői tárgyalásokat kezdeményeztek az AKA Rt-t finanszírozó 
bankokkal. A bankok képviselői egyértelművé tették, hogy nem 
érdekeltek egy tisztán állami vállalat finanszírozásában és 
hosszútávon csak számukra elfogadható, építőipari tapasztalatokkal 
rendelkező befektetők, pályáztatás útján történő bevonása mellett 
készek finanszírozni a projektet. Ezen feltételek betartása mellett 
készek fenntartani a hiteleiket egy meghatározott ideig állami 
garancia mellett, akár a matrica bevezetésével és átmeneti 
rendelkezésre állási díj megállapításával is.  
 
Egyértelművé vált tehát, hogy állami kivásárlás estén, illetve egy 
esetleges új befektető nem pályáztatás útján történő bevonásakor a 
hitelt vissza kell fizetni, továbbá, hogy banki finanszírozás érdekében 
akár más banki csoporttal is vagy kötvényfinanszírozás mellett a 
nemzetközi standardoknak megfelelő pályáztatási szabályokat be kell 
tartani új befektetők bevonása esetén. 
 
2.6. Az AKA Rt. módosított ajánlata 
 
2004. január 20-án az AKA Rt. tulajdonosai egy a 2003. december 
30-án benyújtott ajánlathoz képest kedvezőbb, módosított ajánlattal 
keresték meg a GKM-et, bízva abban, hogy ezt mérlegelve a 
Kormány mégsem dönt a 100%-os állami kivásárlás véghezvitele 
mellett. Az eredeti ajánlathoz képest a projektben a tőke részarányát 
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lecsökkentették, így a saját tőkére elvárt hozam mértéke alacsonyabb 
lett, hiszen a korábbi ajánlat 211 m EUR összegű javaslatával 
szemben most csak 96 m EUR értékű saját tőkére vetítve vált csak 
szükségessé a hozamelvárást megfizetni. A tőke-hitel arányváltozást 
a jelenlegi finanszírozó és a második fázis megépítésében is részt 
vállalni kívánó bankok elvben jóváhagyták.  
 
A tőke-hitel arányának átalakítása nyomán az évenként fizetendő 
rendelkezésre állási díj mintegy 6,5%-kal csökkent, így az átlagos 
éves rendelkezésre állási díj 122 M EUR összegről 114 M EUR 
összegre csökkent.  
 
A banki tárgyalások eredményeként a tulajdonosok megváltoztatták 
álláspontjukat arról, hogy a matrica bevezetése hamarább 
történhessen meg, mint a rendelkezésre állási modellben történő – 
bankok által is elfogadott – megállapodás.   Ennek érdekében a 
matrica bevezetése és a konstrukció megvalósításához (beleértve a 2. 
fázis megépítését is) szükséges pénzügyi zárás közötti átmeneti 
időszakra a bankok és a tulajdonosok állami garanciát kértek. 
Amennyiben ugyanis a matrica bevezetésre kerül, az útdíj fizetési 
rendszert már nem lehet többé visszaállítani. A bankok a 205 m 
EUR hitel visszafizetésére szóló garanciát és a második fázis 
finanszírozására vonatkozó megbízást, a tulajdonosok az AKA 
részvények állami kivásárlására vonatkozó garanciát kértek a 
matrica ilyen módon történő bevezetése esetén. A garanciák 
lehívására akkor kerülne sor, ha a végleges rendelkezésre állási 
modellben történő megállapodás és a refinanszírozás egy végső 
határidőig (long stop date) nem jön létre.   
 
A tárgyalásokon mind a bankok, mind a tulajdonosok jelezték, hogy a 
pénzügyminisztérium által kibocsátott kezességvállalás helyett az 
MFB Rt. által nyújtott garancia is elfogadható számukra. Az 
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MFB Rt. garanciája ellenében viszont a GKM azt a feltételt szabta, 
hogy a második fázis megépítéshez kapcsolódó finanszírozási 
csomagban 20%-os arányban – az eredeti négy szervező bank mellett 
– az MFB Rt. is részt vehessen. Ezt a feltételt mind a bankok, mind 
az AKA Rt. elfogadta.  
 
2.7. Az alternatív ajánlat vizsgálata 
 
Az AKA Rt-vel folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan a GKM 
tárgyalásokat folytatott a projekt iránt érdeklődő befektetői csoporttal. 
Ennek során világossá vált, hogy az alternatív befektetői csoport 
visszavonhatatlan ajánlatot csak az AKA Rt. átvilágítása után, az 
AKA Rt. költségstruktúráját megismerve és alapul véve tud tenni. A 
GKM engedélyt adott arra, hogy a befektetők átvilágítsák az AKA 
Rt-t, ugyanakkor világossá vált, hogy a rendelkezésre állási díj 
javaslatuk e miatt az AKA Rt. számaihoz hasonló mértékű lesz, 
illetve hogy, korábbi javaslatuk számszakilag és technikailag nem 
megalapozott, ilyen ajánlatot később sem tettek. Az AKA Rt. 
számainak alapulvételével kialakított ajánlat viszont a részvények 
magasabb bekerülési ára miatt mindenképpen annyival magasabb lett 
volna, mint az AKA Rt. ajánlata, amelyet kedvezőbb építési ár vagy 
kisebb hozamelvárás nem tudott volna ellensúlyozni.  
Feltérképezésre került az is, hogy milyen módon kerülhet sor 
alternatív befektető bevonására. A befektetők erre vonatkozó 
javaslatukat többször módosították, és végül eltekintettek attól, hogy 
a részvényeket közvetlenül az AKA Rt. tulajdonosaitól vegyék meg. 
E helyett azt a megoldást preferálták, hogy az állam vásárolja ki 
a tulajdonosokat és ezt követően az új befektetők az államtól 
vennék meg valamilyen módon a részvényeket.  
 
Világossá vált az is, hogy az új befektető a 2. fázis kivitelezését – 
saját tapasztalat és kapacitás hiányában – az AKA Rt. eredeti 
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tulajdonosaival kívánja megvalósítani. Ezt a megoldást a 
finanszírozás szervezésére vállalkozó bank is támogatta, tekintettel 
arra, hogy a szakmában jól ismert és jó hitelminősítésű cégek 
bevonásával lehet csak nemzetközi finanszírozást szervezni. 
 
Az alternatív ajánlat vizsgálata során így nyilvánvalóvá vált, 
hogy új befektetők bevonásával a rendelkezésre állási díj nem 
lesz kedvezőbb, mint az AKA Rt. ajánlata és hogy az eredeti 
tulajdonosok nagy valószínűséggel visszatérnek a projektbe – a 
magasabb részvényár realizálását követően is. 
 
 2.8. A GKM ajánlata  
 
Az AKA Rt. javított ajánlata és az alternatív lehetőség kockázatainak 
felmérését követően a GKM egy módosított ajánlatot tett a 
befektetőknek, amely az új befektetők bevonásához, illetve az AKA 
Rt-vel való megállapodáshoz képest az ellenőrzésben előnyösebb és 
az éves állami kiadás tekintetében kedvezőbb az államra nézve. A 
GKM arra tett javaslatot, hogy az állam az ÁAK Rt-n keresztül olyan 
mértékű részesedést szerez a társaságban, hogy az eredeti fő 
tulajdonosok az 50% feletti részesedésüket megtarthatják, de az állam 
a tulajdonosi részesedését meghaladó mértékű beleszólási jogot kap a 
cég vezetésébe. A megállapodás csomag részeként a 
magántulajdonosok kivásárlási opciót adnak az állam részére, és 
ezzel lehetőség nyílik a projekt államháztartási körön kívül tartására a 
következő 2 évben, de a koncesszió megszüntetésére 2006-tól arra az 
esetre, ha a gazdaság helyzete ezt akkor lehetővé teszi. A 
megállapodás részeként lehetővé válik a matrica azonnali bevezetése 
és a 2. fázis megépítése is nemzetközi banki finanszírozás mellett.   
 
Az AKA Rt. tulajdonosai elfogadták ezt a javaslatot, amelyet a felek  
2004. február 5-én egy egyetértési nyilatkozatban foglaltak össze. Az 
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egyetértési nyilatkozat alapján előterjesztett kormányhatározat 
tervezetet a Kormány február 11-én elfogadta. 

 
 

3. Fűződött-e bárkinek bármilyen érdeke ahhoz, hogy a matricás rendszerre történő áttérés végső határidejének 
kitűzésével, és annak nyilvánosságra hozatalával az AKA Rt.-t indokolatlanul előnyös helyzetbe hozza? 

 

Nem 

 

A vizsgálóbizottság működése folyamán konkrét személyi és szervezeti 
érdekek érvényesülésére utaló konkrét bizonyítékokat hatásköri és 
illetékességi korlátaiból adódóan nem tárt föl. Az kétség kívül 
megállapítható, hogy a Magyar Állam a végső határidő nyilvánosságra 
hozatala következtében kedvezőtlen pozícióba került a tárgyalások 
folyamán és jelentős érdeksérelmeket szenvedett el. 

 

4. Kért-e vagy kapott-e a kormányzat ajánlatot más befektetői csoportoktól, tárgyalt-e más befektetőkkel? Kik 
voltak ezek, és milyen ajánlatot tettek? Miért utasították el ezeket az ajánlatokat? 

 
Tekintettel arra, hogy az M5 autópálya építésére és üzemeltetésére 
vonatkozóan érvényes koncessziós szerződés volt hatályban, a 
kormányzat a szerződés megsértése nélkül nem kérhetett más 
befektetői csoportoktól ajánlatot, illetve nem indíthatott nyílt 
pályázatot. Tény, hogy a közlekedési tárcát megkereste egy másik 
befektetői csoport, és az általuk javasolt megoldást a GKM 
részletesen megvizsgálta. 
 

Az AKA Rt. mellett további, a Deutsche Bankkal közös ajánlatot 
nyújtott be 2003. december 30-án a Trigránit Rt.  Az ajánlatban 
megfogalmazott koncepció eredményeként egy olyan transzparens 
struktúra jött volna létre, melyben minden szerződés megkötése az 
állam és a magánszektor között versenyeztetésen alapult volna, 
ugyanakkor beépített garanciát tartalmazott a kivásárlás finanszírozására 
és egy adott, az állam által elvárt feltételrendszerű garantált PPP 
pályázat benyújtására.  A konstrukció megnyugtató pénzügyi háttere 

28 



 

A koncessziós autópálya építés gondolatát a 90-es évek elején a 
magyarországi autópályahálózat elégtelen volta és az útépítésre 
fordítható állami pénzek teljes hiánya kényszeríttette ki. Ebben a 
helyzetben kézenfekvőnek tűnt a teljes egészében magántőkére 
alapozott autópálya építés és üzemeltetés arra a teóriára alapozva, 
hogy a közvetlen úthasználóktól beszedett díjak maradéktalanul 
képesek fedezni mind az építés, mind a fenntartás, üzemeltetés 
költségeit. A gyakorlat nem ezt igazolta. Az autópályák vitathatatlan 
társadalmi haszna ellenére a forgalom nem bizonyult elégségesnek 
ehhez, illetőleg az önfinanszírozáshoz szükséges útdíj-mérték 
elfogadhatatlan volt az úthasználók számára. Mind az M1, mind az 
M5 autópálya esetében beigazolódott, hogy az állam nem vonulhat ki 
teljes egészében e szektorból. Európa-szerte megfigyelhető a vegyes 
finanszírozás felé fordulás, rendelkezésre állási díjas vagy árnyék-
útdíjas fizetési rendszerek alkalmazásával. Az alapvető problémát 
tehát a befektetők személyének „cseréje” önmagában nem oldja meg. 
 
Másoldalról az AKA Rt. egy pályázat nyerteseként került 
kiválasztásra, s 2030-ig érvényes koncessziós szerződéssel bír, 
amelynek részét képezi a továbbépítési jog. A koncessziós jogokat a 
társaságtól elvenni két formában lehetséges, a szerződés 
felmondásával vagy teljes kivásárlással. Az első esetben a Magyar 
Államnak egy kártérítési perrel kellett volna szembesülnie. A teljes 
részvénycsomag állami megvételére pedig csak kedvezőtlen 
feltételekkel kerülhetett volna sor.  
Egy befektetői csoport és egy bank 2003. decemberében megkereste a 
közlekedési tárcát azzal a javaslattal, hogy megvásárolná az AKA Rt. 
tulajdonosaitól a teljes részvénycsomagot, s ezzel átvenné a 
koncessziós jogokat, vállalva a Kiskunfélegyháza—Szeged szakasz 
megépítését 2005 végéig, valamint a matrica-rendszer bevezetését 
rendelkezésre állási díj fizetése fejében. Ehhez a tranzakcióhoz a 
Magyar Állam beleegyezésére lett volna szükség, amelyet 

biztosított volt a DB kötelező érvényű finanszírozási ajánlata szerint.  
Az elképzelés szerint az új pályaszakasz megépítésére vonatkozóan 
közbeszerzési eljárás került volna kiírásra, és az új pályaszakaszt 2005 
végére forgalomba lehetett volna helyezni.  A Trigránit Rt. később 
levélben kérte ajánlatának nyilvánosságra hozatalát, miután a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkárának egyik 
nyilatkozata szerint az állami kivásárlás mellett csak egy alternatív 
megoldási javaslat született, eltitkolván a Trigránit Rt. ajánlatát.  Ez az 
ajánlat mintegy 100-120 milliárd forinttal kedvezőbb volt, mint a végül 
elfogadott változat. 
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nyilvánvalóan nem tagadott volna meg indokolatlanul. 
 
A továbbiakban azonban a befektető egy bankkal együtt egy 
módosított, szándéknyilatkozatnak tekinthető, nem végleges és nem 
visszavonhatatlan ajánlatot tett, amely a következő konstrukcióra 
épült: 
 
– az állam az ÁAK Rt-n keresztül megvásárolta volna 270,9 m 

EUR összegért (2004. február közepi zárás) a teljes AKA-
részvénycsomagot, bevezette volna a matricát az M5 első 
szakaszán, majd pályázatot írt volna ki a 100 %-os 
részvénycsomag értékesítésére és a 2. fázis megépítésére; 

 
– az állami kivásárláshoz a bank az MFB Rt. kezességvállalása 

mellett nyújtott volna hitelt a vételár és az AKA Rt. fennálló 
hiteleinek együttes, 475 m EUR összegére a 2. fázis 
finanszírozását is biztosító szerződések aláírásáig, az ún. 
pénzügyi zárásig, amelynek tervezett időpontjaként a bank 2004. 
május 31-et jelölte meg, de konkrét kötelezettségvállalás nélkül; 

 
– a hitelnyújtás fejében, illetve azon előzetes vállalásért, miszerint 

a bank elindul a pályázaton és tesz olyan ajánlatot, hogy az 
államot közvetlen pénzügyi veszteség ne érje a részvények 
adásvétele kapcsán, a bank számára ún. right of first refusal-t (a 
legjobb ajánlat ismeretében, legalább olyan kedvező ajánlattételi 
jogot)kellett volna biztosítani; 

 
– a 2. fázis pénzügyi zárását követően rendelkezésre állási díj 

került volna bevezetésre, amely fedezetet nyújtott volna a 
fennálló és a továbbépítéshez felvételre kerülő hitel törlesztésére, 
valamint a fenntartás, működtetés költségeire és a tőkearányos 
hozam realizálására; 
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– a pályázati, illetve a szerződéskötési időszak alatt a matricás 

autópálya üzemeltetési és egyéb költségeit az államnak kellett 
volna finanszíroznia. 

 
A befektető és a bank – kötelezettség-vállalásnak nem tekinthető – 
ajánlata tehát ugyanazon működtetési konstrukción alapult, mint az 
AKA Rt-vel létrejött megállapodás, de a koncessziós társaságban 
való állami részvétel, így az állami befolyásolás lehetősége nélkül. 
Az AKA-részvények teljes kivásárlása a költségvetést, ha csak 
átmeneti időre is, 475 m euróval megterhelte volna. A pályáztatás 
pedig az igényelt „előjogokra” tekintettel szinte jogilag támadhatóvá 
vált volna. 
 
A befektetőcsoport azon állítását, miszerint az általuk javasolt 
megoldás olcsóbb lenne, a beadott ajánlat – amelyhez részletes 
pénzügyi modell és terv benyújtására nem vállalkoztak – több ponton 
sem támasztotta alá. Az ajánlat kidolgozottsága, megalapozottsága 
erőteljesen megkérdőjelezte annak kiforrottságát, kiérlelt voltát és 
megvalósíthatóságát. 
 
Komoly kockázatot jelentett volna többek között a befektető által 
javasolt finanszírozás. Az ajánlat szerint a projekt teljes egészében 
kötvénykibocsátással (monoline wrapped bonds) került volna 
finanszírozásra, vagyis a pénz nagy része harmadik felektől 
származott volna, akikre a befektetőcsoportnak vagy az államnak 
nincs ráhatása; kérdéses, hogy az árazás megvalósulhatott volna-e a 
tervezettnek megfelelően. Emellett a kötvényfinanszírozási forma 
rugalmatlan, nehezen refinanszírozható, a tervezett kamatmarzsa a 
biztosítóknak fizetendő díjjal együtt magasabb, mint a jelenlegi 
átlagos banki kamatmarzs. További problémát jelenthetett volna a 
finanszírozási háttér szempontjából, hogy a befektető nem 
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rendelkezik autópályaépítési tapasztalattal; nem biztos, hogy a 
kötvényvásárlók, biztosítók, minősítő intézetek elfogadták volna a 
cég által megbízni kívánt fővállalkozó kockázatát. 

Összességében tehát a ezzel a konstrukcióval, számos kockázatot 
felvállalva, a költségvetést jelentősen megterhelve, egy formális, 
ennek ellenére időigényes pályáztatás után ismételten csak oda 
jutottunk volna, hogy az autópálya-társaság teljes egészében 
magánbefektetők kezében van, az állami ráhatás mindennemű 
lehetősége nélkül. 

 

5. Igénybe vett-e a Kormány belföldi vagy külföldi gazdasági, jogi tanácsadókat? Ha igen, kik voltak ezek? 

 
Az M5 autópálya 10 év alatt felgyülemlett problémahalmazának megoldása rendkívül széles kitekintést, műszaki, gazdasági, pénzügyi, 
befektetési, költségvetési, jogi szakértelmet kívánt meg. Jóllehet az ügyben illetékes GKM és a felügyelete alá tartozó, a kérdéskörrel érintett 
Nemzeti Autópálya Rt., valamint az Állami Autópálya Kezelő Rt. megfelelően felkészült munkatársakkal dolgozik, s a tárgyalásokat, a magyar 
fél álláspontjának kialakítását a PM és a MeH szakemberei is segítették, természetszerűleg széles tanácsadói kör bevonására került sor. Ezért 
2002 novembere óta a közlekedési tárca és az említett intézmények a következő szakértői, tanácsadói szolgáltatások igénybevételével éltek: 
 
– a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda a koncessziós szerződésről adott részletes jogi szakvéleményt; 
 
– előzetes pénzügyi modellt a PriceWaterhouseCoopers pénzügyi tanácsadásért felelős részlege készített az AKA Rt. tulajdonosai által beadott 

ajánlatot megelőzően; 
 
– a Deloitte & Touche Üzletviteli és Tanácsadó Rt. az AKA Rt. részletes pénzügyi átvilágítását végezte (ld. 17-18. kérdés); 
 
– a Kiskunfélegyháza—Szeged szakasz építési árának meghatározásában az Ép-Totál Kft. és az Eurout Kft. közreműködött (ld. 7. kérdés); 
 
- a dr. Rácz Ildikó Ügyvédi Iroda az AKA Rt. cégjogi átvilágítását végezte; 
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– forgalmi és bevételi előrejelzéseket a Bauconsult Mérnökiroda Kft., valamint a Dr. Kálmán Mérnöki Iroda Bt. készített a matrica-rendszer és 

a várható forgalom összefüggéseinek vizsgálata alapján (ld. 14. kérdés); 
 
– a K&H Bank Rt. vállalati tőkebefektetési tanácsadóként a pénzügyi alternatívák kidolgozásában vett részt a lehetséges kivásárlási arányok 

és következményeik elemzésével; 
 
– a lebonyolított tranzakció során mind a döntések előkészítésében, mind a szerződések kidolgozási fázisában folyamatos befektetési 

tanácsadói feladatokat láttak el az ING Bank londoni és magyar munkatársai; 
 
– a tranzakcióhoz kapcsolódóan a jogi képviseletet a Köves Clifford Chance ügyvédi iroda ügyvédei látták el, a koncessziós szerződés 

módosításának elvégzésével a Tátrai Beáta Dewey Ballantine ügyvédi iroda került megbízásra 
 

6. Miért nem közbeszerzési pályázat kiírása útján történt az autópálya továbbépítését végző társaság kiválasztása? 
Kinek és milyen érdeke fűződött a közbeszerzési pályázat mellőzéséhez?* 

 
 
Az 1994-ben aláírt koncessziós szerződés a továbbépítés tekintetében 
jogról és kötelezettségről egyaránt rendelkezik, jogilag vitatható 
módon. Korábbi nézetek szerint a szerződés értelmében az AKA Rt. 
továbbépítési joga 2003. végével megszűnt volna, ha addig nem jön 
létre a továbbépítésre vonatkozó megállapodás a szerződő felek 
között. A szerződés felülvizsgálata alapján azonban kiderült, hogy a 
szerződés nem értelmezhető így. 
 
 
*A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda szakvéleményére alapozott válasznak teljességgel 
ellentmondana a 2003. decemberi Memorandum of Understanding-ra való utalás, amely a 
továbbépítési jog 2004. január 7-ig történő meghosszabbítását is tartalmazza, ezért ez nem 
szerepel a válaszban. 
 

 
A koncessziós szerződés értelmezésére egyetlen jogi szakvélemény 
született.  Ezen szakvéleményből az a következtetés is levonható, hogy 
2003. december 31. után az AKA Rt.  nem veszíti el az autópálya 
továbbépítésének jogát.  Ez a vélekedés teljesen ellentétes a koncessziós 
szerződés korábbi évek folyamán elfogadott jogértelmezésével, mely 
szerint a szerződésben rögzített 2003. december 31. végteljesítési 
határnapként szerepel az AKA Rt. számára.  A határidőre történő 
teljesítés elmulasztása folyamán az AKA Rt. nem csak a továbbépítési 
kötelezettségét, hanem továbbépítési jogát is elveszíti.  Mindezek 
alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak lehetősége lett 
volna a szerződés felbontására és közbeszerzési eljárás kiírására.  A 
koncessziós szerződés előbb említett módon történő értelmezése 
következtében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
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A helyzet pontos tisztázása érdekében a GKM felkérte a Nagy és 
Trócsányi Ügyvédi Irodát a koncessziós szerződés részletes 
elemzésére, különös tekintettel a felmondás lehetőségére. A 
szakvélemény szerint a szerződés alapján a koncesszor továbbépítési 
joga általánosságban fennáll. Ezzel szemben a szerződés a 
koncesszort csak két meghatározott előfeltétel-csoport1 teljesülésének 
dátumától számítva kötelezi az építés kilenc hónapon belüli 
megkezdésére. Ezek az előfeltételek azonban nem teljesültek, így az 
építés megkezdésének konkrét kötelezettsége nem állt be. A 
koncesszor e tekintetben mulasztást nem követett el, így erre való 
hivatkozással a felmondás jogszerűtlen lett volna. A szerződés 
értelmében ez a továbbépítésre vonatkozó kötelezettség szűnt meg 
2003. december 31-én, ezzel azonban a koncesszor a későbbi 
szakaszokra vonatkozó építési jogosultságát nem veszítette el, mivel 
az koncessziós jogának része. 
 
Ebben a jogi helyzetben az AKA Rt-vel való tárgyalások 
megszüntetése és egy közbeszerzési eljárás kiírása a továbbépítésre, 
egyet jelentett volna egy kártérítési per felvállalásával. E per során az 
AKA Rt. a szerződés jogszerűtlen felmondása mellett joggal 
hivatkozhatott volna a Magyar Állam szerződésszegő magatartására, 
a kommunikációs és együttműködési kötelezettségek megsértésére, 
az állami döntések indokolatlan elhúzódására, hisz a továbbépítésre 
vonatkozó hivatalos ajánlatát már 1999. július 8-án benyújtotta. 
 
1. A pénzügyi előfeltétel-csoport: (i) az adósságszolgálat fedezeti mutatója legalább 1,5-
szörös (ii) a hitelfedezeti mutató legalább 1,95-szörös (iii) a befektetett saját tőkére vetített 
belső megtérülési ráta éves szinten reálértelemben legalább 7% a megépült szakaszokon, 
vagy a miniszter olyan támogatásban részesíti a koncesszort, hogy ezen feltételek 
mindegyike teljesül.  
Az általános, operatív jellegű feltételcsoport a társaság jogszerű működését, megfelelő minőségi 
színvonalon történő teljesítését, a szükséges jóváhagyásokat és jogi véleményeket, a 2. fázis 
finanszírozási hátterének jogszerű megteremtését, az építkezésekhez szükséges földek 
rendelkezésre állását stb. írja elő. 
 

meghosszabbított egy, az állam számára a kezdetektől fogva hátrányos 
jogviszonyt, és rendkívül előnyös helyzetbe hozta az AKA Rt-t.  Ezt az 
álláspontot erősíti meg egyebek mellett Gyurkovics Sándor a szerződés 
létrehozásában közreműködő közigazgatási államtitkár 2004. 
szeptember 20-án kelt, a vizsgálóbizottság elnökének írt nyilatkozata, 
amely szerint „a teljes autópálya-szakasz megvalósításának a befejezési 
határideje szempontjából közömbös, hogy időben mikor vált lehetővé 
(ezáltal meghatározottan egyben kötelezővé) egy-egy építési feladat 
megkezdése: a teljes autópálya-szakasz megvalósítási határidejét, vagyis 
a végső határidőt az adott feladat esetleges későbbi megkezdése nem 
befolyásolhatja.  Amennyiben az építési feladat olyan későn volt 
megkezdhető, hogy a végső határidőig a munka már nem fejezhető be, a 
koncesszor mentesülhet a feladat elvégzésének kötelezettsége alól – 
11.4. a) alpont – de egyben az erre vonatkozó jogosultságát is elveszíti.  
A Kiskunfélegyháza-Dél – magyar országhatár közötti teljes autópálya 
szakasz megvalósítására a végső határidő 2003. december 31. (11.4.b) 
alpont).”  Mindezek alapján belátható, hogy az AKA Rt-nek fűződött 
érdeke a továbbépítés és az üzemeltetés jogának közbeszerzés nélküli 
megszerzésére. 
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7. Milyen indokok alapján fogadta el a Kormány az AKA Rt.-nek az autópálya továbbépítésére vonatkozó ajánlatát? 
Milyen árkalkuláció szolgált alapul a továbbépítésre befogadott ajánlathoz? 

 
Az AKA Rt. koncessziós szerződésben biztosított továbbépítési joga 
nem jelentette azt, hogy szabad keze lett volna az építési ár 
meghatározásában. A társaság kezdeti, 2002. decemberi árszinten 
számított nettó 413 m eurós ajánlata teljes felülvizsgálatra és jelentős 
korrekcióra került. 
 
Az ártárgyalások 2003. februárjában kezdődtek, az NA Rt. 
bevonásával. A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció 
átvizsgálására és beárazására az Ép-Totál Kft. és az Eurout Kft. kapott 
együttes megbízást. A tételes mennyiségi és árkalkuláció elkészültét 
követően többfordulós egyeztető tárgyalásokra került sor a társaság 
részvényeseinek képviselőivel, melyek során sikerült a számításokat 
közös alapra helyezni, mind a mennyiségi kérdések, mind pedig az 
egységárak tekintetében. 
 
A továbbépítés során alkalmazásra kerülő műszaki megoldások és 
építési technológiák egyeztetése és kölcsönös elfogadása alapján a 
kiviteli tervdokumentáció beárazása 2003. januári árszinten 74 mrd Ft 
nettó építési árat eredményezett, amelyet a kiviteli tervek 
aktualizálásáért fizetendő 1 mrd Ft, valamint a hídháttöltések 
előterhelésének 600 m Ft-os költsége 75,6 mrd Ft-ra növelt. Ez az 
akkori árfolyamon számítva 315 m eurónak felelt meg. 
 
További tárgyalást képezett az AKA Rt. által eredetileg megkívánt 24 
%-os mértékű kockázati tartalék, amely az építési időszakban 

A 6. pontban említett és vitatott szakvélemény alapján a kormányzat az 
AKA Rt-t tekintette az egyetlen tárgyaló félnek és az általa benyújtott 
árajánlat szolgált a tárgyalások alapjául.  A tárgyalások folyamán a 
kormányzat – jelentős kockázat (árfolyamkockázat és biztosítási díjak) 
átvállalásának ellentételezéseként – elérte az ajánlott ár kismértékű 
csökkenését. 
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felmerülő, a szerződő felek által előre nem látható váratlan 
körülményekre hivatott fedezetet nyújtani. 
 
A finanszírozó bankok által megkövetelt 80 %-os kockázati 
fedezettség számítógépes modellel, „Monte Carlo” szimulációs 
programmal került meghatározásra. A több száz tétel különböző 
súlyozott kombinációjaként előálló végeredmény szerint a megkívánt 
kockázati fedezettségi szint eléréséhez az alapár 19 %-os 
megnövelésével kellett volna számolni. Bár ez a nemzetközi 
gyakorlatban elfogadott érték, a tárgyalások során a kockázati 
tartalékot sikerült 13 %-ra leszorítani. Ez 2003. januári árszinten 356 
m EUR kockázati tartalékkal növelt építési árat eredményezett. Ezt 
alapul véve, 2004. augusztus 31-ig megvalósuló pénzügyi zárást 
feltételezve, s az Európai Unió által hivatalosan publikált átlagos 
inflációs rátát alkalmazva, a folyó áras építési ár felső szintjét a 
szerződés 370 m euróban rögzíti. 
 
A 370 m EUR közvetlenül nem vethető össze az állami beruházásban 
létesülő autópályák építési árával, két okból sem. Egyrészt a forintban 
számított építési ár mindenkor az aktuális árfolyam függvénye, 
amelyre a GKM-nek nincs ráhatása. Másrészt az állami beruházások 
esetében az államnak kell fizetnie minden pótmunkát a szerződéses 
összegen felül, s az államnak kell vállalnia minden egyéb kockázatot, 
viselve azok pénzügyi kihatásait. 
 
Összehasonlítási alapot – eltekintve az árfolyam-hatástól – legfeljebb a 
370 M EUR építési ár tartalék nélküli mértéke képezhet. A 327 M 
EUR jelenlegi árfolyamon számítva mintegy 83 mrd Ft-nak felel meg. 
Ez 45,7 km autópályát + 3,5 km, az autópálya végét az 5-ös úttal 
összekötő 2*1 sávos utat, azaz együttesen 47,5 km építési hosszat 
figyelembe véve, 1,7 mrd Ft/km építési költséget jelent.  
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Ugyenezen érték az M3 esetében 1,4 mrd Ft/km, az M7 esetében 2,7 
mrd Ft/km (viaduktok nélkül 2,3 mrd Ft/km), s az M70 esetében 1,7 
mrd Ft/km, amely kellőképpen rávilágít az építési körülményekből 
adódó differnciákra. 

8. Miért nem vásárolja meg az állam teljes egészében az AKA Rt. részvényeit 2004-ben 72 milliárd forintért, és miért 
választotta a részleges kivásárlás és a bérlet kombinációját? Fűződik-e bárkinek bármilyen érdeke ehhez a 
konstrukcióhoz? 
A kérdés két olyan alternatívát állít egymással szembe, amelyek 
nem összehasonlíthatóak. A 72 mrd Ft pusztán egy 100 %-os 
részvénycsomag vételi ára, míg a – véglegesnek nem tekinthető – 
650 mrd Ft egy 39,48 %-os részvénycsomag megvásárlásának, egy 
közel 50 km-es autópálya-szakasz megépítésének és a teljes M5 
autópálya 27 éven keresztüli fenntartásának, felújításának, 
üzemeltetésének együttes költsége. Ezek között párhuzam nem 
húzható. 
 
A kormányzat választási lehetősége abban állt, hogy teljes egészében 
kivásárolja az AKA Rt-t, s a továbbiakban önmaga gondoskodik az 
autópálya továbbépítéséről és hosszú távú működtetéséről, avagy a 
koncessziós szerződésnek megfelelően az AKA Rt. építi tovább az 
autópályát és üzemelteti a már meglévő szakasszal együtt 2030-ig, de 
állami résztulajdonlással, s az abból adódó befolyásolási lehetőséggel. 
 
A legolcsóbb megoldás természetszerűleg az lett volna, ha az állam 
1994-ben saját forrásból megépíti az autópályát és állami keretek között 
üzemelteti. Nem vitatható az sem, hogy az AKA Rt. teljes 
kivásárlása és tartós állami tulajdonban tartása, azaz az autópálya 
kizárólagos állami üzemeltetése hosszú távon összességében 
alacsonyabb költségen lenne megvalósítható, mint egy PPP-típusú 
projekt az M5 esetében, 39,48 %-os kivásárlás mellett. 
 

A Magyar Állam – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetői 
tisztségviselőinek állítása szerint – a hitelt nyújtó bankok 
elzárkózására való hivatkozással állt el az AKA Rt. 100 %-os 
részvénycsomagjának már parafált szerződésben elhatározott 
megvásárlásától. 
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Ezek azonban a valóságtól elrugaszkodott lehetőségek, figyelmen kívül 
hagyják a nemzetgazdasági feltételeket, makrogazdasági hatásokat, 
nem számolnak a költségvetési hiány és az államadósság 
növekedésével, s az ebből adódó negatív következményekkel. 
 
Csak a teljes kivásárlás mintegy 476 millió euróval terhelte volna meg 
azonnal a költségvetést, hiszen a részvények 270,9 M EUR 
ellenértékének kifizetésén túl át kellett volna vállalni az AKA Rt. 
fennálló, 205 M EUR összegű hitelét is. Ez a tranzakció önmagában 
csaknem fél százalékos hiánynövelő tényező lett volna, jelentősen 
kitolva az eurózónához történő csatlakozás lehetőségét. Emellett 
részben idén, részben jövőre finanszírozni kellett volna a 
Kiskunfélegyháza—Szeged szakasz megépítését mintegy 370 m EUR 
összegben. Ezek a rövid távú, egyszeri kiadások együttesen már 
meghaladják a 215 mrd Ft-ot, s akkor még nem beszéltünk az autópálya 
évenkénti üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségeiről. Nincs tehát 
olyan változat, amely a kérdést 72 mrd Ft-ból megoldotta volna; ha lett 
volna ilyen, a kormányzat nyilvánvalóan ezt választotta volna. 
 
Mindezekhez hozzá kell tenni, hogy a teljes részvénycsomag AKA 
tulajdonosok által megkövetelt vételára meghaladta a társaság 
szakértők által becsült  piaci értékét. Ez kétségessé tett volna egy olyan 
költségvetés-kímélő megoldást is, hogy az állam a részvények 
megvásárlását követően továbbértékesítéssel éljen minden veszteség 
nélkül. A továbbértékesítéssel persze, akár veszteséggel, akár anélkül, 
újólag csak ott tartanánk, hogy a társaság teljes egészében 
magánbefektetők kezében van, az állami befolyásolás lehetősége 
nélkül. 
 
A kormányzat által választott megoldás szerint az állam az ÁAK Rt-n 
keresztül 39,48 %-os tulajdonosi pozícióba került az ezzel együtt járó 
jogosultságokkal. Ebben a konstrukcióban a megvásárolt 

38 



 

részvénycsomag vételára jóval kedvezőbb volt, összességében csak 30 
%-a annak, mint amennyibe a 100 %-os tulajdonrész megszerzése 
került volna. Másképpen számítva, a kifizetett vételár arányosan egy 
210 millió eurós cégértéket tükröz, szemben azzal a közel 271 millió 
euróval, amennyit a 100 %-os részvénycsomagért kellett volna fizetni. 
Mindemellett a megállapodás vételi opciót biztosít a Magyar Állam 
számára, amely lehetővé teszi a fennmaradó részvénycsomag belátható 
időn belüli kivásárlását, amennyiben az a későbbiekben minden 
szempontból kedvezőbbnek bizonyul. 
 
Összegezve tehát, a mai körülmények közepette a teljes 
részvénycsomag megvásárlásának és állami kézben tartásának realitása 
nem volt. Az AKA Rt. átvilágítása a tulajdonosok által megkövetelt 
vételárat nem támasztotta alá, s a költségvetés jelenlegi helyzete a 
részvények továbbértékesítését követelte volna meg az adásvételből 
származó veszteség kockázatával. Ezzel a megoldással a társaság 
ismételten csak teljes egészében magánbefektetők kezébe került volna a 
legcsekélyebb garancia nélkül arra, hogy ez érdemben csökkentette 
volna a továbbépítés és a hosszú távú fenntartás, üzemeltetés költségeit. 
Ezzel áll szemben egy kisebbségi részvénycsomag reális vételára, az 
állami ráhatás lehetősége a társaság további működésére, egy vételi 
opció, s nem utolsó sorban a matrica-rendszer bevezetésének 
megtörténte, valamint a Kiskunfélegyháza—Szeged szakasz mielőbbi 
forgalomba helyezésének lehetősége. 
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9. Mi történik a Postabank eladásából származó 101 milliárd forinttal? Fűződik-e bárkinek bármilyen érdeke ahhoz, 
hogy ezt az összeget az állam ne az autópálya megvásárlására, továbbépítésére és a matricás rendszerbe történő 
bevonására fordítsa? 

 

A Postabank Rt. állami tulajdonú részvényeinek eladásából 
származó bevétel a törvényi előírásoknak, így a költségvetési 
törvény rendelkezéseinek megfelelően, mint privatizációs bevétel 
került felhasználásra. 

 

 
A vizsgálóbizottság működése során ezen kérdésre választ nem kapott. A 
Postabank eladásából származó bevétel a 2003. évi költségvetés hiányát 
csökkentette. 

 

10. Tartalmazni fog-e a szerződés az AKA Rt. 60%-os tulajdonrészének vételi opciójára nézve árajánlatot, és ha igen, 
akkor mekkora ez az összeg? 
 
A részvényesi megállapodás az AKA Rt. fennmaradó 60,52%-os részvénycsomagjának megvételére a Kiskunfélegyháza—Szeged szakasz 
megépítésének befejezését követő 4 év során biztosít lehetőséget az ÁAK Rt. számára. A vételár a megvásárlás időpontjának függvénye, a 
szerződésben képlet rögzíti. Kiszámítása azon elvre épül, mely szerint a vételárnak a kiegyenlítés napjáig éves szinten, kamatos kamat alapon 
számítva 14%-os hozamot kell biztosítania adózás után a koncesszor kezdeti tőkebefektetésének 60,52%-ára vetítve. Esetleges időközi 
tőkekivonás vagy osztalékfizetés esetén értelemszerűen nem kell hozamot fizetni a kivont tőkeösszegre vagy hozamra. 
 
A szerződés egyidejűleg biztosítékként vételi kötelezettséget is tartalmaz, amennyiben 2005. január 5-ig nem kerül sor a 2. fázis megépítését is 
magában foglaló finanszírozás részleteinek szerződéses rendezésére, azaz a pénzügyi zárásra. Ez esetben a részvénycsomag az előzőek szerint 
számítva, de 17,7%-os hozam megfizetése mellett kerülne a Magyar Állam birtokába. A kivásárlási kötelezettség a pénzügyi zárás időpontjában 
megszűnik. 
 
A megállapodásnak tehát lényegi eleme a vételi opció, mely szerint a Magyar Államnak az ÁAK Rt-n keresztül legalább 2009. december 31-ig 
lehetősége van a fennmaradó 60,52 % megvásárlására. Amennyiben a költségvetés és a gazdaság helyzete tovább stabilizálódik, tagjai leszünk az 
eurózónának, akkor valós alternatívát jelenthet, hogy néhány éven belül, előre rögzített képlet alapján kiszámítható áron, a fennmaradó 
részvénycsomagot megvásároljuk, és ezzel teljes egészében nemzeti tulajdonba kerüljön az M5-ös autópálya. Amennyiben erre sor kerül, az 
üzemeltetést az Állami Autópálya Kezelő Rt. végezné, miként minden 100%-os állami tulajdonban lévő autópálya esetében. 
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11. Tartalmazni fog-e a megkötendő szerződés a kisebbségi tulajdonos állam számára a megvásárolt tulajdoni 
hányadnak és az erre fordított vételárnak megfelelő vagy azt meghaladó mértékű garanciákat arra vonatkozóan, 
hogy az AKA Rt. gazdasági tevékenységét befolyásolhassa? 

 
A részvényvásárlással több oldalról is biztosítottá vált az állam, 
illetőleg az állami érdekek képviselete az AKA Rt-ben. 
 
A vezérigazgató (Chief Executive Officer) jelölése a többséggel 
rendelkező tulajdonosok joga, vezérigazgató-helyettest az Állami 
Autópálya Kezelő Rt. jelöl. A vezérigazgató és helyettese együttes 
aláírási joggal rendelkeznek, így minden kötelezettségvállalásra 
csak mindkettőjük aláírásával kerülhet sor. 
 
Az igazgatóság 10 tagból áll; közülük ketten, a vezérigazgató és 
helyettese, szavazati joggal nem rendelkeznek. A szavazati joggal 
bíró 8 tag közül egyet a GKM és kettőt az ÁAK Rt. jogosult 
delegálni. Az igazgatóság az üzletmenet szempontjából 
meghatározó kérdésekben csak 6 egyhangú szavazattal dönthet, 
ebből adódóan minden érdemi döntéshez legalább 1 „állami” 
delegált egyetértése szükséges. Ilyen minősített többséget igényel 
pl. az alapító okirat, valamint az igazgatóság és a felügyelő 
bizottság eljárásrendjének módosítása, az üzleti terv elfogadása, 
minden 10 m EUR összeget meghaladó kötelezettségvállalás, a 
projektszerződések megkötése és módosítása, a kötvénykibocsátás, 
leányvállalat alapítása, kezességvállalás nyújtása stb-stb. 
 
A céget a vezérigazgatón és helyettesén kívül két igazgatósági tag 
is jegyezheti, de ezek közül minden esetben 1-nek az állami oldal 
képviselői közül kell kikerülnie. 
 
A kontroll lehetőségét bővíti, hogy az 5 főből álló felügyelő 

A megkötött szerződés alapján létrejött „új AKA Rt” társasági 
szerződésének iratait nem bocsátották a vizsgálóbizottság rendelkezésére, 
ennek alapján a társaságban 40 %-os részvénycsomagot tulajdonló 
államot megillető jogosultságokra vonatkozóan nyilatkozni 
felelősségteljesen nem lehet.  A vizsgálóbizottsági meghallgatások során a 
kormánytisztviselők nyilatkozataiból kiderült, hogy az úgynevezett 
menedzserjogok a társaság működésének érdemi befolyásolására nem 
alkalmasak. 
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bizottság 2 tagját, köztük az elnököt ugyancsak az „állami oldal” 
jogosult jelölni. 

 

12. Milyen mértékű fenntartási és üzemeltetési költséggel számoltak a 2030-ig figyelembe vett rendelkezési díj 
összegének megállapításánál? 

 
A rendelkezésre állási díj minden elemre kiterjedő, végleges összege még nem került meghatározásra, erre csak a 2. fázis megépítését is magában 
foglaló finanszírozási háttér biztosítását célzó hitelszerződések aláírásával, azaz a pénzügyi zárással egyidejűleg kerülhet sor. A fenntartási és 
üzemeltetési költségek tekintetében ugyanakkor a felek között egyetértés született az Állami Autópálya Kezelő Rt. és az AKA Rt. vonatkozó 
költségeinek összehasonlítási bázisán. 
 
Ennek megalapozásához a PriceWaterhouseCoopers készített modellt, s futtatott több változatban, bevonva a munkálatokba az ÁAK Rt-t, 
valamint a KSH és az NA Rt. munkatársait is. 
 
Az ÁAK Rt. 2003. évi előzetes költségeit figyelembe vevő számítási eredmények szerint a működési, üzemeltetési, felújítási és beruházási 
költségek együttes fajlagos összege a két társaságnál mindössze 2 %-kal tér el; a fajlagos költség az ÁAK Rt. esetében 38,1 millió Ft/km, míg az 
AKA Rt-nél 38,9 millió Ft/km. A fajlagos értékek különbsége, s hasonlóképp az egyes költségösszetevők strukturális különbözősége a két 
társaságnál, az eltérő működési feltételekre, így pl. az M5-ös eddigi kapus rendszerére, valamint az üzemeltetett utak eltérő állapotára, 
minőségére vezethető vissza. 
A rendelkezésre állási díjas modellt a koncessziós szerződés 5. módosítása tartalmazza.  

 

13. Milyen kamat- és költségkondíciókkal számoltak az ügyletben alkalmazott hitelkonstrukcióknál? 

Kamatköltség, euróban számolva 2,815 százalék, plusz a nem publikus kamatfelár, ami az ING pénzügyi tanácsadó által adott szakvélemény 
szerint is az angliai PPP-projektek kamatfelárának felel meg. 
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14. Milyen módszerrel és eredménnyel állapították meg a várható forgalmat és ennek alapján a várható 
díjbevételeket? 

 
A hosszú távú, a koncessziós időszak egészére kitekintő forgalmi és bevételi prognózisokat az a Bauconsult Mérnökiroda Kft.látta el saját 
fejlesztésű számítógépes programrendszerrel, amely az M1,M3,M5-ös autópályákon hasonló munkák során azonos feladatokat látott el.  
 
Az alkalmazott tudományos módszer a Magyarország területére kialakított 2786*2786 elemből álló forgalomáramlási mátrixra épül, amelyet 
kalibrálva meglehetős biztonsággal, 4 %-os hibahatáron belül meghatározható, hogy milyen forgalmi terhelés módosulással jár a mátrix két 
pontja közötti útvonalszakaszon valamely beavatkozás, köztük a díjszint változása. A korábbi, az M1, M3 és M7 autópályákon szerzett 
tapasztalatok alapján felállított díjérzékenységi függvényekkel megalapozottan modellezhető a forgalom árrugalmassága, az útdíj mértékének 
forgalomra gyakorolt hatása. A forgalmi előrejelzések az ÁKMI Kht. és az AKA Rt. adatszolgáltatásain, valamint részletes helyszíni 
forgalomfelvételeken alapultak. 
 
A számos változatot felölelő számítások rövidebb távra közel azonos eredményre vezettek, mint az AKA Rt. korábbi, 2002. évi prognózisai, a 
2012–2030 közötti időszakra ugyanakkor a magyar fél előrejelzései magasabb forgalmat és bevételt valószínűsítenek. (A forgalmi előrejelzések 
és bevételi prognózisok eredményei több mint 780 oldalt tesznek ki.) 
 
Ezzel párhuzamosan rövidtávú, 2004-re vonatkozó elemzések is készültek a várható forgalom és a matrica kereslet–kínálat modellezésével, az 
optimális matricadíjak meghatározásához. A nemzetközi tapasztalatokra is kitekintő számításokat a Dr. Kálmán Mérnöki Iroda készítette 
számtalan variáció vizsgálatával. A számítási eredmények megalapozottságát jelzi, hogy az ÁAK Rt. matrica értékesítésből származó nettó 
árbevétele 2004. március 21-ig már elérte a 6,9 Mrd. Ft-ot, amely meghaladja a megelőző teljes évi árbevétel 45 %-át. 

 

15. Ki fogja garantálni az ügylet lebonyolításához szükséges hiteleket? Milyen kondíciókkal? 

 
1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjával összhangban, a 2036/2004 
(II. 19) Korm. határozat az MFB Rt-t kötelezi arra, hogy: 
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a) az ÁAK Rt. kölcsönfelvételéhez, amely a 39,48%-os AKA-részvénycsomag ellenértékének kiegyenlítéséhez szükséges, legfeljebb 83 millió 
eurónak megfelelő forint összeghatárig készfizető kezességet vagy bankgaranciát vállaljon; 

 
Kondíciók: A garancia nyújtásáért az ÁAK Rt.  kezességi díjat fizet az MFB Rt. részére. 
 

b) az AKA Rt. fennálló 205 millió eurós hosszú lejáratú hiteléhez kapcsolódóan készfizető kezességet vagy bankgaranciát vállaljon; 
 

Kondíciók: A bankgarancia éves díját az AKA Rt. fizeti meg az MFB Rt. részére. 
 

c) az ÁAK Rt. és az AKA Rt. tulajdonosai között létrejövő, a részvények 60,52%-os kivásárlására vonatkozó adásvételi szerződéshez legfeljebb 
189 millió eurónak megfelelő összegben készfizető kezességet vagy bankgaranciát vállaljon. Lehívására csak abban az esetben kerülhet sor, 
ha a Kiskunfélegyháza—Szeged autópályaszakasz megépítéséhez kapcsolódó banki finanszírozás nem jön létre legkésőbb 2005. január 5-ig. 

 
Kondíciók: Az ÁAK Rt. a garancia nyújtásáért kezességi díjat fizet az MFB Rt. részére. 

 
2. A Koncessziós Szerződés 5. módosítása alapján felvett hitel állami garanciát nem igényel (lásd a 2004. október 2.-ai bizottsági ülés 
jegyzőkönyvét). 
 

16. Amennyiben a magyar állam vállalja a garanciát, rendelkezésre áll-e a szükséges garanciakeret? 

A 15. pontra adott válasznak megfelelően a Magyar Állam garanciát nem vállalt. 

 

17. Megtörtént-e az AKA Rt. értékbecslése, auditálása? 
 
Igen, a pénzügyi átvilágítást és üzletértékelést a Deloitte & Touche Üzletviteli és Tanácsadó Rt. pénzügyi tanácsadó és audit részlege végezte. 
 
Az értékbecslés szerint „az AKA 100%-os többségi és zárkörű tulajdoni hányadának reális piaci értéke 2003. december 31-i értékelési dátummal 
52,5 Mrd Ft és 62,5 Mrd Ft között valószínűsíthető”. Ugyanakkor „az AKA 39,48%-os kisebbségi és zártkörű tulajdoni hányad reális piaci értéke 
2003. december 31-i értékelési dátummal: 18,0 milliárd forint és 21,5 milliárd forint között valószínűsíthető”. 
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18. Mi indokolta az AKA Rt. forgalmi értékminősítésének elfogadását? 

 
A GKM az AKA Rt. átvilágításának és értékbecslésének 
elvégzésére szabadkézi vétellel történő beszerzési eljárást folytatott 
le. A minisztérium által 13 cégnek kiküldött ajánlati felhívásra 8 
értékelhető ajánlat érkezett be, melyek közül egy ajánlatot az 
értékelő bizottság érvénytelennek minősített. 
 
Az értékelő bizottság megállapítása szerint: „az ajánlattevők közül 
messzemenően a Deloitte & Touche Üzletviteli és Tanácsadó Rt. 
rendelkezik a beszerzés tárgya tekintetében a legtöbb szakmai 
tapasztalattal. A korábbi üzletértékelési megbízásainak számán túl, 
kiemelkedik a társaság a pályázók közül a projektek nagyságrendje 
tekintetében is.” Az ajánlatok közül szakmai tartalmával is 
kimagaslott a Deloitte & Touche Rt. pályázati anyaga, amely a 
konkrét feladat előzetes átgondolását is tükrözte. 
 
Az értékelés során további fontos szempontot jelentett az a tény, 
hogy a társaság egy nemzetközi tapasztalattal bíró, számos 
országban jelen lévő cég leányvállalata. Ezzel biztosítottá vált az 
AKA Rt. értékeléséhez szükséges nemzetközi kitekintés, hisz ma 
Magyarországon nem működik más autópálya-üzemeltető 
magántársaság, ugyanakkor Európában számos PPP-társaság 
tevékenykedik. 

Az előzőek alapján az AKA Rt. 39,48%-os részvénycsomagjáért az 
ÁAK Rt. által kifizetett 82,2 M EUR (megközelítőleg 21 Mrd Ft) 
összegű vételár megfelel a részvénypakett reális piaci értékének. 
Ezzel szemben, amennyiben 100%-os kivásárlásra került volna sor 
az AKA-tulajdonosok által megkövetelt 270,9 M EUR vételáron 
(megközelítőleg 69,2 Mrd Ft), a kifizetendő ellenérték mintegy 10-

Réthy Imre államtitkár nyilatkozata szerint azért fogadták el az AKA Rt. 
értékelését, mert a szindikálthitelezők – például az EBRD – jobban bízott 
az AKA Rt.-ben, mint a közgazdaságilag nulla kockázatot képviselő 
Magyar Államban.  A Deloitte and Touche kétségesnek minősítette az 
AKA Rt. jövőbeni helyzetét és árbevételét. Az AKA Rt. az elmúlt 
időszakban nem csak az adózás előtti eredmény szintjén volt veszteséges, 
2002. évet kivéve, hanem a folyó fizetése is negatív volt. Ezt a negatív 
folyó fizetési mérleget a jelenleg is hatályban levő Üzemeltetési 
Hozzájárulási Szerződés értelmében az állam 2004. december 31-ig a 
fizetési deficit erejéig kompenzálja.  
 
Ennek alapján 2004. év után kérdéses lehet, hogy a jelenlegi működési 
formában képes lesz-e az AKA Rt. a nyereséges, illetve Cash-flow pozitív 
működés elérésére. 

 
Az AKA Rt. pénzügyi pozíciójára és működési eredményeire vonatkozó 
pénzügyi információk elkészítése az AKA Rt. vezetésének lett volna 
kötelezettsége. Az AKA Rt. vezetősége nem látta ezen jelentést, illetve a 
társaság vezetése nem adott írásos nyilatkozatot a rendelkezésre bocsátott 
pénzügyi és egyéb információk teljességére és pontosságára vonatkozóan.  

 
Az AKA Rt-től rendelkezésre bocsátott teljességére és pontosságára 
vonatkozóan nem tudott biztosítékot adni a Deloitte and Touche.  

 
 
Ez a megállapítás lényegében az AKA Rt. fizetésképtelenségét 
prognosztizálta.  

 

45 



 

32%-kal meghaladta volna az AKA Rt. piaci értékét. 

 
 

19. Eleget kíván-e tenni a Kormány az „üvegzsebtörvény”-ben előírt kötelezettségének, és nyilvánosságra hozza-e az 
AKA Rt.-vel kötött szerződéseket teljes egészében? Ha igen, mikor? 
 
A Kormány a közpénzek felhasználásával összefüggő és a 
közérdekű adatokra vonatkozó minden információs
kötelezettségének eleget fog tenni az „üvegzsebtörvény”, illetőleg 
az azzal módosított törvények előírásainak megfelelő tartalommal 
és határidőben. 

 
A kormány, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az M5-ös 
autópálya kivásárlásával és továbbépítésével kapcsolatos szerződéseket a 
mai napig nem hozta nyilvánosságra.  Ezáltal a kormány megszegte az 
üvegzseb-törvényben előírt átláthatóság azon kritériumát, amely a 
közpénzek felhasználásának módját, illetőleg a kormány és a magánszektor 
között létrejött szerződések megismerhetőségét írja elő. Az átláthatóság elve 
ebben az esetben nem csak a szerződések nyilvánosságát, hanem a 
közpénzek ésszerű, takarékos felhasználását is jelenti.  Mindezek ellenére az 
általunk ismert kalkulációs elemekkel számított végösszeg mintegy 500 
milliárd forint, amely mintegy 80-100 milliárd forinttal kevesebb, mint a 
szerződésben meghatározott, 25 évre számított rendelkezésre állási díj 
összege.  Az egész ügylet átláthatatlanságát, követhetetlenségét tanúsítja, 
hogy az Országgyűlés által jóváhagyott mintegy évi 27 milliárd forintos 
rendelkezésre állási díj közel 4 milliárd forinttal több, mint a szerződésben 
rögzített 23,3 milliárd forintos összeg. 
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III. 
 
 
A bizottság javasolja a vasúti légi és vízi, valamint tömegközlekedéssel foglalkozó bizottság 
felállítását. 
 

 
Budapest, 2004. október 6. 

 

 

 

 Dr. Fónagy János 

 elnök 
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