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Dr. Kovács Kázmér
ÜGYVÉD. A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA ALELNÖKE

J.

A Ptk. 201. § (2) bekezdése
védelmében .

(Feltuno aránytalanság és az
autópálya-használati szerzodések)

..

Vékás Lajos tszv. egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
tekintélye teljes súlyával vett részt az eddig folyamatban
volt "autópálya díj perekben", amikor mind a Dabasi Városi
Bíróságon, mind a Fovárosi Bíróságon perelt alperesi kon-
cessziós társaságok részére készített, illetve rendelkezésre
bocsátott tanulmányában végkövetkeztetésként leszögezte:
"a Ptk. 201. § (2) bekezdésében biztosított megtámadási jog
az autópálya-használati szerzodések díjvitáiban fogalmilag
kizárt". A Dabasi Városi Bíróság - ez ido szerint nem jogeros
- ítéletében meghajolt az érvek és a tekintély súlya alatt,
míg a Budapesti II-Ill. kerületi és a Fovárosi Bíróság az
ellentétes álláspontot támogató indoklást érezte erosebbnek,
és a szolgáltatás-ellenszolgáltatás feltuno aránytalanságát
megállapító jogeros keresetnek helyt adó ítéletet hozott.

Tekintettel arra, hogy Vékás Lajos fenti tanulmánya jelen
folyóirat korábbi számában megjelent, lehetoséget kértem
a Szerkesztoségtol észrevételeim összefoglalására, hogy az
ellentétes álláspontot támogató nézeteket is módjuk legyen
az érdeklodó'knek megismerni. Természetesen elismerem a
polgári jog köztiszteletben álló tanárának nálam szélesebb
köru tudományos tájékozottságát, a nemzetközi összefüggé-
sek mélyebb ismeretét, mégis azzal a - jóllehet szerénytelen

- feltevéssel élek, hogy (noha tudom, hogy Vékás Lajos a
róla is elnevezett ügyvédi irodának alapító tagja) a minden-
napos jogalkalmazás során alkalmazható és alkalmazandó
eszközök és szemlélet tekintetében az adott kérdéskörben
következtetései vitathatóak, sot vitatni valóak. Ezt kíséri em

meg az alábbiakban kifejteni.
Szerzo mind a szóban forgó törvényhely általános értéke-

léséból (1.), mind az autópálya-használati szerzodések sajá-
tosságaiból (II.) arra a következtetésre jut, hogy ez utóbbi
tekintetében az adott megtámadási lehetoség fogalmilag
kizárt, mert

- általában is nehezen egyeztetheto össze a piacgazdaság
követelményeivel,

- különösen megnehezíti alkalmazását, ha a kötelezett
szabad árképzését állami beavatkozás (mint az autópálya-
koncessziók körében) korlátozza,

- egyenesen abszurdnak tekintheto olyan körben (így az
autópálya-használati szerzodések esetében), ahol kello piaci
alternatívák és megfelelo összehasonlító adatok hiányában
a megtámadási jog megítéléséhez a törvény és a bírói
gyakorlat által megkívánt forgalmi értéket nem lehet megál-
lapí taní.
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1. A Ptk. 201. § (2) bekezdésének általános értékelése

A.
Szerzo véleménye szerint a Ptk. tárgyi szabálya a magána-

utonómiába páratlanul tág bírói beavatkozást engedo norma,
amely jelenlegi formájában a piacgazdaság elveivel szinte
összeegyeztethetetlen.

Nem vitatom, hogy a piacgazdaság általános elveihez
képest a tárgyalt norma kivételt jelent.

Axiomatikusnak tunik viszont számomra az a tétel is,

hogy a feltuno értékaránytalanság, illetve a laesió enormis
tétele régóta megosztja a jogásztársadalmat. Nem vitatható
ugyanakkor, hogy két rendkívül fontos alapelv kollíziója
nyomán kerülhet sor alkalmazására. Hiányolom ezért Szerzo
tanulmányából annak a triviális alapvetésnek a megjeleníté-
sét, mely szerint tehát a 201. § (2) bekezdés fenntartása
elleni érvek a forgalombiztonság szempontjait, az ellentétes
álláspont pedig az értékarányos'ság alapelvét részesíti elony-
ben.

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában rendszeresen elofor-
duló dilemma az egymásnak vélt, vagy valós okból ellent-
mondó alapelvek összeegyeztetés ének problematikája. Itt is
hasonló kollízióról van szó, azonban a mérlegelést a jogalko-
tó már elvégezte és meghatározott esetekben az értékará-
nyosság követelményét súlyosabbnak ítélte a forgalombiz-
tonság követelményénél. Nem érdektelen tény, hogya
legutóbbi Ptk. módosítás során ugyan felmerült a Ptk. 201.
§ (2) bekezdése törlés ének szükségessége, azonban végül is
elmaradt.

A konkrétjogvitát konkrét felek viszonylatában a bíróság
elé táró feleknek viszont (az esetleges jogalkotói kételyektol
függetlenül) olyan döntésre lehet és kell számítaniuk a
bíróságtól, amely a hatályos jog alapján végzi el az érdekek
ütköztetését. Ezért nem látom meghatározó jelentoségunek
az elmélyülést az 1959. évi IV. törvény megalkotása körüli
szempontok mérlegelésében, fontosabbnak tartom helyette
a norma általános értékelése szempontjából annak jelenre
gyakorolt hatását és jövóoeni esélyeit.

A feltuno aránytalanság miatti megtámadási jog hívei azt
a nézetet képviselik, hogy kivételes esetekben módot kell
kapnia a durva jogsérelmet szenvedett félnek arra, hogy
önmagában a (a jogalkotó által teljes köruen elozetesen fel
nem mérheto, ezáltal taxációba nem szorítható körülmények
folytán kialakult) szélsoséges értékaránytalanság miatt is a
szerzodés érvényességének kérdését bíróság elott vitathassa.
Az ellentétes álláspont szerint akármilyen mértéku az értéka-
ránytalanság, a szerzodéskötéskori akarat és az üzleti bizton-
ság szempontjai meg kell, hogy elozzék a szolgáltatások-
ellenszolgáltatások viszonylagos egyenértékuségéhez fuzo-
do érdekeket.

Szerzo tanulmánya összefoglalásában kinyilvánítja, hogy
a jelenlegi autópálya-használati díjak szerinte sem reálisak,
még kevésbé igazságosak, de utal rá, hogy az e téren
jelentkezo társadalmi feszültségek és konfliktusok feloldásá-
ra a Ptk. 201. § (2) bekezdése nem megfelelo jogi eszköz,
mert nem alkalmazható. Adós marad azonban a helyette
helyesen alkalmazható eszköz megjelölésével.
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Természetesen fentiekkel nem azt mondom, hogy az
üdvös cél elérése érdekében jogellenes eszközöket is fel
szabad használni, és azt sem, hogy csak akkor lehet egy
adott jogalkalmazást kifogásolni, ha van helyette jobb.
Tágítani kívánom viszont azok pozitív szemléletét, akik
ugyan kritikusan tekintenek a Ptk. 201. § (2) bekezdésének,
mint jogi normának hibáira, de erényeit is keresik.

Éppen az M-I autópálya konkrét díjvitája is bizonyítja
az adott tárgyú szerzodés megtámadás lehetosége továbbél-
tetésének szükségességét, és a több ezer éves jogintézmény
életrevalóságát. A Fovárosi Bíróság döntése nemcsak a
felhívott jogi norma szövegének, de a felén túli sérelem
miatti megtámadási lehetoség melletti mindenkori szempon-
toknak is megfelel, sot tökéletesen konform a LB. 267. PK.
Állásfoglalásával is.

Mint utaltam rá, a norma megszületésének és továbbélésé-
nek meghatározó indoka, hogy lehetnek olyan esetek, ami-
kor olyan súlyos sérelmet szenved az értékarányosság
követelménye, hogya reparációhoz fuzodo érdekek mege-
lozhetik a forgalombiztonsághoz és az üzleti élet biztonságá-
hoz fuzodo meghatározó fontosságú szempontokat. Nem
tudom, hogy az ellentétes nézet képviseloi azt is elfogadha-
tónak tartanák-e, ha a Gyor-Hegyeshalom autópálya
43 km-es szakaszán nem a jelenlegi 1300, hanem 13 000 Ft
lenne a díj, vagy annál is több. Lehetnek - és amint a példák
igazolják, vannak is - olyan esetek, amikor a körülmények
alakulása folytán (melyeknek akárcsak közelíto pontosságú
körülírása sem lehetséges) anélkül szenved az értékarányos-
ság követelménye súlyos sérelmet, hogy az egyéb szerzodés-
megtámadási kategóriák bármelyikébe az adott tényállás
beillesztheto lenne. Ezek és kifejezetten ezek azok a tényál-
lások, amelyek specifikusan a Ptk. 201. § (2) bekezdésének
körébe vonhatóak.

Ha megvizsgáljuk, hogy milyen következményekkel járt
a konkrét esetben a norma létezése és annak következetes

alkalmazása, és ha megvizsgáljuk, hogy annak hiánya vagy
szú1cíto értelmezése mire vezetett volna, nyilvánvalóan
látnunk kell, hogy Vékás Lajos álláspontját az összehasonlí-
tás eredménye nem támogatja.

Számolnia lehetett és kellett volna a koncesszoroknak

azzal, hogy amikor Magyarországon a termékek árai és a
szolgáltatások díjai kialakítása során legfeljebb a nyugat-
európai vagy az azt némileg meghaladó összegekkel kalku-
lálnak a termeló1cés a szolgáltatók általában, akkor ó1csem
függetleníthetik magukat sem a gazdasági, sem a jogi
követelményektó1 azzal, hogya nyugat-európai árakat is
jelentosen meghaladó árakat kísérelnek meg érvényesíteni.
Különösen igaz ez, ha - amint ez nem kizárható, sot a
konkrét esetben lefolytatott bizonyítási eljárás ezt igazolta
- egyértelmu szakértoi vélemények szerint a konc ess zor

üzleti tevékenysége hátterében a tényleges kockázatvállalás
súlya a szokásostól lefelé lényeges mértékben tér el.

B.

Túl azonban azon, hogya Ptk. 201. § (2) bekezdése a
hatályos magyar polgári anyagi jog része, és mint ilyen a
jogalkalmazókra nézve és jogalanyokra nézve is kötelezo,

kiemelendo, hogy még az EU Magyarországra vonatkozó
jogközelítési és a tagállamokra vonatkozó jogharmonizációs
követelmények mellett sem vonható abba a körbe, melyek
rövidebb-hosszabb távon hatályon kívül helyezését kell,
hogy eredményezzék. Ilyenre Szerzo sem hivatkozik, holott,
ha ilyen követelmény lenne, akkor - mint álláspontját
alátámasztó érvet - nyilván szerepeltetné.

Még a tanulmány is elismeri, hogy a jelenlegi, és a hazai
jogfejlodést mindig is jelentosen befolyásoló osztrák hatá-
lyos jogban aktuálisan is jelen van a szerzodések utólagos
bíróság elotti megtámadás ának lehetosége a szolgáltatás
árviszonyaira alapítottan. Ugyanakkor a megengedett rész-
letkérdések körébe tartozó - még az EU jogharmonizáció
szempontjából is - hogy a magyar hatályos jog a megtáma-
dás szubjektív feltételét nem elozetesen, hanem utólagosan
támasztja csak a Ptk. 236. § (4) bekezdésében írt körben.

C.
Szerzo szerint a norma bírói alkalmazása a 80-as évektol

kezdve megszorító jellegu, ami mind az alkalmazás körének
szú1cítésében és a megtámadás feltételének szigorodásában,
mind pedig a következmények levonásánál megnyilvánul.

Téves projektálás azonban a PK. 267. állásfoglalás egé-
szen más korábbi bírói gyakorlattal szemben más célból és
más körülmények között hangsúlyozott, az alkalmazás szu-
kítése irányába ható szemléletét a vitatott helyzetre úgy
adaptálni, melynek során figyelmen kívül marad az adott
jogviszony sajátos jellege.

Félrevezeto a feltételek szigorítás ára általánosságban
hivatkozni, hiszen az alkalmazási kör szú1cítése meghatáro-
zott feltételek melletti meghatározott okokból történt, me-
lyek nem vonhatók egybe valamennyi felmerülheto jogvita
tárgyával és céljával.

Az a körülmény, hogyatörvényszöveg szerkesztésekor
az autópálya díjakra nem gondolhatott ajogalkotó, természe-
tesen önmagában nem zárja ki annak alkalmazását. A jó
kodifikáció és az intuitív bírói jogalkalmazás együttesen
képes rá - jó esetben több száz éven keresztül is - hogy
változó, átalakuló körülmények között is változatlan norma
jusson érvényre.

A bíróságnak az ilyen perekben nemhogy az alperes, vagy
a felperes, hanem együttesen a peres felekre gyakorolt, ezen
keresztül a társadalomra gyakorolt összhatásában kell megí-
télnie a perbevitt jogot, ennek keretében tehát azt a szabályt
is, hogy "az eset összes körülményét mérlegelni kell". A
társadalomra gyakorolt hatás alatt természetesen nem vala-
milyen populista szólamot értek, hanem azt, hogy

- nem feltunoen aránytalan-e egy szolgáltatás Magyaror-

szágon, ha jelentosebben drágább, mint bárhol másutt
Európában

- nem indokolatlan-e ez a drágaság és nem mérsékelen-
do-e, ha a hátterében

- rosszul megbecsült forgalom, ugyanakkor
- az elvárhatónállényegesen alacsonyabb saját vállal-

kozói kockázatvállalás

- az alapítói tokében indokolatlanul túlértékelt alapítói
szellemi apport, stb.
áll.
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D.
A bírói gyakorlat elorelátását mutatja az a következetes

kitartás, mellyel a kezdetektol nem engedett annak a gyakran
elég szorító nyomásnak, hogy meghatározza a Ptk. 201. §
(2) bekezdés alkalmazásához szükséges, általánosságban
irányadó %-os mértéket. Ahogya %-os mértékre nézve nincs

és nem lehet eleve kizárható, vagy biztos mértéket megjelöl-
ni, ugyanígy nem lehet a súlyos értékaránytalanságra vezet-
heto és ennélfogva indokoltan bíróság elott megtámadható
tényállásokat teljes köruen másként, mint magára az értéka-
ránytalanságra utalással kodifikálni.

E.

A tanulmány szerint aPtk. 4. § (4) bek. analógalkalmazá-
sa(tehátnyilván ezenacímen az ilyen keresetekelutasítása)
útján, "módot lehet találni arra, hogy ez ne ösztönözze a
szerzodofelet gondatlan, felelotlen eljárásraa szerzodéskö-
tésnél". Ezzel szemben a véleményem az, hogy ezt az
ösztönzést nem a megtámadó félnek, hanem a másiknak
kellene megkapniaaz értékarányosságikövetelmény kivéte-
lesensúlyos sérelme esetén azt következetesen számonkéro
döntésekkel. (A konkrét veszély ugyanis a perbeli és az
ahhoz hasonló jogviszonyok esetén nem az, hogya megfele-
lo versengoalternatívanélküli- ilyenértelembenatényleges
választás jogával nem rendelkezo - használók fognak "fele-
lotlenül" szerzodéseket kötni, hanem például inkább az,
hogy egyes vállalkozók Magyarországot a másutt megen-
gedhetetlen és elfogadhatatlan "lehetoségek" hazájának te-
kintve úgy kísérelnek meg "vállalkozni", hogy szinte kizáró-
lag hitelból finanszíroznak, ami aztán szolgáltatásuk árát
minden összehasonlításban aránytalanul drágítja.)

F.

A tanulmány bemutatja - koncepcióját alátámasztandó -
a PK. 267. állásfoglalás egyes téziseit. Lévén az állásfoglalás
több mint 10 éves, annak részleteire, indokaira, a korábbi
bírói gyakorlatot indokoltan megváltoztató hatására ezért itt
nincs okom kitérni. Miután azonban a tanulmány kiemeli a
PK. állásfoglalás 1.pontja indoklás ának utolsó bekezdésében
foglaltakat, legyen szabad nekem azzal szemben kiemelnem
a PK. állásfoglalás 1.pontjának indoklásából az 1. bekezdés-
ben foglaltakat: "E rendelkezés a szolgáltatás és ellenszol-
gáltatás egyenértékuségének kirívó (feltunój megsértése
esetén lehetoséget biztosít a szerzodési nyilatkozat megtá-
madására akkor is, ha a szerzodéskötési akarat hibája esetére
biztosított megtámadási okokra alapított jogérvényesítéssel
a sérelem nem orvosolható".

A PK. 267 elotti túlburjánzott szerzodésmegtámadási
gyakorlat hátterébenaz a tipikus tényállásállt, hogyavevo
- részletfizetés vállalása mellett - nemhogy alkudott, de

ráigért az eladó által kért vételárra olyan mértékben, hogy
amikor a hátralék esedékessé vált, fizetés helyett szerzodés-

megtámadási kifogását terjesztette elo. Emlékezetes, hogy
ilyenkor az éppen általa kialakított magas ár következtében
a korábbi joggyakorlat szerint a bíróság a szakértoi leg
megállapított arányos középárra és nem annak felso kü-
szöbértékére, szállította le a vételárat. A PK. 267. szerinti

szú1átés tehát ezt a gyakorlatot szigorította - még egyszer
hangsúlyozom, teljesen indokoltan - (indoklás harmadik
bek~zdése).

Mindezek a szempontok itt nem merülnek fel, ugyan-
akkor viszont adott egy jól-rosszul szabályozott jogterület
(koncessziós jog), ami elozmények hiányában kiforratlansá-
ga és a jogalkotói, jogalkalmazói gyakorlat hiánya folytán
és további okokból (titkos szerzodések stb.) is, melynek
inkább vonzania, mint taszítania kellene a klasszikus és
kiérlelt jogi technikákat, alapelvi szintu követelményeket.

Összefoglalólag: A 201. § (2) bekezdése korábbi visszaé-
lésszeru alkalmazási körét a PK 267. állásfoglalása korábban
már túlnyomórészt helyre tette. A hazai jogirodalomban
ugyan vitatott a jogintézmény szükségessége, azonban az
átalakuló társadalmi viszonyok között véleményem szerint
több érv szól az alapelvi szintu utólagos bírói kontroll
fenntartásának lehetosége mellett, mint ellene. Egyet lehet
érteni minden visszaélésszeru alkalmazás szigorú visszauta-
sításával, de csak igazolt rosszhiszemuség esetén. Nem lehet
rosszhiszemuségrol, visszaélésszeru joggyakorlásról beszél-
ni, amikorajoggyakorláscélja aközfelfogásszerinttársadal-
mi igényt elégít ki.

II.

A Ptk. 201. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága az
autópálya-használati szerzodésekre.

Nincs vitám Vékás Lajossal mindabban, amit az autópá-
lya-használati szerzodések és a koncessziós szerzodések
viszonyáról ír bevezetésként. Tudomásom szerint nem me-
rült fel a konkrét jogvitákban nézeteltérés a felek között a
két jogviszony különválasztásának szükségességére nézve,
vagy ha mégis, az csak abban állt, hogy az államtól szerzett
jogot a koncesszor megkísérelte - megkísérli - olyan
abszolút jogosítványként értékelni, ami mintegy ,jogon
kívüliségi" állapotot teremt a részére.

Le kell szögezni,hogy a használati díj perben eloterjeszt-
heto kereseti kérelem teljesítése nem szükségszeruen ellen-
tétes a koncessziós szerzodéssel, és az Ml-es ügyében a
keresetnekhelyt adójogeros bírósági ítélet semvolt az. Sem
a koncessziós tender, sem a benyújtott pályázat, sem a
megkötött szerzodés nem írt elo kötelezoen alkalmazandó
vagy alkalmazható díjat, hanem azt alsó-felso határokkal
határozta meg, a kereset és a helytadó ítélet is a konkrét
esetben ezen határok között maradt. A bírósági kontroll tehát
nem a koncessziós szerzodésre, hanem a koncessÚós szerzo-

dés által felállított kereten belül a koncesszor által mérlege-
léssel megállapított díj felülvizsgálatára irányul.

Közismerthivatkozása az autópálya társaságoknak,hogy
nem is merítikki a koncessziósszerzodésszerinti lehetséges
díjmaximumot.Fentiek szerinttehát atársaság diszkrécioná-
lis jogkörben állapítja meg a díjat a koncessziós szerzodés-
ben meghatározott alsó és felso keretösszegek között. A
keresetnek helytadó ítélet tehát nem kell ellentétes legyen
(az Ml-es ügyébenhozott döntés nem is az) a koncessziós
szerzodéssel, hanem k i egé szí t i, a bíróság által
megállapított díjmérték is megfelel a versenykörülmények
között elnyert koncessziós szerzodés feltételeinek.
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A koncesszió a törvény miniszteri indokolása szerint
részleges piaci monopólium. Ez azt jelenti, hogya koncesz-
szor is a piacon vesz részt, ugyanakkor jogot nyert olyan
privilegizált tevékenység folytatására, melyre külön jogosít-
vány hiányában nem lenne jogosult. Nem jelent tehát a
koncesszió feltétlenjogosítványokat, a hatályos magyar jogi
környezet figyelmen kívül hagyásának lehetoségét.

Tévesnek tCfnik a tanulmány azon levezetése, ami a
koncessziós tevékenység árképzési szabályaira utal és kifej- .
ti, hogy az autópálya használatba adója nem feltétlenül és
nem mindenben szabadon határozza meg az autópálya-
használati díjat, hiszen erre vonatkozóan a koncessziós
szerzodés már számos vonatkozásban megkötheti a kezét.
Azért téves ez a nézet, mert a tényleges koncessziós
szerzodések il,yen ,megkötést nem tartalmaznak és ilyet a
koncessziós s~~ sem ír elo. A koncessziós tevékeny-
ségról szóló 1991. évi XVI. törvény 8. § (3) bekezdése c.
és f. pontja szerint a pályázati kiírásnak csak szükség esetén
kell tartalmaznia a koncesszióba adott tevékenység árképzé-
si szabályait, ideértve a díj meghatározásának elveit és
módszereit, és a közúti közlekedésról szóló ágazati koncesz-
sziós törvény, az 1988. évi J. törvény csak a menetrend
alapján autóbusszal végzett közúti közforgalmi személyszál-
lításra vonatkozó koncessziós pályázat esetében írja elo
kötelezo tartalmi elemként a szolgáltatás díjának megállapí-
tására vonatkozó közléseket. Ezen jogszabályok együttes
értelmezésébol következik, hogy sem a pályázati kiírásnak,
sem a koncessziós szerzodésnek nem kötelezo eleme az

autópálya díj meghatározása.
Amennyiben a jogalkotói szándék ki kívánná zárni az

autópálya díj tekintetében az adott tárgyú szerzodés megtá-
madás lehetoségét, semmi akadálya nem lenne, hogya
hatósági áras körbe bevonva (hasonlóan a fent említett
személyszállítási tömegközlekedési koncesszióhoz) ezt
megtegye.

Az ártörvény, az 1990. évi LXXXVII. törvény preambulu-
ma egyértelmCfen fogalmaz, amikor leszögezi, hogya kor-
mányzati árszabályozás korlátainak kijelölése céljából kí-
vánja a legmagasabb jogalkotói szinten meghatározni a
törvény elfogadásával a hatósági áras és a szabadáras
tennékeket és szolgáltatásokat. Az ártörvény filozófiájából
következik, hogy kvázi szabad ár nincs, ez fogalmilag kizárt.
A koncessziós jog, mint a viszonylag újabb jogfejlodés
tennéke, nem nyújthat az állam számára sem többletleheto-
séget a klasszikus alapelvek megkerülésére. Ha az állam
csak törvényben meghatározott körben jogosult az adójog-
szabályokat módosítani, és csak törvényben jogosult a
hatósági áras tennékkört meghatározni, akkor mindazok az
érvek, melyek emellett szólnak, változatlanok akkor is, ha
a tevékenységet az állam származékos módon, koncesszorok
útján gyakorolja. Fogalmazhatok tehát úgy is: a nemo plus
iuris elvébe is ütközik minden olyanjogértelmezés, melynek
az a végkövetkeztetése, hogy a koncesszor többletjogosítvá-
nyokhoz jutott a polgárjogi szerzodéses kapcsolatai alakítá-
sai során.

Az állam ugyanis csak annyiban gyakorol közhatalmi
jogosítványt, hogya privilégizált tevékenységi kört belátása

szerinti mértékben és díj ellenében engedi át. A koncessziós
tevékenység folytatására egyébként a polgári jog szabályai
az irány adók ugyanúgy, mint ahogy az állam eljárására is,
amennyiben nem a közhatalom képviselojeként, hanem
polgári jogi jogalanyként köt szerzodést.

Szerzo azt is felveti, hogy az autópálya-használati szerzo-
désnél a szolgáltatások egyensúlyának mérlegelése szem-
pontjából elengedhetetlen (piaci) forgalmi érték a legna-
gyobb igyekezettel sem állapítható meg. Utóbb kitérek a
LegfelsoDb Bíróság az ilyen helyzetre nézve korábban
közzétett döntésére, most azonban utalnék arra a megállapí-
tásra, miszerint a külföldi összehasonlítások tárgyra nézve
hiányos és ezért mindenképpen torz adatokat szolgáltatnak.
Ezt a nézetet a tanulmány azzal folytatja, hogya koncessziós
szerzodés feltételeiból nem a piaci forgalmi értéket lehet
megállapítani, hanem csupán az autópálya használatba adó-
jának díjkalkulációs módszerébe néminemCf betekintést
nyerni.

Egyetértek a tanulmánnyal abban a részében, hogya
koncessziós szerzodés vizsgálata a szolgáltatás-ellenszolgál-
tatás arányosságának vizsgálatakor elsodleges szempontként
nem jöhet figyelembe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
egyáltalán nem. Amennyiben az elsodleges szempont - az
összehasonlító adatok - olyan szélsoséges eltérést mutatnak
minden nemzetközi összehasonlításban, mint az elso hazai
fizeto autópálya esetében, akkor el lehet és el kell végezni
- ilyen irányú kereseti kérelem esetén - azt a kontrollt, mely

szóba sem jöhetne, ha a kikötött ellenszolgáltatás a szokásos
és elfogadható mértékCfáringadozás körébe lenne sorolható.

Miután a legtöbb európai autópálya díjnak az elso fizeto
autópálya díjak többszöröse, ezért - és csak ezért - jöhet

szóba, hogy mi az a szolgáltatás (idóDen és üzemanyagban,
kényelemben közlekedésbiztonságban, környezetvédelem-
ben), amit az autópálya igénybevétele nyújt, és lehet-e az
autópálya-használati szerzodés hátterét képezo koncessziós
szerzodés vizsgálata útján olyan kimentési szempontokat
találni, melyek mégis magyarázatot adnának aszokottól
jelentosen eltéro mértéku díjakra. A koncessziós szerzodés
vizsgálata tehát nem a felperesi, hanem az alperesi, azaz a
koncesszori érdekkörben merülfel ilyen esetben, ezért történt
azután a konkrét ügyben, hogy a szakértoi díj elólegezésére
a bíróság nem is a felperest, hanem az alperest kötelezte,
az alperes pedig ennek eleget tett. Ha ilyen esetben a
kötelezésnek az alperes nem tesz eleget, akkor maradnak -
kello indok és magyarázat nélkül- az összehasonlító adatok,
melyek szerint az adott autópályadíj aránytalanul magasabb,
mint az alföldi körülmények között épült és szintén állami
támogatás nélküli külföldi autópályák díjai.

Az autópályahasználat által elérheto megtakarítások töb-
bé-kevésbé számszerCfsíthetoek meghatározott turéshatárok-
kal. A konkrét perben egy muegyetemi tanár ezt el is végezte
és ezekkel az adatokkal kiegészítette a bíróság által kirendelt
közgazdász egyetemi tanár szakvéleményét. (Ezeket a szá-
mításokat az autópálya társaság is helyesnek tartotta és
elfogadta.) Téves tehát, hogy az autópálya-használatnak ne
lenne értéke, és hogy az ne lenne összehasonlítható meg-
nyugtatóan.
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Nagyon valószínu egyébként, hogy az autópálya társasá-
gok is a kalkuláció elozményei nek hiányában, esetleg
elvégezhetetlenségében bízva feltételezték, hogy nem kell
a bíróság elotti kontrollal számolniuk, és hogy a titkos
koncessziós szerzodés hátterét képezo közgazdasági tarta-
lom rejtve maradhat.

A tanulmány azon hivatkozás ára, miszerint összehasonlí-
tó adatok hiányában piaci árról, ennek nyomán tárgyi
szerzodés megtámadás lehetoségérol beszélni fogalmilag
kizárt, hivatkozom arra, hogy ez ellentétes a Legfelsóob
Bíróság Bírósági Határozatokban is közzétett eseti döntésé-
bol következo gyakorlattal is, de egyébként sem helyes. Egy
szolgáltatás nemcsak akkor lehet a kikötött ellenszolgáltatás-
hoz képest súlyosan aránytalan, ha annak már piaca van, és
különösen jogosnak tunik a megállapításom annak függvé-
nyében, hogy a termékskála változásával mindig lesznek
olyan új termékek és szolgáltatások, melyeknek nincsen
elozménye, ezáltal kialakult hazai paici ára sem. Ismét
visszakanyarodunk az alapkérdéshez: Mennyire kívánjuk a
lovak közé vágni a gyeplot, azaz kívánatos-e, hogy átalakuló
viszonyaink között kiugró szélsoségeken keresztül jussunk
el a kívánatos piaci állapothoz, vagy inkább úgy, hogya
szélsoségeket lehetoleg nyesegetjük. '

Le kell szögezni, hogy feltétlenül értékelni kell a korszeru,
új termékek, a fokozott piaci kockázat, stb. indokolt árnövelo
hatását, ennek jogos igényét természetesen én is elismerem.
A kérdés azonban az, hogy ez korlátlan lehet-e, vagy sem.
Szerintem nem, és így foglalt állást a Legfelsóob Bíróság
is az 1989. évi 450. szám alatt közzétett eseti döntésében,
amikor úgy döntött, hogy ha egy adott termék belföldön
csak egy forgalmazótól szerezheto be, vagyis ha a termék
ára nem a keresleti-kínálati (piaci) értékítélet alapján alakul
ki, a bíróság akkor is vizsgálhatja a szolgáltatás-ellenszolgál-
tatás feltuno aránytalanságának kérdését, ennek keretében
figyelembe veheti a forgalmazó ráfordításait és a külföldi
beszerzési árat is.

Az Ml-es ügyében indított per hátterében nem egyszeruen
elméleti megfontolás állt, hanem olyan gyakorlati közösségi
érdek, amelyet a perben lefolytatott bizonyítási eljárás azzal
az adattal támasztott alá (a bíróság által kirendelt közgazdász
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egyetemi tanár 80 oldalas angol és magyar nyelvu lábjegyze-
tekkel és irodalomjegyzékkel ellátott tanulmányában), hogy
a konkrét esetben az autópályadíj háromszorosa a közgazda-
ságilag indokolható mértéknek.

A felén túli sérelem összegszeruségi feltételei is adottak
lehetnek, nemhogy a 20-30%-os értékdifferencia. Ez az a
helyzet, ami jogi megoldást igényelt a kényszerhelyzetben
lévo fogyasztók részérol. Vékás Lajos ugyan azt írja, hogy
az autópálya használójának van választási lehetosége, ezzel
szemben én azt mondom, hogy igazi versengo altematíva-
ként az autópályahasználathoz képest hazai átlagos minosé-
gu országos foútvonalaink nem jönnek figyelembe. A Közle-
kedéstudományi Intézet kimutatta, hogy közlekedésbizton-
sági szempontból mind a balesetek gyakorisága, mind az
egy balesetre jutó halálos eredmények száma tekintetében
(ez utóbbi kb. háromszoros az országos foúton az autópályá-
hoz képest) az autópálya összehasonlíthatatlanul kedvezobb
lehetoséget jelent. Természete'sen nem kötelezo az autópá-
lyát igénybe venni, de az autópálya ebben az esetben
természetes monopóliumot jelent. Az USA versenyszabá-
lyozási irányelvei többek között az ésszeru helyettesítés
problémáit is definiálják. Eszerint egy termék, vagy szolgál-
tatás akkor ésszeru helyettesítoje a másiknak, ha csekély
árváltozás esetén a fogyasztó áttér a másikra. Eme csekély
árváltozás sávját 5%-banjelölik ki. A hazai fizeto autópályá-
ink esetében a szóba jöheto választási lehetoségek nem
tartoznak abba a körbe, ahol egy maximum 5%-os árváltoz-
tatás átterel né a fogyasztókat egy másik utazási módra. (Dr.
Illés Mária egyetemi tanár: Az Ml autópálya díjrendszeré-
nek alapveto összefüggései.)

A jogi irodalomnak és a bíróságoknak dönteniük kellett
tehát, hogy van-e válaszuk a kialakított háromszoros díj
melletti helyzetre, vagy sincs. Szerzonek ez ideig nem
tudunk más válaszáról, mint amit a koncessziós társaságok-
nak a perek folyamatban léte alatt rendelkezésre bocsátott.
Ezek szerint - a Magyar Jogban megjelent tanulmánnyal
egyezoen azt fejti ki, hogy a Magyar Autóklub válaszkísér-
lete (és az azt respektáló bírósági döntés) szerinte téves.
Jelen tanulmányban azt kíséreltem meg igazolni, hogy miért
nem az.


