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Az Országgyűlés
. . ./2007 . (	) OGY határozata

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII . törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává

fejleszthető autóút Szekszárd - Bóly közötti szakaszának és az M60-as
autópályává fejleszthető autóút Bóly - Pécs közötti szakaszának koncesszióba

adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 22 . § (2)
bekezdése alapján felhatalmazást ad az M6-os autópályává fejleszthető autóút
Szekszárd - Bóly és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly - Pécs közötti
szakaszának a koncesszióról szóló 1991 . évi XVI . törvény szerinti koncesszióba
adására vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításához
az alábbiak szerint :

1 . A közbeszerzési eljárás ajánlatkérője és a koncessziós szerződést kötő fél :

A Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési miniszter jár el .

2. A közbeszerzési eljárás és a szerződés tárgya :

Az M6-os jelű autópályává fejleszthető autóút Szekszárd (143+200 km
szelvény) és Bóly (192+200 km szelvény) közötti szakaszára, valamint az
M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly (0+000 km szelvény) és Pécs
(30+200 km szelvény) közötti szakaszai (összesen 79,2 km), valamint a
kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megtervezésére, több ütemben történő
megépítésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására, finanszírozására és
hasznosítására vonatkozó kizárólagos koncessziós jog nyújtása a
közbeszerzési eljárásban nyertes koncesszor részére az ajánlatkérő által
meghatározott, de legalább 22 év időtartamra .

A koncessziós szerződés alapján a Magyar Állam az autóút rendelkezésre
állásának és az útkezelés minőségének függvényében rendelkezésre állási
díjat fizet a koncesszornak .

Az autóút szakaszok az egységes nemzeti díjszedési rendszer keretében
vehetők igénybe .

3. A közbeszerzési eljárás szerinti ajánlatok elbírálását követően, ha volt olyan
ajánlattevő, aki nyertesnek nyilvánítható, a Kormány terjesszen az Országgyűlés elé
országgyűlési határozati javaslatot a nyertes ajánlattevőről (koncesszorról) és
mutassa be a koncessziós szerződés főbb tartalmi elemeit, az állami finanszírozási
szükségletet, ennek kereteit, illetve ütemezését. A nyertes kihirdetésének és a
szerződés megkötésének feltétele a szerződés főbb tartalmi elemeinek és az állami
finanszírozási szükségletnek valamint ütemezésének az Országgyűlés általi
jóváhagyása .
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INDOKOLÁS

A határozati javaslat szerint a gazdasági és közlekedési miniszter a Magyar
Köztársaság nevében, az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd - Bóly és
az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly - Pécs közötti szakaszának a Köz- és
Magánszféra Partnerség (Public Private Partnership) keretében történő tervezésére,
építésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására és e tevékenységek
finanszírozására vonatkozó koncessziós jog nyújtása érdekében közbeszerzési
eljárást indít, amelyhez az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 22 . §
(2) bekezdése alapján az Országgyűlés jóváhagyását kéri .

Az 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozattal elfogadott Új Magyarország Fejlesztési
Tervvel összhangban a Kormány a 1004/2007 (I . 30 .) Korm. határozatban a
beruházást felvette a 2007-2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett
közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájára, mint egyéb forrásból
finanszírozandó projektet .

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program kiemelt feladata az ún. Helsinki
közlekedési folyosók magyarországi szakaszainak gyorsforgalmi úttá fejlesztése, ami
a tranzitforgalom közlekedési körülményeinek jelentős javításán kívül a
magyarországi régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítását, a gyorsforgalmi úttal
feltárt területek fejlesztését is lehetővé teszi .

A V/c európai folyosó részét képező szakaszok kiépítése tovább bővíti a magyar
gyorsforgalmi úthálózatot, bekapcsolva az ország gazdaságának vérkeringésébe a
Dunaújváros-Szekszárd-Bóly-Pécs térséget, megnyitva a gazdasági fejlődés
lehetőségét a régió számára, és erősítve iparmegtartó és befektetésvonzó
képességét .

Jelen beruházás koncesszió keretében valósul meg, melyre a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 26. , továbbá 137 -144. § -ainak megfelelően építési
koncessziós közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra . A koncesszióról szóló 1991 .
évi XVI . törvény (a továbbiakban : Kotv.) 1 .§ (1) bekezdés a) pontja az országos
közutak és műtárgyaik működtetéséről rendelkezik, mint koncesszióba adható
tevékenységekről . A működtetés fogalom tartalmát a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I . törvény (a továbbiakban : Kkt.) 9/b.§ (1) bekezdés adja meg : „Az állam a
kizárólagos tulajdonát képező, az országos közúthálózatba tartozó autópályák,
autóutak - illetőleg azok egyes szakaszai - és a műtárgyaik létesítése, fejlesztése,
felújítása, fenntartása és üzemeltetése (a továbbiakban együtt : működtetés) céljából
költségvetési szervet alapíthat, vagy e célra olyan gazdálkodó szervezetet hozhat
létre, amelyben többségi részesedéssel, szavazati joggal vagy tartós kisebbségi
állami tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezik,
vagy a működtetést koncesszióba adhatja ." Amennyiben tehát a működtetés
feladatát az állam nem teljesen vagy részben a tulajdonában álló költségvetési szerv
vagy gazdálkodó szervezet által látja el, akkor a tevékenység végzéséhez csak
koncessziós szerződés keretében lehet magántőkét igénybe venni .
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1 . A Public-Private-Partnership (PPP) konstrukció

A Public-Private-Partnership (PPP) általánosan megfogalmazott előnyei közé
tartozik, hogy:

- a pályáztatás által biztosított piaci verseny alacsonyabb költségszintet
eredményezhet, mint állami beruházás esetén ;

- a whole life costing elv érvényesülésével a PPP-struktúra költséghatékonyabb
lehet, mint egy tisztán állami beruházás, mivel a költség-haszon kalkuláció a projekt
egész élettartamára - tehát a beruházás és üzemeltetés fázisaira együtt - készül ;

- a szolgáltatás és a végtermék minősége jobb ugyanazért az árért, mint ha
hagyományos állami beruházásként jött volna létre ;

- a PPP beruházás hamarabb készül el, mint ha állami beruházásként jönne létre :
egyrészt, mivel nem szükséges, hogy az állam már kivitelezés időszakában
rendelkezzen a beruházás fedezetével, másrészt, mert a magánberuházó érdekelt a
beruházás határidőben történő szállításában .

Az M6-os autópálya érdi tető - Dunaújváros közötti szakaszának kivitelezése során
alkalmazott eljárásnak megfelelően jelen beruházás PPP finanszírozással történő
megvalósítását is pénzügyi tanácsadó által elkészített PSC (Public Sector
Comparator) elemzéssel kell alátámasztani . A PSC elemzést, a Value for Money
elemzést és a végleges kockázatmegosztást bemutató kockázati mátrixot a
koncessziós szerződés megkötéséhez kért országgyűlési felhatalmazás
előterjesztése tartalmazza .

A magánforrás bevonásával a projekt kizárólag akkor valósítható meg, ha így a
projektből eredő haszon, figyelembe véve a felmerülő költségeket is, magasabb lesz,
mint tisztán állami finanszírozás esetén . Ezt biztosítja a koncessziós eljárás során a
pénzügyi tanácsadó által három alkalommal elkészített fent említett PSC számítás
(illetve Value for Money elemzés) : először a koncessziós jog nyújtására vonatkozó
közbeszerzési eljárás kiírásakor ; másodszor a koncessziós jogot elnyerő
koncess2:íós társaság ajánlata alapján ; harmadszor pedig a pénzügyi zárás után .

A közbeszerzési eljárásban a győztes ajánlattevő kiválasztása a magánbefektető
által - a rendelkezésre nem állás és a teljesítési hibák esetén alkalmazandó
díjlevonás és büntetőpont-rendszer meghatározásával - garantált szolgáltatási
színvonallal, valamint a magánbefektető által vállalt kockázatokkal súlyozott legjobb
ár alapján történik .

A PPP projekt értékelésekor számolunk azzal is, hogy a jelenlegi költségvetési
keretek között a projekt tisztán állami finanszírozásban várhatóan csak évekkel
később tudna megvalósulni, így a projektből származó hasznok is csak később
jelentkeznének .

A koncessziós szerződés megkötése előtt, a végleges adatok ismeretében az
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvényben előírtaknak és a javaslat 3 .
pontjának megfelelően újabb országgyűlési határozatba foglalt országgyűlési
felhatalmazásra lesz szükség .
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Annak biztosítására, hogy az Országgyűlés élhessen a kötelezettségvállalás
jóváhagyására irányuló jogával, a koncessziós pályázati ajánlati felhívás (a
közbeszerzési dokumentáció részeként, a szerződéstervezetben) kiköti, hogy a
koncessziós szerződés megkötésének feltétele az Országgyűlés jóváhagyása .
Ennek elmaradása esetére az ajánlattevő, amely az Országgyűlés jóváhagyása
esetén nyertesnek nyilvánítható lett volna, vállalja, hogy sem kártérítési, sem egyéb
költségtérítési igénnyel nem lép fel .

2. A beruházás előkészítése

A 79,2 km hosszúságú szakasz előkészítését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt .
(a továbbiakban : NIF Zrt ., korábbi nevén: Nemzeti Autópálya Zrt.) végzi. Az utolsó
környezetvédelmi engedélyt 2005 . január végén kapta meg a NIF Zrt ., ezt követően
történt az engedélyezési tervek elkészítése, majd az építési engedélykérelmek
beadása . Az építési engedélyek kiadását követően a kiviteli terveket a tervezők
készítik el. A tervek elkészítése jelenleg befejezés előtt áll . Ezek a tervek az
előkészítési szakasszal kapcsolatos engedélyezési tervek elkészítését jelentik,
amelyekre a jelen előterjesztés tárgyát képező közbeszerzési eljárás nem terjed ki. A
közbeszerzési eljárás során nyertes koncessziós társaság feladata lesz a kivitelezési
terveknek az összeállítása a D13FO (Design-Build-Finance-Operate) PPP modellnek
megfelelően .

A szakasz tervezése a közlekedési folyosóban mérhető jelenlegi forgalom nagysága
alapján 2-szer 2 sávos, autópályává fejleszthető autóút megvalósítására irányul . Az
út alatt vagy felett átívelő műtárgyak olyan szélességben készülnek, amelyek
lehetővé fogják tenni, hogy a forgalom növekedése során az utat autópályává
lehessen szélesíteni a leállósáv aszfalt burkolatának elkészítésével . A jelenlegi
tervek szerint első lépésként a 2x2 forgalmi sávon és az elválasztó középső sávon
kívül nem szilárd burkolatú leállósáv megépítésére kerülne sor .

Az előkészítési szakaszokat valamint időpontokat az alábbi táblázat mutatja be :

Az engedélyezési tervek elkészítését követően a tervezők elkészíttették a
földhivatalok által záradékkal ellátandó területszerzési terveket . Ennek alapján 2006 .
februárjában megkezdődött az adás-vételi szerződések megkötéséből, illetve
kisajátítási eljárásokból álló területszerzési tevékenység .

Az NIF Zrt. megbízást adott az előzetes régészeti terepbejárásra, amelynek alapján a
területszerzés során prioritást kapnak azok a területek, amelyeket a régészek
kutatási helyként megjelölnek . A területszerzés megkezdését követően elindult az
előzetes feltárási tevékenység a teljes szakaszon . A régészeti munkákra a
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Szakasz Engedélyezési
terv befejezése

Építési
engedély

kiadási dátum
Megnevezése

1/a . M6 Szekszárd - Bátaszék 18,5 elkészült 2006 . március
1 /b . M6 Bátaszék - Bóly 30,5 elkészült 2006 . március
2 . M60 Bóly - Pécs (Pécsi bekötés) 30,5 elkészült 2006 . február



termőréteg eltávolítása után is szükség lehet . Tekintettel arra, hogy a terület igen
gazdag régészeti lelőhelyekben, az építkezés megkezdése illetve folytatás egyes
szakaszokon előre nem tervezhető módon csúszhat a feltárások miatt .

A területszerzés megkezdését követően elindított lőszer-mentesítési tevékenység
befejeződött .

3. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása

3.1 . Tanácsadók kiválasztása

A koncessziós jog nyújtására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása
érdekében a GKM 2007 . januárban pályázaton kiválasztott jogi tanácsadót bízott
meg, és 2007. februárban pénzügyi szakértő kiválasztására vonatkozó gyorsított
közbeszerzési eljárást írt ki, amely 2007 . február végén lezárult, így a pénzügyi
tanácsadó is kiválasztásra került . A műszaki tanácsadó tevékenységet az NIF Zrt .
látja el, illetve ellátását az NIF Zrt . biztosítja. A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban : Kbt.) 9. §-ának megfelelően a közbeszerzési eljárás
során a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos
közbeszerzési tanácsadó (Kbt . 11 . §) kerül bevonásra .

3.2 . A közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljárás megkezdésére a közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX .
törvény (a továbbiakban : Kbt.) rendelkezéseinek, a többi közt a Kbt. 137-144. §-
ainak megfelelően, kerül sor az országgyűlési határozat meghozatalát követően . A
közbeszerzési eljárás formája : hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
(Kbt. 139 . §) .

Az eljárás egy lehetséges ütemterve az alábbi :

A közbeszerzési eljárás során a műszaki dokumentáció mellett az ajánlattevők
rendelkezésére bocsátjuk a koncessziós szerződés tervezetét, amely részletesen
tartalmazni fogja az állam és a koncesszor közötti kockázatmegosztás feltételeit is .

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálására a gazdasági és közlekedési
miniszter szakértőkből álló bírálóbizottságot fog létrehozni, amely a tanácsadókkal
együttműködve javaslatot tesz a győztes ajánlattevő kiválasztására .
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Hirdetmény megjelenése az EU hivatalos lapjában
Részvételi határidő, részvételi jelentkezések beadása 50 nap
Részvételi jelentkezések elbírálása, döntés az alkalmasságról 20 nap
Ajánlattételi határidő 80 nap
Tárgyalások az ajánlattevőkkel 70 nap
Végleges ajánlatok értékelése 20 nap
Szerződéskötés 30 nap
Összesen 270 nap



Az ajánlatok elbírálásakor az összességében legelőnyösebb ajánlatot kell
kiválasztani. A legelőnyösebb ajánlat meghatározása legalább az alábbi rész-
szempontok összegzése alapján történik :

•

	

az azonos kockázatvállalási feltételrendszer alapján számított rendelkezésre
állási díj nettó jelenértéke,

•

	

a finanszírozási feltételek és azok megvalósíthatósága (finanszírozók
kötelezettségvállalásának szintje, a finanszírozók által támasztott feltételek),

•

	

a koncessziós szerződés tervezetére adott észrevételek (a kockázatok
megosztásának változtatása), és

• az ajánlat műszaki tartalma, első sorban az elkészült mű minősége a
koncesszió időszaka alatt és lejáratkor (visszaadáskor), valamint az útkezelési
szolgáltatás színvonala, figyelembe véve a másodlagos ipari nyersanyagok
építés során történő használatával kapcsolatos kötelezettségvállalást is .

Fenti részszempontok figyelembe vételének oka, hogy a koncessziós szerződés
alapján a koncesszornak komplex szolgáltatást kell nyújtania - az autópálya
meghatározott minőségben való rendelkezésre állása és kezelése a koncessziós
időszak végéig -, amely tág teret hagy az ajánlattevőknek alternatív megoldások
kidolgozására, továbbá, hogy az egyes ajánlattevők kockázatvállalási hajlandósága
jelentősen eltérítheti az állami kötelezettségvállalás értékét az ajánlati ártól . Mivel
tehát az ajánlatkérő nem egyforma ajánlatokat fog értékelni az ajánlattevő által
nyújtandó szolgáltatás tekintetében, ezek összehasoniltása nem történhet kizárólag
az ár alapján .
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