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A FÖV ÁROSI BIRÓSÁG,
mint másodfoku biróság
53. pf. 20634/1997/43.

~

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fovárosi Biróság, mint másodfoku biróság, a személyesen eljáró:
DR. KOVÁCS KÁZMÉR ügyvéd - 1065.Budapest, Nagymezo u.28.-
felperesnek

a dr. Kálmán János és dr. Szilasy András ügyvédek által képviselt:
ELSÖ MAGYAR KONCESSZIÓS AUTÓPÁLYA
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - 1026.Budapest, Házmán u. 11. Szám! alperes ellen

szerzodés érvénytelenségének megállapitása iránt inditott perében a Budapesti
II. és III. kerületi Biróság 13.P. 11.21.169/1996/19.Sorsz. alatti itélete ellen az
alperes által 21. Sorsz. alatt eloterjesztett fellebbezése folytán meghozta a
következo

ITÉLETET:

A másodfoku biróság az elso foku biróság itéletének nem fellebbezett részét nem
érinti, megfellebbezett részét részben megváltoztatja, és az alperes
marasztalásának az összegét 350.- /Háromszázötven! Ft-ra leszállitja, ezt
meghaladóan a felperes keresetét elutasitja.

Kötelezi a biróság az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt
15.000.- ffizenötezer/ Ft fellebbezési eljárási részköltséget, ezt meghaladó
költségeiket peres felek maguk viselik.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

INDOKOLÁS:

Az elso foku biróság az alperest 1010.-Ft megfizetésére, valamint 1000.-Ft
részperköltség viselésére kötelezte.
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Az elso foku biróság tényállásában megállapitotta, hogy az Ml-es autópálya
fizeto szakaszát a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és .vizügyi
Minisztériumával 1993. Április 16-án kötött koncessziós szerzodés alapján
az1992. Augusztus 12-én létrejött francia-osztrák-magyar vegyesválialat épitette
és üzemelteti, s a koncesszor jogutódja az alperes. A szerzodést a felek 1993.
December 22-én módositották. Az autópályadijat a szerzodés 15. Sz. melléklete
tartalmazza, amely szerint 1992. Január 1-i Ft/árszinten a könnyü jármüvek
részére a fokapunál 350.-Ft-ban, a mosonmagyaróvári keleti csomópontnál 250.-
Ft-ban, a mosonmagyaróvári nyugati csomópontnál 100.-Ft-ban, és a lébényi
csomópontnál170.-Ft-ban rögzitették. A dij meghatározott években 2 % emelést
biztosit a koncesszornak, emellett a 3. Pont tartalmazza az utdijindexálás
képletét, melyben figyelemmel voltak a magyar infláció mértékére, valamint a
forint és a külföldi pénznemek közötti átváltási árfolyam módosulására. A 15. Sz.
melléklet 3.8. pontja szerint: "a koncesszor saját kizárólagos belátása szerint az
utdijakat részlegesen hozzáigazithatja a képlet alkalmazásával feltüntetett
maximális szint alatt, vagy e szinten lévo bármely szinthez.
Az elso foku biróság megállapitotta azt is, hogy a koncesszor a beruházás,
üzemeltetés során állami támogatásban nem részesült. .
Az autópálya 2x2 forgalmi sávos, és lezáró sávos 42 km hosszu utszakasz, mely a
kivitelezéshez kedvezo sik földrajzi környezetben, átlagos szinvonalon épült.
Tényként állapitotta meg az elso foku biróság - a média tájékoztatásai alapján -,
hogy a beruházás költsége mintegy 37 milliárd Ft volt, a várható bevétel évi 4-5
milliárdFt, a tervezett megtérülési ido 12-15 év.
Az 1996. Juniusában végzett forgalmi vizsgálat adatai szerint a Gyor-
Hegyeshalom közötti forgalom 40 %-a terelodött a fizeto autópályára, az
igénybevevok 80 %-a külföldijármü.
Felperes két izben - 1996. Február 22-én és február 29-én vette igénybe az M1-
es autópálya fizeto szakaszát. Az elso izben a teljes fizeto -42km-es- szakaszon
közlekedett, míg a második izben Lébény magasságában hajtott az autópályára s
mintegy 15 km-es szakaszt vett igénybe. Mindkét alkalommal 900.-Ft
uthasználati dijat fizetett.
Az elso foku biróság megállapitotta, hogy az induló dijtétel indexálásával a
felperes utazásaikor alkalmazható dijtétel 905.-Ft volt, az alkalmazott 900.-Ft-tal
szemben.

Az elso foku biróság a felperesnek a szerzodés aránytalanságára alapitott
keresetét tulnyomórészt alaposnak találta. Megállapitotta, hogy a felek között az
autópálya igénybevételével, s a dij kifizetésével egy a Ptk-ban nem nevesitett
uthasználati szerzodés jött létre, melyet mindkét fél egyezoen elismert.

Az elso foku biróság nem fogadta el azon alperesi védekezést, hogy az
autópályadij nem szabad ár, hanem a hatósági árhoz hasonlóan közjogi elemeket
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is tartalmazó kvázi hatósági ár. Az alperes az ár megállapitása vonatkozásában a
törvényi felhatalmazáson alapuló koncessziós szerzodés eloirásai szerint jár el,
ezzel gyakorlatilag egy állami jogositványt gyakorol, ennek megfeleloen
szolgáltatás-ellenszolgáltatásarányának vizsgálatára éppugy nincs lehetoség, mint
egy hatósági áras terméknél, vagy más államilag nyujtott vagy garantált
szolgáltatás dijánál. Erre tekintettel álláspontja szerint ajogvitára a Ptk. 201.§ 121
bekezdése nem alkalmazható.
További védekezése az volt, hogy a birói gyakorlat akkor is kizárja a Ptk. 201.§
/21 bekezdésére alapitott szerzodés megtámadási lehetoséget, ha a szerzodést
köto fél tisztában volt a szolgáltatás és értékviszonyokkal, illetve adott volt a
szolgáltatás igénybevételekor a választás lehetosége, ennek ellenére a
szolgáltatást igénybevette.
Mindezeken tul pedig állította, hogy perbeli esetben a szolgáltatás-
ellenszolgáltatás értékaránytalansága nem áll fenn. Az Ml-es autópálya fizeto
szakasza teljesen egészében állami támogatás, részvétel és garanciavállalás
nélkül, kizárólag privát forrásból épült fel, a pálya a Magyar Állam tulajdonában
áll, amiért az alperes a koncessziós idotartam alatt koncessziós dijat fizet, majd a
koncessziós ido lejárta után minden bevétel az államot illeti. Erre tekintettel.nem
hasonlitható össze a felperes által nemzetközi összehasonlitásban felhozott,
állami támogatással, garanciavállalással épült autópályák dijával.
Ugyanigy nem hasonlitható össze a tervezett autópályadijakkal, amely már
meglévo, tovább épitendo, államirészvétellel épülo autópályára vonatkozik.
A megtéfÜlési idonek pedig - bizonytalansága miatt - az ügyben relevanciája
mncs.
Az elso foku biróságnak a Ptk. 201.§ 121bekezdésének alkalmazhatóságával
kapcsolatban álláspontja az volt, hogy mivel a koncesszióról szóló, módositott
1991. Évi XVI. Tv. /Kt.18.§ 131bekezdésének c./ és f.1pontja szerint a pályázati
kiirásnak csak szükség esetén kell tartalmaznia a koncessziós dij legkisebb
összgét; valamint a koncesszióba adott tevékenység árképzési szabályait,
ideértve az ár, dij meghatározásának és változtatásának elveit és módszereit,
továbbá, abból, hogy a közuti közlekedésrol szóló módositott 1988. Évi 1.
törvény /Kkt./, csak a menetrend alapján autóbusszal végzett közuti közforgalmi
személyszállitásra vonatkozó koncessziós pályázat esetében irja elo kötelezo
tartalmi elemként a szolgáltatás dijának megállapitására, változtatásának módjára
és feltételeire vonatkozó közléseket, igy e jogszabályok együttes értelmezésébol
az következik, hogy sem a pályázati kiirásnak, sem a koncessziós szerzodésnek
nem képezik kötelezo elemét a koncesszióba adott tevékenység árképzési
szabályai, ideértve az ár, dij meghatározásának és változtatásának elveit is.
Nem vitásan a perbeli esetben mind a pályázati kiirás, mind az ennek alapján
létrejött szerzodés tartalmazza a koncesszióba adott tevékenység árképzési
szabályait, az induló dijat és az indexálás képletét.
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Minthogy a fentebb hivatkozott rendelkezések alapján a koncesszióba adott
tevékenység dijával kapcsolatos rendelkezések nem kötelezo elemei a pályázati
kiirásnak, illetve a szerzodésnek, fel sem merülhet, hogy kizárt lenne a
koncessziós szerzodésben ennek ellenére rögzitett árképzéssei kialakitott dij
polgári jogi szabályokra alapitott megtámadásának a lehetosége. Annál is inkább,
mert nem volt semmi akadálya annak, hogy a jogalkotó a szerzodés szerint
kialakitott dijat akár hatósági árként szabályozza, ilyenre azonban nem került
sor.
Hivatkozott arra is az elso foku biróság, hogy maga a koncessziós törvény is
háttérjogként a Ptk. alkalmazhatóságát irja elo, ezzel is utalva arra, hogy a
koncessziós jogviszonyban az állam a másik féllel egyenrangu félként, s nem a
közhatalom gyakorlójaként vesz részt.
Erre tekintettel az elso foku biróság a Ptk-t, illetoleg annak a szolgáltatás-
ellenszolgáltatás egyenértéküségének elvét sérto szerzodés megtámadásának a
lehetoségét -vagyis a Ptk. 201.§ /2/ bekezdését a perben alkalmazhatónak találta.

Nem fogadta el azon alperesi álláspontot sem, hogy a szolgáltatás és
értékviszonyok ismerete, illetoleg a választás lehetosége ugyancsak kizárttá tenné
a szerzodés e jogszabályhelyalapján történo megtámadását. .
Az elso foku biróság ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a jogértelmezés egységes
abban, hogy ezen tényállás - szemben a Ptk. 210.§ -ában felsorolt esetekkel -
objektiv tényállás, független a szerzodo fél jó- vagy rosszhiszemüségétol,
felróhatóságától, attól a körülménytol, hogy a sérelmet szenvedo fél a feltüno
értékaránytalanságról tudott-e, vagy sem, választási lehetosége volt-e vagy sem.

Erre tekintettel az elso foku biróság érdemben vizsgálta, hogy a perbeni esetben a
szolgáltatás-ellenszolgáltatás feltüno értékkülönbsége a szerzodéskötés
idopontjában fennállott-e. Ekörben a LB. 267. Polgári Kollégiumi
Állásfoglalásábankifejtetteket tartotta szem elott.
Utalt arra, hogy jelentos mértékben nehezitette a per elbirálását - más belföldi
fizeto autópálya hiján, -a hazai összehasonlitó adatok hiánya. Ezért az elso foku
biróság az összehasonlitáshoz felhasználhatónak találta a külföldi, azonos jellegü
szolgáltatás dijait, s azoknak az alperes által felszámolt dijjal való összevetésévei
megállapitotta, hogy az alperes által kikötött uthasználati dij, számottevoen
meghaladja a külföldi fizeto autópályák diját.
Az elso foku biróság álláspontja az volt, hogy ezzel szemben most már az
alperest terhelte volna annak a bizonyitása, hogy a dij ennek ellenére a
szolgáltatással arányban áll.
Az elso foku biróság nem tulajdonitott perdönto jelentoséget az alperes ezzel
kapcsolatban felhozott -bár nem bizonyitott azon hivatkozásának, hogy a perbeni
dij eltéro mértéke az állami támogatás és részvétel, valamint a garanciavállalás
hiányára vezetheto vissza.
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A már felhivott PK. Állásfoglalás szerint ugyanis elsodlegesen a szolgáltatás
milyenségevizsgálandó, s ebben elenyészo szerepet játszik az a körülmény, hogy
az adott szolgáltatás milyen anyagi eszközökbol épült.
Nem indokolták az autópálya kirivóan magas diját a kivitelezés körülményei sem,
a kifejezetten kedvezo sik földrajzi környezet az épitkezés során a helyszini
adottságokból eredo többletköltséget nem eredményezhetett, s a szolgáltatás
átlagos szinvonala ugyancsak nem támasztja alá az alperes által alkalmazott
mértékü autópálya dijat.
Vizsgálta az elso foku biróság az alperes azon védekezését is, hogy az uthasználó
választási lehetosége fennáll-e, ami miatt alperesi álláspont szerint a megtámadás
lehetosége kizárt.
Az elso foku biróság ezzel kapcsolatban sem osztotta az alperes álláspontját.
Utalt arra, hogy a választás lényegében a 10-es utra korlátozódik. Figyelemmel
arra, hogy az autópálya-szolgáltatás baleseti kockázata kisebb, üzemanyag- és
idomegtakaritással jár, s a környezetvédelemért magát felelosnek érzo utazó
állampolgár számára a választás gyakorlatilagkézenfekvo.
A szolgáltatások milyensége ily módon lényegesen eltéro, s ezen körülmények
pedig az autópálya használata melletti döntést indokolják. Ehhez képest a
felperes által becsatolt, s az alperes által vitássá nem tett forgalomvizsgálati
adatok azt igazolják, hogy az utazóközönségnek mindössze 40 %-a veszi igénybe
az autópályát, s a használóknak is 80 %-a külföldi, a 10-es utat választóknak kb.
70 %-a magyar.
Ebbol pedig arra a következtetésre jutott, hogy az a körülmény, hogy a már
felsorolt minoségi eltérések ellenére is a magyar utasok 16 %-a a 1O-es uton
közlekedik, apályahasználati dij magas mértékével áll összefüggésben, s a
használók ilyen jelentos arányának szubjektiv megitélése a dij objektiv, kirivóan
magas voltára utal.

Az elso foku biróság osztotta azon felperesi álláspontot, hogy a dij mértékének
megitélésénél - figyelemmel az utszakasz rövidségére - az üzemanyag és
idomegtakaritás nem jelentos, s ezt mérlegre téve, a dij az összehasonlitásnál
arányaiban még magasabbnak tünik.
Figyelmen kívul hagyta azonban a felperesnek a megtérülési idovel kapcsolatos
érvelését, mivelhogy a biróság közgazdasági szakértelem hiányában nem tudta azt
megitélni, hogy a beruházás volumenéhez képest a tervezett megtérülési ido
aránytalanulrövid-e.
Mindezekre tekintettel állapitotta meg, hogy a szolgáltatás és az alperes által
kikötött dij között feltünoen nagy az értékkülönbség, ezért e két szerzodés a
megtámadás eredményessége miatt érvénytelen. Az érvénytelenség
jogkövetkezményeként -minthogy az eredeti állapot nem állitható helyre - a Ptk.
237.§ /2/ bekezdését alkalmazva, a feltüno aránytalanságot akként küszöbölte ki,
hogy mérlegelve a szolgáltatás mindkét fél által hivatkozott valamennyi
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körülményét a bíróság az autópálya kilométerenkénti reális diját 11 Ft-ban
határozta meg, mely a teljes utszakaszra 460.-Ft. Ennek mintegy 20 %-kal növelt
összege mellett a dij még nem tekintheto kirivóan aránytalannak, ezért a teljes
szakaszra felszámitható dijat 550.-Ft-ban állapitotta meg, igy a visszatéritendo
összeg 350.-Ft.
A 15 km hosszuságu pályaszakasz esetében a felszámiható uthasználati dijat
kilométerenként mintegy 13 Ft-ban határozta meg, ami 200.-Ft-ot jelent, ennek
20 %-kal növelt összege - 240.-Ft - , ami még nem aránytalan. A visszatéritendo
összeg ez esetben 660.-Ft. Erre tekintettel kötelezte az alperest az elso foku
bíróság 101O.-Ft visszafizetésére, míg az ezt meghaladó keresetet elutasitotta.

Az ítélet ellen alperes élt fellebbezéssel.
Fellebbezésében az elso foku ítélet megváltoztatását, és a kereset elutasitását
kérte, valamint a felperesnek perköltségben történo marasztalását.
Fellebbezésében változatlanul fenntartotta azon elso foku eljárásban is már
eloadott álláspontját, hogy a perbeli esetben a Ptk. 201.§ /2/ bekezdése nem
alkalmazható. Ismét csak eloadta, hogy a pályázati kiírás tartalmazta a dij
meghatározását, a szerzodés pedig a pályázati ajánlat elfogadásával jött"létre.
Mivel pályázatról volt szó, a dij versenykörülmények között alakult ki és ennek
keretében választotta ki az állam képviseloje a legkedvezobbet, amely a
szerzodés részévé vált. Ebben az esetben pedig aránytalanságról nem lehet szó.
Dgyancsak hivatkozott arra is, hogy a koncessziós társaság az állam által
átengedett jogkörben jár el, és nyujtja azokat a szolgáltatásokat, amelyekre az
állam lenne kötelezett. Ennek megfeleloen - különös tekintettel arra, hogy a dij
mértékét is az állam határozta meg, a dij államilag kialakitott dij, s ugyanugy
felülvizsgálhatatlan, mint bármilyen más, az állam, mint közhatalom által
nyujtott szolgáltatás dija. Bár az autópálya dij külön hatósági árként nem került
rögzitésre, de a fentebb kifejtettek szerint a dij nemcsak a koncessziós társaság,
hanem a fogyasztók szempontjából is államilag rögzitett árként jelenik meg. A
továbbiakban fellebbezésében ismerteti a dijmegállapitás mechanizmusát, amely
választ ad arra, hogy a felperesnek miért kellett a teljes pályadijat megfizetni
akkor is, amikor csupán rövidebb szakaszon vette igénybe az autópályát. Ezzel
kapcsolatban eloadta, hogy a pályázat elbírálása során értékelésre került a
dijmegállapitás mechanizmusa, és ekörben olyan döntés született, hogy a további
költségek elkerülése végett az un. fokapus rendszert alkalmazzák. Ennek lényege
az, hogy nem kerül szakaszolásra az egyébként is rövid autópályahasználati dij,
hanem aki a fokapun áthalad, az a teljes dijat köteles megfizetni, függetlenül attól,
hogy a fokapu elott mikor tért rá az autópályára. Csökkentett dij szedésére ott
van lehetoség, amikor valaki az autópályára ráhajt, de még a fokapu elott arról
letér. Az állam pedig elfogadta ezt a dijszedési metódust.
Hivatkozott arra is, hogy az Ml-es autópálya továbbépitésére csak az adott
módon volt lehetoség. A jelenlegi konstrukció is számos elonnyel jár a
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társadalom egészének szempontjából, és a magyar autósok, illetoleg az
autópályát nem használók szempontjából, majd ezen elonyöket részletesen is
taglalta.
Vitatta fellebbezésében az elso foku biróságnak a Ptk. 201.§ /2/ bekezdésének
alkalmazhatósága körében kifejtett érvelését is. Álláspontja szerint az elso foku
biróság által kifejtett azon okfejtés, hogy a fenti jogszabályban megfogalmazott
tényállás objektiv tényállás, s független a felek jó- vagy rosszhiszemüségétol,
illetoleg attól a körülménytol, hogy a sérelmet szenvedo fél a feltüno
értékaránytalanságról tudott-e vagy sem, ellentétes a Legfelsobb Biróság 267.
Állásfoglalásában kifejtettekkel. A Legfelsobb Biróság ezen állásfoglalásában
éppen arra mutat rá, hogy a szerzodéskötés körülményeit minden esetben
vizsgálni kell, s vizsgálni kell az ügylet jellegébol adódó sajátosságokat. A
forgalom biztonsága megköveteli, hogy a felek a szerzodések megkötésénél
körültekintoen járjanak el. Az együttmuködés és a rendeltetésszerü joggyakorlás
elveit a biróság a megtámadás elbirálásánál is alkalmazza. Hivatkozott még arra
is, hogy a Legfelsobb Biróság már több eseti döntésében is bizonyos
szerzodéstipusoknál nem látta alkalmazhatónak a Ptk. 201.§ /2/ bekezdését. Az
eseti döntésekben kifejtettek pedig épen azt igazolják, hogy az egységes
jogértelmezésben igenis nagy jelentosége van a felek tudatállapotának a
szerzodéskötés idopontjában. Hivatkozott még arra is, hogy a Legfelsobb Biróság
számos eseti döntésében észlelheto volt azon birói törekvés, hogy egyértelmüen
védi azon szerzodéseket, ezen az alapon való megtámadástól, ha a vételárat
verseny keretében alakították ki. Az utóbbi években a piaci viszonyok
témyerésével e jogszabályhelyalkalmazása jelentosen leszukült. Az elso foku
biróság mindezen körülményeket nem vette figyelembe, ezért megsértette a
Legfelsobb Biróság 267. Állásfoglalásában irt elveket.
Nagy jelentosége van annak is, hogy Magyarországon a forgalmi és
értékviszonyok az autópálya használata és az ezért fizetendo dij tekintetében
korábban nem alakultak ki, ezért azt a koncessziós pályázat során kellett
meghatározni. Az alperes által alkalmazott dij tükrözi a reális érték- és forgalmi
viszonyokat, mert mint a koncessziós pályázat is bizonyitotta, csak ekkora dij
mellett lehet reálisan autópálya szolgáltatást teljesiteni.
Sérelmezte, és ténybelileg megalapozatlannak tartotta az elso foku biróság itéletét
abban a körben is, hogy az elso foku biróság minden bizonyítási eljárás nélkül,
konkrét hazai összehasonlitó adatok hiányában állapitotta meg a díjat. Ennek
során külföldi összehasonlitó adatokat vett figyelembe, és értékelte az épités
konkrét feltételeit. Alperesi álláspont, hogy a külföldi autópályák eltéro
pénzügyi konstrukcióban épültek, a külföldi autópálya használatnak is számos
fajtája van, és a használati dij szedése is igen sokrétu. Nem létezik sem
belföldön, de még külföldön sem olyan számítás, vagy módszer, ami alapján
egyértelmüen meg lehetne állapitani, hogy 1 km autópálya használatának mi a
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reális ellenértéke. Hazai viszonyok között a piaci ár összehasonlitására nincs
lehetoség, igy az arányos ár megállapitása sem lehetséges.
Majd fellebbezése további részében az autópálya épités magas költségeire, a
nyugat-európaiviszonyokhoz képest számottevoen alacsonyabb forgalmára utalt.
Ezen tulmenoen, hivatkozása szerint nyilvánvaló kihatással van az autópályadijra
az, hogy az állam mennyiben vesz részt vagy vállal szerepet az autópálya
épitésében. Ezzel kapcsolatban lényegében az elso foku eljárásban eloadott érveit
ismétli meg.
Megismételte azon érvelését is, hogy a pályázati elbirálás fontos eleme volt a
pályadij nagysága, s minthogy pályázat utján nyerte el az alperes az autópálya
megépitésének a lehetoségét, ez is csak azt támasztja alá, hogy nem alkalmazható
a Ptk. már hivatkozott rendelkezése.
Mivel verseny során alakult ki a dij, ezt ugy kell tekinteni, hogy ez a dij az
autópálya épitési és müködtetési piac által meghatározott, a koncessziót kiiró
hatóság általlegkedvezobbnek tartott ajánlat részeként az egyetlen irányadó dij.
Nem fogadható el az a felperesi érvelés, hogy nem a koncessziós szerzodés a
perbeli jogvita tárgya. Álláspontja az, hogy mivel a versenyeztetésen alapuló
koncessziós szerzodés maga is meghatározta az uthasználati dijat, és ez~el az
uthasználati dij is részévé vált a versenyeztetés során alapul vett
körülményeknek. A versenyeztetés ténye pedig önmagában kizárja, hogy kirívó
eltérés jöjjön létre az ár, és a ténylegesen fizetett ellenszolgáltatás között.

Fellebbezését a fellebbezési tárgyaláson is fenntartotta, de hangsulyozottan
hivatkozott a fellebbezési eljárásban csatolt, Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár által
készitett tanulmányra, melyet 40. sorsz. beadványához csatolt. A folytatólagos
fellebbezési tárgyaláson tett nyilatkozata szerint a tanulmányban foglaltak is
alátámasztják azon korábbi álláspontját, hogy perbeli esetben a Ptk. 201.§ /2/
bekezdése nem alkalmazható.

Az alperes fellebbezése a jogalap tekintetében alaptalan, az összegszerüség
kérdésében részben alapos.

Az elso foku biróság a tényállás helyes, és teljes körü megállapitásához
szükséges bizonyitást nem folytatta le, ezért döntése sem volt teljes egészében
alapos.
A másodfoku biróság a helyes tényállás megállapitása érdekében, valamint a
perbevitt jogviszony mindenoldalu vizsgálatához elengedhetetlenül szükségesnek
látta szakérto kirendelését. Ezért a fellebbezési eljárás keretében bizonyitás
kiegészitését rendelte el, melynek keretében szakértot rendelt ki.
A perben dr. Illés Mária egyetemi tanár eseti szakérto, valamint Dr. Koren Csaba
egyetemi tanár adott szakértoi véleményt. A másodfoku biróság dr. TIlésMária
szakérto szakvéleményét teljes egészében elfogadta, mivel a szakvélemény
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megalapozott, ellentmondásoktól mentes, kello számitásokkal alátámasztott volt.
Dr. Koren Csaba müszaki szakérto véleményét a másodfoku biróság. csupán
részben, a számszaki levezetés tekintetében fogadta el, a szakérto egyéb
értékelését nem tartotta kelloen megalapozottnak, ezért itélkezése alapjául nem
látta elfogadhatónak. Az alperes ugyancsak csatolt egy általa készittetett
szakértoi véleményt, amely szakvéleményt dr. Marton István iü. szakérto
foiskolai docens készitett. Ez utóbbi un. magánszakértoi véleményt azonban a
másodfoku biróság csupán az alperes eloadásaként vette figyelembe, s csupán a
perben kirendelt szakértoi véleménnyel nem ellentétes részeit fogadta el. Annál is
inkább, mivel ez utóbbi szakérto, a perbeni szakérto szakvéleményének lényegi
részét vitássá nem is tette, továbbá azért is, mivel e szakérto tárgyalási
nyilatkozata részben az általa adott szakértoi véleménnyel is ellentétes volt.

A szakértoi vélemények alapján a másodfoku biróság az elso foku biróság által
megállapitott tényállást az alábbiak szerint helyesbiti, illetve egésziti ki.

Azt helytállóan állapitotta meg az elso foku biróság, hogy alperes, illetve alperesi
jogelod az Ml-es autópálya fizeto szakaszát a Magyar Köztársaság Közlekedési
Hírközlési és Vizügyi Minisztériumával 1993. Április 16-án kötött koncessziós
szerzodés alapján létesitette, és müködteti. A koncessziós szerzodés alapján -
melyre a közuti közlekedésrol szóló, módositott 1988. Évi 1. törvény /Kkt./
9/C.§ 11/ bekezdése lehetoséget is nyújt -, a szerzodés 15. Mellékletében
foglaltak szerint dij szedésére jogosult.
Téves volt azonban azon megállapitása, hogy a beruházás költsége mintegy 37
milliárd forint volt.
A szakértoi vélemények alapján egyértelmüen megállapitható volt, és a felek ezt
most már vitássá sem tették, hogy a perbeli autópálya-szakasz bekerülési költsége
összesen 27.473,5 millió Ft volt. Megállapitható volt a szakvélemények alapján
az is, hogy ez a bekerülési költség összességében reális volt. Relative magasnak
minositheto kiadások csupán a területbiztositással kapcsolatban volt
megállapitható, amelynek okait a müszaki szakérto nem tudta feltárni. Dr. Illés
Mária szakérto pedig a 11 %-ot meghaladó, tokehasználati dij reálértékével
kapcsolatban állapitotta meg, hogy az adott gazdálkodási területen
tokemegtérülési követelményként magasnak minositheto.

Dr. Illés Mária szakérto szakvéleménye alapján egyértelmüen megállapitható
volt, hogy a perbeni autópálya-szakasz természetes monopóliumnak tekintendo.
Ezen megállapitását a szakérto számos ismérvvel támasztotta alá, s
megállapitását. lényegében az alperesi magánszakérto sem tette
szakvéleményébenvitássá, csupán azt tette hozzá, hogy az elnevezés nem negativ
tartalommal kitöltött fogalom, a kifejezés pusztán egy adott helyzetre utal.
Fellebbezési tárgyalási nyilatkozatában már ezzel ellentétes nyilatkozatot tett, és
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lényegében tagadta, hogy az alperesi autópályaszakasz tennészetes
monopóliwnnak lenne tekintheto. A másodfoku biróság azonban a már fentebb
kifejtettek szerint ebben a körben a perben kirendelt Dr. Illés Mária szakérto
szakvéleményét fogadta el.
Megállapitható volt az is, hogy a piacgazdaságokban a tennészetes
monopolhelyzetben lévo cégek árai felülrol szabályozott árak. A tennészetes
monopóliumok azonban az árakat nem alakithatják szabadon. Több szempontból
is szükséges a fogyasztókkal szembeni erofölényük korlátozása, ami
gyakorlatilag árplafon betartását jelenti. Ezen a területen olyan árkonstrukcióra
van szükség, amely egyrészt költségcsökkentésre-költségtakarékosságra -
ösztönzi az adott céget, másrészt pedig kizárja, hogy hosszabb távon a
méltányos porfitnál /kockázati rátával kezelt normálprofitnálJ nagyobb
haszonra tehessen szert. A költség és a méltányos /profit/ nyereség összegét
megtérito ár konkrét számitása szolgáltatási témánként különbözo, !
leevé!!so árelv azonban azonos: Az ár tendenciáiában essen e2Vbe a
szüksé!!es költsé!! és a méltánvos nveresé!! össze!!éveI.

A piacgazdaságokban általánosan alkalmazott alapelvekkel ellentétben az Ml-es
autópálya kiinduló dijtételeit a szükséges költségektol függetlenül határozták
meg.
Az alkalmazott bázisdij két fo szabályozási sajátossága, hogy a fIZetési
hajlandóság modellezésén alapul, s a maximális bevételt eredményezo ár
1992. évi értéke szerepel bázisdijként. Az autópálya kiinduló dijtételeit
kizárólag a potenciális fogyasztók fizetési hajlandóságából levezetve, a szükséges
költségektol függetlenül határozták meg, amely a piacgazdaságban alkalmazott
alapelvekkel ellentétes.
A maximális bevételt eredményezo utdij meghatározásához mindenekelott azt
kell tudni, hogy milyen mértékben függ az alkalmazott dijtétel mértékétol a
várható forgalom nagysága. Ez alapján szerkesztheto egy bevételi függvény,
amelynek a szélso értékéhez tartozó dijat kell meghatározni. Az irodalom az ilyen
alapon meghatározott árat monopolárnak nevezi. A tenderben szereplo modell
ilyen elv alapján számszerüsiti azt az utdij mértékét, amely a vizsgált évben a
Koncessziós Társaság számára a lehetséges legnagyobb bevételhez vezethet. A
bevételi maximumot biztositó utdij 1992. Janurá l-re konkretizált értéke lett a
bázisdij.
Megállapitható volt tehát, hogy az Ml-es autópálya esetében a bázisár azonos
azzal az árral, amely a monopolhelyzetbol elérheto legnagyobb nyereséget
tartalmazza.
Az autópályadij alapja a bázisdij. A fodijat nyáron szezonális felár terheli, ami
könnyüjármüvekesetén IOO.-Ft,nehézjármüvek esetén 300.-Ft dijemeléstjelent.
A bázisdij két lépcsoben történo emelés után válik maximálisan alkalmazható
dijtétellé.
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Elso lépésben magát a bázisdijat lehet konigálni két tényezo függvényében: évi 2
%-os növekedés 1992-94. És 1999-2003. közötti években, továbbá az ÁFA
változás miatti korrekciós lehetoség.
Második lépésként pedig a konigált bázisdijat az indexálási képletnek
megfeleloen felszorozva jutunk el a maximálisan alkalmazható tarifa tételhez. Itt
a konigáló tétel: a fogyasztói árszinvonal változása, és az inflációs arányokat
meghaladó forint leértékelése.
Tényként volt megállapitható a szakvélemény alapján az is, hogy bár a bázisdij
meghatározásának az elve közgazdaságilag hibás, az utdijak alkalmazása során
az alperes a képlet szerinti korlátokat egyértelmüen betartja. Folyamatosan
nyomon követi a havi fogyasztói árindex alakulását, és ennek alapján
folyamatosan nyilvántartja az éppen életben lévo utdijmaximumokat. Az éves
dijemelések is - bár a szakérto kimutatásából megállapitható, hogy csak csekély
mértékben -de rendre alatta maradtak a lehetséges maximumoknak.
Az utazási távolság függvényében az utdijak beszedése történhet zárt és nyilt
rendszerben. A zárt rendszer nagyobb pontosságu, és nyomon követhetobb. Ez a
rendszer azonban feltételezi, hogy minden rácsatlakozási illetve kijárati pontoz
dijbeszedo apparátust telepitenek. Ennek azonban nyilvánvaló, ho.gy a
költségigénye tetemes, amely jelentosen megnövelné a fajlagos uthasználati
költségeket. A perbeli esetben a zárt rendszer hátrányai jóval nagyobbak, mint az
elonyei. Ezért nem ezt, hanem a nyilt rendszert választották. A nyilt rendszer a
perbeni autópályaszakasznál azt jelenti, hogy az uthasználó csupán egy
alkalommal kényszerül megállásra, és átalányösszeget fizet. A fokapun történo
áthaladás a teljes dijösszeg megfizetését vonja maga után.
A fokapun kívul csak két mosonmagyaróvári csomóponthoz, és a lébényi
elágazáshoz épitettek dijbeszedo állomást. Ez utóbbiakhoz csökkentett dijtételt
rendeltek.

A szakvélemény alapján megállapitható volt az is, hogy az alperes, illetoleg
jogelodje az autópálya létesitését tulnyomórészt hitelbol finanszírozta. A
koncessziós társaság megalakulásakor csupán 4,55 milliárd Ft készpénzt fizettek
be a tulajdonosok az alaptokébe. Ez az összeg a szükséges pénzigény 12 %-át
tette ki, míg a 88 %-ot a társaság hitelbol fedezte.
A szokatlanul magas arányu hitel futamidejét az autópálya élettartamához, illetve
a koncessziós idoszak hosszához képest igen rövidre szabták. Ez az, ami
rendkivüli módon megemeli a finanszÍrozáshoz szükséges bevételi összegeket.
Ennek a közgazdasági összefüggésektol elrugaszkodó bevételi követelménynek a
realizálásához tették lehetové a már ismertetett maximális bevételt eredményezo
ár alkalmazását. Tekintettel arra, hogy viszonylag rövid törlesztési ido miatt
relative nagyobb az évi átlagos hitelállomány, az évente fizetendo kamatösszegek
is jóval magasabbak lesznek a reális változatéhoz képest.
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A magas adósságszolgálati összegek tehát két tényezo együttes hatásának az
eredményei: .. igen magas a hitelek részaránya - más oldalról igen alacsony a társaság

alaptokéjébe történo pénzbefizetésének az aránya. A 3 %-os törlesztési kulcs
és a 12 éves futamidomellett legfeljebb 36 %-os részarányu hitelt tett
volna lehetové.

. a hitelekfutamidejétigenrövidreszabták- a 88 %-os hitel esetén legalább
29 éves futamidore lenne szükség a 3 %-os toketörlesztési átlaghoz. Vagyis
ebbol következik, hogy vagy a saját toke arányát kellett volna 64 % fölé vinni,
vagy a törlesztési idot 29 évre növelni.

Megállapitotta a szakérto azt is, hogy az energiaszektor privatizálásakor az induló
árakban elismert - bár szakmailag magasnak minositett - 8 %-os tokearányos
reálhozam illeszkedik a mai magyar gazdasági viszonyokhoz a természetes
monopóliumok körében is. Ehhez képest a szóbanforgó hitelek átlagos
kamatköltségei és garanciadijai megközelitoleg 11 %-os reálértékü /infláció
feletti! tokeköltség rátát jelentenek, ami az adott területre vonatkozóan rendkivül
magasnak tekintheto. A szakérto álláspontja az volt, hogy egy a gazdálkodási
összefüggésekhez jobban igazodó hitelkonstrukció mellett, lényegesen
alacsonyabb bevétel is elégséges lett volna a finanszirozhatósághoz.
A szakvélemény alapján megállapitható volt, hogy a sajátos hitelkonstrukció
miatt az éves bevételi többletigény relativ nagysága, 43 %. Vagyis alperesnek
43 %-kal több bevételt kell produkálnia a sajátos finanszirozási konstrukció
miatt.
Ebbol pedi2: levezetheto. ho2:Va bevételi többleti2:énv csak U2:Vrealizáiható.
ha a tarifák is ma2:asabbak a köz2:azdasá2:iIa2:indokoltnál. Me2:állapitható
volt az is. ho2:Vlénve2:éJ>enez az incJoka annak. ho2:Va koncessziós idoszak
alatt az alperes a köz2:azdasá2:iIa2:indokolthoz képest. minte2:Vháromszoros
diitarifát érvénvesit.
A müszaki szakérto értékelte, hogy milyen elonyökkel jár az uthasználó részére
az autópálya igénybevétele, a 10-es uthoz képest. A szakvélemény alapján
megállapitható volt, hogy a 10-es uthoz képest három lényeges elony mutatható
ki: az idomegtakaritás, a baleseti kockázat kisebb aránya, és az
utazáskényelem.
Az idomegtakaritás a 10-es UthOZképest átlagosan 20 percben határozható meg.
Az autópálya baleseti kockázata mindössze 1/3-1/5 nagyságu a hagyományos
kétsávos uthoz képest. A gépjármüvezeto utvonalválasztását befolyásoló tényezo
az utazáskényelem, ami többek között az akadályozó tényezok mennyiségévei
számszerüsitheto. A helyi akadályozó tényezok a 10-es uton mintegy 100-ra
tehetok, amelyek zavaró hatása és az elozési lehetoségek hiánya potenciális
veszélyforrás, a jármüvezeto fokozott figyelmét igényli, az utazáskényelmet
rontja.
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A szakérto az idomegtakaritás értékének a megállapitásához kimunkálta egy
átlagos személygépjánnü óra-ido értékét hivatásforgalomban, és s'zabadido
forgalomban. Eszerint 1996-ban egy átlagos személygépjánnü óra-ido értéke
hivatásforgalomban: 1400.-Ft/óra volt, míg szabadido forgalomban 800.-Ft.
Ehhez képest a 20 perc idomegtakaritás értéke 466.-Ft illetve 266.-Ft.
Az autópálya biztonságát és kényelmét a közlekedok az idomegtakaritáshoz
hasonlóan szubjektiven itélik meg. Ezeknek a tényezoknek forint értékét csak
becsülni lehet. A szakérto a biztonsági és utazáskényelmi különbségeket az
idomegtakaritásnak tulajdonitott elonyök 50 %-ában határozta meg.
Vagyis egy átlagos személygépkocsi idoértékét alapul véve hivatásforgalomban,
az elonyök értéke a személygépkocsi 1400.-Ft idoértékéhez viszonyitva 700.-
Ft, míg szabadidoforgalomban a személygépkocsi 800.-Ft-os idoértékéhez
viszonyitva 400.-Ft. Vagyis az elonyök egy adott gépkocsi idoértékének éppen
a felét teszi ki.
A szakérto a továbbiakban kifejtette, hogy az idomegtakaritás, a biztonság és
kényelem pénzbeli értékének számitására csak olyan módszerek alkalmasak,
amelyek eredménye megfelel az autósok megfigyelt tényleges
utvonalválasztásának. Másképpen fogalmazva a fenti tényezok annyit érnek,
amennyit az autós fIZetni hajlandó érte, feltéve ha van választási lehetosége
egy gyorsabb, biztonságosabb, kényelmesebb, illetve egy másik utvonal
között. Ez a választási lehetoség a vizsgált esetben kétség kivül fennáll.
A másodfoku biróság a szakérto ezen utóbbi okfejtését nem osztotta. Mind a
közgazdasági szakérto, mind pedig a késobbiekben részletezett dr. Vékás Lajos
egyetemi tanár által készitett tanulmány megállapitja, hogy valójában választási
lehetoségrol akkor lehetne beszélni, ha biztositva lenne az ugyanazon uticél
hatékony elérését biztositó több autópálya közötti választás lehetosége. Az
adódó választási lehetoség ugyanis nem egyenértékü. Ezért az elonyként
jelentkezo tényezoket akként értékelni, hogy annyit érnek, amennyit az autós
fizetni hajlandó érte - valódi alternativa nélkül - piacgazdasági viszonylatban
nyilvánvalóan nem lehet megalapozott. Ugyanis egy monopolhelyezetben lévo
cég jóval magasabb áron értékesitheti termékeit - ahogy azt dr. Illés Mária
szakérto szakvéleményében kifejtette - mintha versenytársakra is számitania
kellene. Márpedig a már fentebb kifejtettek szerint az alperes által müködtetett
autópálya monopolhelyzetben van. Igy az általa nyujtott elonyök értéke
legfeljebb szubjektive - egyes használók szempontjából - érhet annyit, amennyit
fizetni hajlandó érte, de az elonyök objektiv értékének a meghatározása
szempontjából ez az érvelés nem fogadható el.

Mindezen tényállásbeli kiegészitések és helyesbitések után a másodfoku biróság
arra mutat rá, hogy perbeli esetben az alperesi védekezéssel szemben
alkalmazhatónak találta a Ptk. 201. § 12/bekezdésében foglaltakat.
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Ezzel kapcsolatban mindenekelott utal arra, hogy mivel alperes hangsulyozottan
dr. Vékás Lajos egyetemi tanár tanulmányára hivatkozott .érvelése
alátámasztásául, a másodfoku biróság is elsosorban e tanulmányra tekintettel fejti
ki az alábbiakat:

A Fovárosi Biróság nem kivánja értlmezni és azzal vitába szállni, amit a
tanulmánya Ptk. 201.§ /2/ bekezdésének történeti és összehasonlitójogi
értékelése során fejt ki. /I/1. Pont./
Ezzel kapcsolatban csak arra utal, hogy a Ptk. 201.§ /2/ bekezdése hatályban
van.
Az II2/6. Pontban hivatkozott PK. 267. Sz. állásfoglalás valóban szükitette a
törvénybol és annak miniszteri indokolásából következo "objektiv"
feltételezettségét a szabálynak.
Tény, hogy a PK. olyan szubjektiv és egyéb körülmények vizsgálatát is
kivánatosnak tartja, amelyeket a törvényi szabályozásból levezetni nem lehet. Az
1949. Évi xx. Tv. 47.§-a szerint azonban az állásfoglalás a biróságok számára
nem kötelezo.
A Fovárosi Biróság azonban elfogadva a Legfelsobb Biróság iránymutatását
kiemeli az alábbiakat:
Az állásfoglalás alkalmazása nem vezethet el addig, hogy a Ptk. 201.§ /2/
bekezdése alkalmazásának feltételeként olyan körülményeket kelljen bizonyitani
a sérelmet szenvedett félnek, ami a Ptk. 202.§-án alapuló semmisséget, vagy a
Ptk. 210.§-ra alapitott megtámadási jogot alapozza meg. Mindaddig, amig a Ptk.
201.§ /2/ bekezdése a Ptk-ban foglalt hatályos szabályozás, annak alkalmazásánál
dönto szempont a törvény szövegében foglalt értékkülönbség.
A PK. Iránymutatása szerint is "a szolgáltatás értékének a megállapitásánál
elsosorban a forgalmi érték jön figyelembe. A forgalmi érték, mint fogalom
elsosorban nem jogi, hanem közgazdasági fogalom. Ezt lényegében a
tanulmány sem teszi vitássá akkor, amikor maga is a forgalmi érték ismérvének a
piaci összemérhetoséget tekinti. Ha pedig ez igy van, a forgalmi érték
megállapitásánál is érvényesülnie kell a közgazdaságban elismert elveknek, és
módszereknek.

A forgalmi érték alatt legtágabban azt az árat értjük, amiért az adott szolgáltatást
megszerezhetjük.
Vagyis minden szolgáltatásnak, amely forgalomképes, és megszerezheto van
forgalmi értéke. Ezen okfejtést támasztja alá az a nem vitás tény, amelyre az
alperesi magánszakérto szakvéleményében kitért. Nevezetesen az, hogy az
alperes - a számviteli eloirásoknak megfeleloen - évente meghatározza az
autópálya valós piaci értékét és a számviteli könyvekben kimutatott tényleges
bekerülési értéktol való eltérést értékhelyesbitésként kimutatja. Ha pedig ez igy
van, és az autópálya valós piaci értéke meghatározható, akkor az autópálya
használatának az értéke is meghatározható. Ez az érték azonban különbözo
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aszerint, hogy azok a piaci versenyben alakulnak-e ki, vagyis versenypiaci árak,
vagy monopolárak. Az utóbbiakon belül vannak az un. természetes
monopóliumok,mint a perbeni is.
A piaci versenyben kialakult árak - mint ahogy arra Dr. Illés Mária szakérto
rámutatott - alulról szabályozottak, vagyis azokat a piac keresleti és kinálati
szabályai alakitják. A természetes monopolhelyzetben lévo cégek árai ezzel
szemben felülrol szabályozottak. A felülrol szabályozott árakat a szolgáltatásra
forditott szükséges költség és a méltányos nyereség adja. Vagyis a perbeni
esetben nincs arról szó, hogy a perbeni szolgáltatás a tanulmány I/3/a. pontjában
hivatkozott olyan szolgáltatás lenne, amelynek a forgalmi értéke nem
állapitható meg.
Ezt támasztja alá a felperes által, a fellebbezési ellenkérelmében hivatkozott
1989. Évi 450. számujogeseti döntés is, továbbá más jogviszonnyal kapcsolatban
kifejtett 1980. évi 428. sz. eseti döntés érvelése is.
Ezen jogeseti döntésekben kifejtettekbol sem következik a tanulmány azon
megállapitása, hogy lényegében a forgalmi értéket arra tekintettel látja
megállapithatatlannak, mivel az autópálya használatánál nem érvényesülnek a
kereslet-kinálati viszonyok, vagyis a piaci viszonyok. Ez ugyanis legfuljebb
annyit jelenthet, hogy hazai viszonyok között nem érvényesülnek a kereslet-
kinálati - másodfoku biróság álláspontja szerint inkább csak a kinálati viszonyok
hiánya állapitható meg - viszonyok, igy legfeljebb belióldi szabadpiaci értéke
nem alakult ki az adott szolgáltatásnak. Ez azonban még nem jelenti az
adott szolgáltatás forgalmi értékének a megállapithatatlanságát.
A másodfoku biróság ezzel kapcsolatban a Legfelsobb Biróság már fentebb
hivatkozott 1989. Évi 450. sz. jogeseti döntésében kifejtettekkel ért egyet,
amely szerint: "A piaci értékitélet azonban csak akkor fogadható el
objektivnek, ha a termékek piacán nemcsak kereslet, hanem megfelelo
kínálat is van." Márpedig az a szakértoi véleménybol egyértelmüen
megállapitható, hogy az alperes monopolhelyzetben van, s megfelelo - az
autópálya használattal egyenértékü - kínálat nem áll rendelkezésre. Ilyen
esetekben nem kizárt a külföldi forgalmi érték, beszerzési ár, és - perbeni esetre
adaptálva -az alperes ráforditásainak vizsgálata.
Nem értett egyet a biróság a tanulmány I/4/a. pontjában kifejtett állásponttal. A
törvény szövegébol nem vezetheto le semmiképpen az, hogy az aránytalanságból
elonyt élvezo oldalán a megtámadás feltétele objektiv, ezzel szemben a sérelmet
szenvedo oldaláról ezentul szubjektivelemeket is vizsgálni kellene.
A törvény miniszteri indokolásából sem ez következik. Az indokolás ugyanis az
1932. Évi VI. tv. l.§-ban szabályozott uzsorás szerzodés jogelvére és a
Legfelsobb Biróság 1950. 9. Sz. Elvi Állásfoglalására utalással arra mutat rá,
hogy az alapveto cél a Ptk. 201.§ /2/ bekezdésében és a 202.§ esetében is a
szolgáltatások egyenértéküségének a védelme és csak ha annak megsértéséhez
felróhatóság is járul, akkor alkalmazható az uzsorás szerzodés szabálya. Vagyis
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a miniszteri indoklás éppen forditva az egyenértéküség objektiv feltételébol indul
ki, és csak a sérelmet okozó oldaláról fennálló felróhatóság esetében füzött ahhoz
az akkori szabályozás szerint más, sulyosabb következményt.
A PK. 267.-es állásfoglalás ezen a miniszteri indokolásban kifejtett elvekkel
részben szakitott.
Téves azonban az az álláspont II/4/a. pont/, hogy a 201.§ 121 bekezdése
elbirálásánál a kollégiumi állásfoglalás szerint az abban hivatkozott szubjektiv
mozzanatokat csak az arra hivatkozó sérelmet szenvedo fél oldalán kellene
vizsgálni. " Az érték megállapitásánál az eset összes körülményeire a
szerzodés egész tartalmára a szerzodo felek bármelyikének esetleges külön
igényére, fokozott érdekeltségére is figyelemmel kell lenni. " Vagyis a
törvénybol következo objektiv tényálláson tul, a szubjektiv mozzanatokat a
szerzodés egészében, az abban résztvevo minden fél oldalán vizsgálni kell.

A másodfoku biróság egyetért a tanulmányban kifejtett azzal az állásponttal
/II/1/a.!, hogy az autópálya használati és a koncessziós szerzodést egymástól
függetlenül kell értékelni jogi szempontból. Azonban nem ért egyet azzal a
koncessziós szerzodésbol levont következtetésseI, hogy a koncessziós
szerzodésben kikötött dij nem minosül szabad árnak. Azt a tanulmány is
elismeri, hogy az akkor hatályos, az árak megállapitásáról szóló 1990. évi
LXXXVII. Tv. 7.§ 11/ bekezdése alapján megállapitott melléklet szerint nem
hatósági ár, az autópálya használati dij. Ezen törvény a "rögzitett" ár fogalmát
nem ismeri. A törvény tartalmazza a 2.§-ában az ár megállapitásának az általános
feltételeit is, ami a koncessziós szerzodésekre is kiterjed. A koncessziós
szerzodésben kikötött árképzési szabályokra vonatkozó rendelkezések és annak
megváltoztatásának feltételei csupán a koncessziós törvény - az 1991. Évi XVI.
Tv. /Kt.! - 8.§ 131 bekezdésében foglalt feltételeknek a szerzodésbe való
beépitését jelenti, ám a hivatkozott Át. szerint hatósági árat nem jelent.
A már hivatkozott Át. Preambulumából következik, hogy az a kormányzati
beavatkozás kereteit is megszabja, vagyis a törvényben szabályozott hatósági
árakon tul, direkt beavatkozás az árak alakulásába a kormány részérol nem is
történhet. Ezen érvelést támasztja alá a Kt. indokolása is, amikor egyértelmüen
leszögezi, hogy "az állam, illetoleg az önkormányzat a koncessziós szerzodés
megkötésekor, mint magánjogi jogalany jelenik meg, lemond az ot közhatalmi
minoségében megilleto elojogokrol, mentességrol. Az államot, illetoleg az
önkormányzatot ennek folytán a koncessziós jogviszonyban a gazdasági életben
részt vevo más jogi személyekkel azonos jogállás illeti meg, képviseloje utján
pert indithat, illetoleg perelheto". !Lásd: 16.§-.hoz füzött indokolás.! Ezen
tulmenoen- a tényállásbanmegállapitottakszerint- a koncessziós szerzodésben
az autópálya használati dijánál csupán az induló árat, és az árképzés elveit
határozták meg. Ezen belül azonban a koncesszor a dijakat szabadon állapithatja
meg. Leegyszerüsitve tehát, a tanulmányban foglalt érvelés elfogadása azt is
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jelentené, hogy bármely magánfél által egymással kötött szerzodésében
meghatározott árelveknek, egy további fél által történo alkalmazása, vagy további
féllel kötött szerzodés során történo alkalmazása, és ennek alapján való dij
meghatározása minden esetben kizárná a Ptk. 201.§ 121 bekezdése
alkalmazhatóságát, mivel ez utóbbi esetben meghatározott dijak egy másik
szerzodésben meghatározott árelveken alapulnak.
A felek szerzodésben kikötött áraira ezentul az akkor hatályos, a tisztességtelen
piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. Tv. illetve a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
A koncessziós szerzodésben megállapitott dij tehát nem hatósági ár, az szabad
megállapodás eredménye a Kt.-ben meghatározott feltételek keretei között.

Az autópálya használati szerzodés - mint a tanulmány is kifejti - fiiggetlen a
koncessziós szerzodéstol, igy a használati dijat támadó keresettel szemben nem
hivatkozhat arra az alperes, hogy a versenytárgyalás utján kötött koncessziós
szerzodésre figyelemmel a perbeli esetben a Ptk. 201.§ 121bekezdése nem
alkalmazható. Hiszen két fiiggetlen szerzodésrol van szó. Ilyen alapon semmilyen
szolgáltatást nyujtó szerzodés nem lenne megtámadható ezen az alapon akkor, ha
a szolgáltató ezt a jogositványt versenytárgyalás utján nyerte el. Igy pId.
versenytárgyalás utján elnyert ingatlanrendezés és értékesités, vagy elnyert
kereskedési jog, fuvarozási jogositvány stb. esetében a vásárló, vagy a
szolgáltatást igénybevevo is el lenne ez elol zárva.
A kifejtettek szerint tehát nincs akadálya annak, hogy a koncessziós
szerzodésben meghatározott dij lárelvekl alapján kötött autópálya használati
szerzodést a Ptk. 201.§ 121bekezdése alapján megtámadják.
E megtámadás keretében pedig, ha a szolgáltatás forgalmi értékének
megállapitásához az szükséges, nYilvánvalóan vizsgálni lehet és kell a
koncessziós szerzodésben kikötött dij alapjául szolgáló minden körülményt, igy a
beruházást és a megtérülési idot is.
Márpedig mivel nem vitásan megállapitható,hogy un. természetes monopóliumról
van szó, és annak forgalmi értékét a szükséges bekerülési költség és a méltányos
haszon adja, igy ezeket is vizsgálni kell.
Megjegyzi a biróság, hogy ezen körülmények vizsgálatára nemcsak a természetes
monopólium, hanem szabad piaci ár esetén is lehetoség van a PK. 267. Sz.
állásfoglalás szerint is.
A tanulmány II/2. Pont alatt kifejtett álláspontja szerint a gépkocsival utazónak
van választási lehetosége, mivel más alsóbbrendü utat is választhat, igy nem
monopolizálja a közuti közlekedést az autópálya használatba adója. Ez az érvelés
- azon tul, hogy ellentétes a szakértoi véleményben foglaltakkal, és a Kt.-ben
foglalt koncesszió fogalmával, és céljával - téves is. A törvényhez fiizött
indokolásból ugyanis egyértelmüen megállapitható, hogy a koncesszióval az
állam, illetoleg az önkormányzat a jogosult részére részleges piaci
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monopóliumot biztosit. !Lásd: a törvényhez füzött általános indokolás/ Ezentul,
maga a tanulmány is elismeri, hogy a választási lehetoség nem egyenértékü az
autópályával. Ilyen érvelés mellett a vasút sincs monopolhelyzetben, hisz a
célállomás megközelithetó szekéren is, vagy az áramszolgáltató sem, hisz lehet
világitani lámpával is.
Az adott esetben a monopolhelyzetet fokozza az is, hogy a rávezeto autópálya is
ingyenes. !Lásd: szakv. 15-16. Old.!
Ugyanigy nem fogadható el az ebbol levont azon következtetés sem, hogy mivel
nincs valódi választási lehetoség - megjegyzendo, hogy ez ellentmond a
monopolhelyzetet tagadó elobbi érvelésnek - igy ez a forgalmi érték
megállapithatóságát is kizárja.
Már utalt arra a biróság - és ezt az alperes szakértoje sem vitatta, - hogy a
természetes monopolhelyzetben lévo cégek árait a szükséges költség és a
méltányos profit határozza meg. A tanulmány és a 267. Sz. PK. is érvelésében
egyoldaluan csak a versenypiaci árakat, illetve mögöttük lévo szolgáltatást veszi
figyelembe, mivel a mindennapi életben ez a leggyakoribb. Ott van
összehasonlitási alap, a kereslet és kínálat szabadon érvényesül. A perbeli
esetben ilyen nincs, ez azonban a kifejtettek szerint nem jelenti, és nem is
jelentheti, hogy az ilyen szolgáltatások esetén az egyenértéküség elvének a
feltüno értékaránytalanság korlátai között ne kellene érvényesülnie.

Egyetért a másodfoku biróság azzal a II/3. Pontban tett megállapitásávala
tanulmánynak,hogy a felperesáltal hivatkozottkülföldiösszehasonlitóadatok, a
hazai viszonyokra - automatikusan - nem vetithetok át, hisz valóban a külföldi
autópálya dijak alapjául szolgáló koncessziós szerzodések - ha vannak -, és az
esetleges állami támogatások rendszere nem ismert, teljesen különbözoek a
külföldi jövedelmi viszonyok, igy a dij átszámitása irreális képet adhat. Nem
kizárt azonban hazai összehasonlitó adat hiányában - az egyéb oldalu vizsgálat
mellett -hogy a mérlegelés egyik elemeként a külföldi autópályahasználati dijakra
is figyelemmellehet lenni.

Szemben tehát a tanulmány összefoglalásában kifejtett azon végkövetkeztetéssel,
mely szerint: "A Ptk. 201.§ /2/ bekezdésében biztositott megtámadási jog az
autópálya használati szerzodések dijvitáiban fogalmilag kizárt," - a biróság
álláspontja az, hogy a perinditáskor és még jelenleg is hatályos Ptk. 201.§ /2/
bekezdésébol ez nem következik.

Sem a Ptk. hatályos szövege, sem a Legfelsobb Biróság 267. Sz. állásfoglalása
nem zárja ki, nem korlátozza annak alkalmazhatóságát csak a versenypiaci
árakkal rendelkezo szolgáltatásokra, vagyis a természetes monopóliumok árai is
támadhatók ezen a jogcimen, mivel azok nem hatósági árak.
Megjegyzi a másodfoku biróság, hogy a felperes az autópálya használati dijjal
kapcsolatos kifogásait az akkor hatályos Ptk. 209.§ /3/ bekezdésére alapitottan is
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támadhatta volna, hisz a használat feltételeként kikötött dij egyben általános
szerzodési feltétel is. A Pp. 247.§-ban foglalt korlátok miatt azpnban a
másodfoku eljárásban a jogcimet már megváltoztatninem lehetett.

Ezután a biróság azt vizsgálta,hogy a PK. 267.állásfoglalásban irtak szerint
vannak-e olyan körülmények az alperesi védekezés folytán különösen a felperes
oldalán, ami a Ptk. 201.§ 121bekezdésének alkalmazását még akkor is kizárja, ha
az objektiv feltüno értékkülönbözet fennáll.
Pontosabban itt azt kellett vizsgálni, hogyan kell értékelni, ha a per "próbaper"
jellegü, vagyis a felperes már a használat igénybevételekor tudatában volt annak,
hogy a dijat tulzottnak tartja, és azzal kapcsolatban a perbeli igényét
érvényesitenikivánja.
Eloször is az alperes által hivatkozott ezen állitást, hogy a felperes kifjezetten a
dij késobbi leszállitás iránti igénye érvényesitése érdekében tudatosan vette
igénybe az autópályát a felperes tagadásával szemben, nem bizonyitotta.
Ezentul a másodfoku biróság álláspontja szerint a kollégiumi állásfoglalás
indokolási részében a harmadik bekezdésben hivatkozott körülmények nem
azonosak az elobbiekkel. A PK. Indokolásában hivatkozott mögöttes s~ándék
csak a szabad piaci árak esetében és akkor lehet kizáró ok, ha a szerzodo fél a
Ptk. 4.§ 141bekezdésében, illetve a 277.§-ában foglalt elveket sérti meg, és ezzel
egyoldalu elonyre törekszik, holott ilyen esetekben a szerzodo félnek lenne
választási lehetosége arra, hogy más azonos szolgáltatást keressen. A perbeli
esetben azonban mivel természetes monopóliumról van szó, a fél csak ezt a
szolgáltatást veheti igénybe. Vele azonos más szolgáltatás nincs, nincs választási
lehetosége. Tehát ha tudja is, hogy a szolgáltatás ellenértéke feltünoen nagy,
kénytelen ezt a szolgáltatást igénybe venni. Vagyis nem arról van szó, hogy a fél
a szabad piaci árak pillanatnyi és helyi alakulását vagy annak általa tudottan
figyelembe nem vett hatását akarja késobb a maga javára forditani, hanem egy
rajta kívul megállapitott és szerinte aránytalan monopolárat akar a reális érték felé
közeliteni.
Erre tekintettel nem fogadta el a másodfoku biróság az alperesnek azon eloadását
sem, hogy a felperes személyére tekintettel is kizárt a Ptk. 201.§ 121
bekezdésének az alkalmazhatósága, mivel a felperes, mint az Autóklub
tisztségviseloje tisztában volt az autópályahasználati dijakkal, és tudatosan, a
késobbi perinditás, és dijleszállitás szándékával vette igénybe az autópályát,
orizte meg a számlát.
Ezentul a másodfoku biróság még utal arra is, hogy a jelen per sajátosságára
figyelemmel, éppenhogy a felperesnek, mint az Autóklubnál tisztséget betölto
személynek volt nagyobb rálátási, és olyan információs lehetosége,
összehasonlitásra módja, hogy felmerüljön benne az autópályahasználati dij,
illetoleg az autópálya által nyujtott elonyök közötti értékkülönbség feltünoen
aránytalan volta. Egy átlag autós legfeljebb azt tudja felismerni, hogy a perbeli
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autópályaszakasz "drága", de viszonyitási alapja nincs, igy nincs értékelési
lehetosége sem, hogy esetleg a kikötött dij aránytalanul magas lenne. Ezért a
másodfoku biróság a felperes személyére tekintettel sem látta kizártnak a már
fentebb hivatkozott törvényhely alkalmazhatóságát

A továbbiakban tehát meg kell határozni az alperes által nyujtott szolgáltatás
valós értékét, és azt kell szembe állitani a felperesi teljesitéssel, majd ha a feltüno
nagy értékkülönbség megállapitható, meg kell határozni azt az ellenszolgáltatást,
amely mellett az értékkülönbség már nem feltünoen nagy. /PK. 267. II. pontj

A már elozoekben kifejtett jogi álláspontból következik, hogy a biróság az
alperesi szolgáltatás forgalmi értékének meghatározásakor dr. Illés Mária
egyetemitanár és az általa bevont dr. Koren Csaba egyetemi tanár eseti szakértok
szakvéleményétvette alapul.
Mivel a szakvélemény szerint nem vitásan természetes monopóliumról van szó,
ahol az árképzés alapja a szükséges mértékü tokebefektetés és az ahhoz
kapcsolódó méltányos nyereségszint /szakv. 16-18. Old.!
A szakvéleménybol azonban egyértelmüen megállapitható és ezt az alperes és az
általa bevont szakérto sem tudta cáfolni, hogy a koncessziós szerzodésben
kikötött kiinduló dijtételeit a szükséges költségektol és a méltányos profittól
függetlenül határozták meg, és a bázisdij meghatározásánál kizárólag a
potenciális fogyasztók fizetési hajlandóságát vették alapul. /szakv. 19. Old.!
A szükséges költség és a méltányos nyereség megtérülését biztositó
potenciális kiinduló ár támakörében még próbaszámitások sem születtek.
/szakv. 20. old.!

Nem fogadható el ezzel kapcsolatban az alperes azon védekezése, hogy a tender
kiirását megelozoen megalapozott pénzügyi számitások készültek a megtérüléssei
kapcsolatban. A szükséges költség megtérülésévei kapcsolatban - - bár a
periratokhoz ilyen csatolásra nem került, - de nyilvánvalóan kellett, hogy
készüljenek különbözo pénzügyi számitások, hogy a befektetett toke, mikor térül
meg a hitelezoknek. Ez azonban nem azonos a szakérto fentebb irt
megállapitásával. A szakértoi megállapitás lényege ugyanis az, hogy olyan
próbaszámitások nem történtek, amelyeknél a szükséges költség és
méltányos nyereség megtérülését vették volna alapul a kiinduló ár /bázisár/
meghatározásához.
Vagyis az alperes bázisdijként a maximálisbevételt biztositó árat kötötte ki, és ez
is került elfogadásra, ami laikusok számára leforditva lényegében azt jelenti,
hogy olyan magas bázisdijat kötött ki, melyalkalmazásánál az autópályát
igénybevevok száma még nem csökken, vagyis nem vezet a bevételei
csökkenéséhez. /szakv. 23. Old.!
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Nem taglalva részletesen a szakvéleménynek a bázisdijból kiinduló dijképlet
bonyolultságára és hibásan történt leirására tett megállapitásait, az a
szakvéleménybol egyértelmüen megállapitható, hogy az elfogadott árképzési
módszer a természetes monopóliumok esetében alkalmazandó
árkonstmkciótól eltéro, s az elfogadott közgazdasági elveknek ellentmond.
A szakvéleménybol az is megállapitható, hogy az alkalmazott maximális bevételt
eredményezo ár, a sajátos finanszirozási konstrukció miatt, illetoleg az abból
fakadó bevételi többletkövetelmény realazálásához volt szükség. Az alperes által
alkalmazott monopolárral elérheto bevétel lényegében arra nyújt fedezetet, hogy a
koncesszor által felvett magas hitel, a bekerülési költség 88 %-ának, igen rövid,
13 éves futamidejü visszafizetését biztositsa, vagyis az alperes az árak
meghatározásánál nem az elobbekben kifejtett közgazdaságilag elfogadott
elvekre, hanem az általa felvett rövidlejáratu, magas kamatu és magas
százalékarányu hitel törlesztésének biztositására volt elsosorban tekintettel.
Az adósságszolgálat idotartama alatt a teljes ÁFA-mentes árbevétel 72 %--a az
adósság törlesztését célozza. Mivel azonban a dijszabályozás a koncesszió teljes
idotartamára szól, igy az a hiteleszerzodésekben kikötött lejárati idot - 2008-at
követoen- 2028-ig az árbevételbolközel azonos arány, - 70,3 % - ~ alperes
tiszta nyereségeként jelentkezik. Iszakv. 53-54. Old.!
Tehát a hiteltörlesztés idoszakában a bevétel 43 %-a olyan többietietigény,
ami kizárólag a saját finanszirozási konstrukcó következménye. Ez az
árbevétel azonban csak ugy valósulhat meg, hogy a tarifák magasabbak a
közgazdaságilag indokoltnál. A dijtételek már az adósságszolgálat ideje alatt is
több, mint kétszerese annak, mint amelyek közgazdaságilag indokolhatók
lennének. Iszakv. 50. old.!
A szerzodésben vállalt adósságszolgálat lejárta utánra tervezett évi átlagos ár,
még ennek is több mint a kétszerese, vagyis négyszeres.
Va2Vis átla2osan számolva. az e2ész koncesszió idotartamára vetitve ez
háromszoros árat ielent az indokolthoz képest. 151.old.!
Az más kérdés, hogy az alperes a szerzodésben foglaltakat még igy sem tudja
teljesiteni, de ennek közgazdasági okának felderitése nem ennek a pernek a
tárgya. Igy nem fogadható el ezzel kapcsolatban az alperesnek a fellebbezési
tárgyaláson tett azon eloadása sem, hogy a tervezett forgalom nem valósult meg,
az alperes veszteséges, s ez is csak azt igazolja, hogy az alperes nem tesz szert
tisztességtelen haszonra. E körülménynek ugyanis az uthasználó szempontjából
nincs jelentosége. Annak a kockázatát ugyanis, hogy alperes nem a
közgazdaságilag elismert módszert alkalmazta a dijak kialakitásánál, hanem
helyette egy, a maximális bevételt biztositó, a módszertani alapelvekkel
ellentétes, attól idegen, a potenciális uthasználók fIZetési hajlandóságára
alapitott bázisdij került kialakitásra - nyilvánvalóanaz uthasználókranem
terhelheti, azt maga kell, hogy viselje.
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A dijtételek feltüno aránytalanságát támasztja alá egyértelmüen a bevont eseti
szakérto szakvéleménye is akkor, amikor megállapitja, hogy az autópályát
igénybevevo személygépkocsi esetén az o oldalánjelentkezo megtakaritás, vagyis
a részére az autópálya által nyujtott szolgáltatás értéke belföldi autós esetében
hivatásforgalom esetén 700.-Ft, szabadidoforgalomban 400.-Ft, vagyis átlagosan
550.-Ft-ra teheto.

Erre is tekintettel, valamint a jogyisszony összes fentebb részletezett körülményét
figyelembe véve és mérlegelve, a másodfoku biróság is az alperes által a perbeli
idoben alkalmazott autópályahasználati dijat - 900.-Ft-ot- a teljes 42 km-es
szakaszra, az általa nyujtott szolgáltatással szemben feltünoen aránytalannak
találta, ezért a felek ezen szerzodése a Ptk. 201.§ /2/ bekezdése alapján a Ptk.
235.§ /1/ bekezdésre figyelemmel érvénytelen. Elfogadta, és reálisnak találta a
másodfoku biróság az elso foku biróság azon megállapitását, hogy ezen
utszakaszra összességében az 550.-Ft-os dij az, ami még nem feltünoen
aránytalan. Minthogy a felperes által fizetett dij a perbeli idoben 900.-Ft volt,
igy az 550.-Ft arányos dijat elfogadva, a felperes részére 350.-Ft visszajár.
Ugyanakkor a szakaszos igénybevétellel kapcsolatban a másodfoku birósflg nem
osztotta az elso foku biróság álláspontját, s e tekintetben nem találta
megalapozottnak a felperes keresetét.
A szakvéleménybol ugyanis megállapitható, - mint ahogy az a tényállás
kiegészitésben részletezésre került -, hogy az autópálya használati dijak körében
a dijbeszedés történhet zárt és nyitott rendszerben. Az Ml-es fizeto szakaszánál
a nyitott rendszer került bevezetésre, ami annyit jelent, hogy a fokapun történo
áthaladás a teljes dijösszeg megfizetését vonja maga után. Csökkentett dijtétel
ott kerül alkalmazásra, ha az uthasználó a fokapu elott letér az autópályáról.
A szakvéleménybol az is megállapitható, hogy a zárt rendszer nagyobb
pontosságu, nyomon követhetobb. Ez a megoldás azonban azt is jelenti, hogy
minden rácsatlakozási és kijárati ponthoz dijbeszedo apparátus telepitése
szükséges, amelynek a költségigénye tetemes. Költségkimélés okából, valamint
figyelemmel arra, hogy a 42 km-es utszakasz önmagában is csekély távolságot
jelent -került bevezetésre a nyilt rendszer.
A szakvélemény szerint e rendszer alkalmazása elvileg nem ellenezheto. Utalt
arra is a szakérto, hogy a helyi tömegközlekedésben is számtalan példa található
arra, hogy a dij nem arányos a konkrétan igénybevett szolgáltatás értékével. /PId.
villamoson vagy autóbuszon utazva akár egy megállónyi uthossz, akár a teljes
uthossz igénybevétele esetén a dijtarifa azonos.! Ezen okfejtést a másodfoku
biróság elfogadta. Ezen tul a másodfoku biróság mérlegelte azt a körülményt is,
hogy szakaszos igénybevétel esetén a perbeli autópályánál - az autópálya
igénybevételévelelérheto elonyök -éppen annak rövidsége miatt - alig mérhetok.
Ezért elvárható az uthasználótól is olyan magatartás, hogy ilyen rövid szakaszon
vagy ne térjen rá az autópályára, vagy ha mégis rátér - anélkül, hogy ezzel
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számottevoelonyretenneszert,- ennek csak olyan nyomós indoka lehet, ahol
már az egyéni érdek dominál. Ilyen nyomós egyéni érdek azonban nem 'indokolja
az egyébként nem ellenezheto nyilt rendszer alkalmazásának a megváltoztatását.
Ezért a másodfoku biróság a felperesnek a szakaszos uthasználattal kapcsolatban
érvényesitett, ugyancsak a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránytalanságára
alapitott keresetét nem találta megalapozottnak, ezért e vonatkozásban a felperes
keresetét elutasitotta.

Mindezekre tekintettel a másodfoku biróság az elsofoku biróság itéletét a Pp.
253.§ /2/ bekezdése alapján részben megváltoztatta, és az alperes
marasztalásának az összegét a rendelkezo rész szerint leszállitotta.

A perköltségrol a másodfoku biróság a Pp. 81.§ /l! bekezdése alapján
rendelkezett. Ekörben figyelemmel volt arra, hogy a szakérto kirendelésére
elsosorban a jogalap, vagyis annak eldöntése érdekében került sor, hogy az
alperes által alkalmazott dij az általa nyujtott szolgáltatással arányban állónak
tekintheto-e. A jogalap kérdésében pedig az alperes pervesztes lett, ezért a
szakértoi költségek viselésére o köteles. Az összegszerüség kérdésében azonban
a felperes csupán részben lett pemyertes, ugyanakkor az ügy bonyolultságát is
figyelembe véve rendelkezett a másodfoku biróság a javára fizetendo, rendelkezo
rész szerinti fellebbezési eljárási költségek viselésérol. Ezt meghaladó
költségeiket pedig peres felek maguk kötelesek viselni.

Budapest, 1998. május 5.

Dr. Kovács László sk.
a tanács elnöke
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