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Új gyorsforgalmi koncepció – NIF Zrt. feladatai

A fejlesztési feladatok végrehajtása keretében "zöldmezős" új gyorsforgalmi utak és a
hozzájuk tartozó felépítmények (ide értve többek között az új autópálya-mérnökségeket is)
megépítése, valamint "barnamezős" gyorsforgalmi utak esetében a meglévő szakaszok
szélesítése és bővítése valósul meg.

A Koncessziós Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza az érintett projektek körét
(„Projektlista”) az alábbi -NIF Zrt. feladatait tekintve - releváns projektinformációkkal együtt:
 az építési tevékenység elvégzője a koncesszor vagy az állam;
 "Kötbérterhes Fejlesztési Határidő" a "Fejlesztési Munkák" (új építés, bővítés, koncessziós

szintre hozás) vonatkozásában;
 építéshez, tervezéshez szükséges koncesszornak átadásra kerülő dokumentumok;
 átadandó dokumentumok rendelkezésre állásának, illetve átadásának dátuma (az időszak

utolsó napja);
 "Területszerzés befejezése (az időszak utolsó napja)„;
 "Csatlakozó speciális beruházási kötelezettség (alaptevékenységhez kapcsolódó

létesítmények jogszabály szerint kötelező)(csatlakozó létesítmények, üzemmérnökség,
benzinkút, pihenő, komplex pihenő, szálloda, sportlétesítmények stb)„.
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1. Tervezés

 NIF Zrt. a folyamatban lévő előkészítések aktuális szakaszainak lezárását követően a
tervdokumentációkat, megszerzett engedélyeket átadja a Koncesszor részére. Ennek keretében

 kiviteli tender dokumentáció,

 engedélyezési terv a megszerzett engedélyekkel, illetve

 tanulmányterv, környezetvédelmi dokumentáció és környezetvédelmi engedély átadására kerülhet

sor.

 Amennyiben a jóváhagyott engedélyezési tervek és a meglévő kiviteli tervek a NIF Zrt. megbízása

alapján készültek és a koncesszornak átadásra kerültek, a koncesszor köteles felülvizsgálni, ellenőrizni

ezeket a terveket.



1. Tervezés

 A jóváhagyott engedélyezési tervekre és a meglévő kiviteli tervekre vonatkozó tervezési szerződés a tervezői

szerződésből származó, a NIF Zrt-t illető jótállási és szavatossági jogok átruházásról szóló szerződés alapján a

– szerződés szerinti – kezdés napján átruházásra került.

 A koncesszor köteles felülvizsgálni a NIF Zrt. által készíttetett terveket különösen abban a tekintetben, hogy a

projekt keretében megvalósítandó valamennyi csomópont esetében az alcsomóponttól, a keresztező

közúthálózat esetében a korrekció végpontjától számítottan 2 km-en belül – amennyiben ezen belül

településhatár van, akkor a településhatárig – a csatlakozó úthálózat szintre hozását végezze el.

 Koncesszor köteles feltárni, és szükség szerint megterveztetni, valamint hálózati csatlakozás esetén

megépíteni az országos közutakkal párhuzamos kerékpárutak hidakon, műtárgyakon történő átvezetését.



1. Tervezés

Engedélyek

A meglévő építési engedélyek kivételével, a koncesszor felelős minden, az új gyorsforgalmi utakra, a meglévő

gyorsforgalmi utak sávbővítésére vonatkozó engedély megszerzéséért, és bármely engedélyhez, beleértve a meglévő

építési engedélyekhez szükséges módosítás, pótlás és hiánypótlás lebonyolításáért.



2. Kivitelezés

 A Projektlista 79 db projektet tartalmaz, amelyből 13 db a NIF Zrt. lebonyolításában valósul meg.

 A projektek megvalósítására tervezetten 10 év alatt ütemezetten kerül sor, a Projektlistában megadott befejezési

határidővel.

 A NIF Zrt. megvalósításában elkészülő projektek esetében a létesítmény adására a forgalomba helyezést követően

kerül sor.

 Amennyiben a műszaki átadás-átvételre a Koncessziós Szerződés megkötését követően kerül sor, a Koncesszor a

műszaki átadás-átvétel során kezelőként részt fog venni, a forgalomba helyezési eljárásban közútkezelőként meg fog

jelenni.



2. Kivitelezés - „NIF kivitelezésű gyorsforgalmi utak”

Útszakasz
"NIF kivitelezésű gyorsforgalmi 

utak" tervezett átfutási ideje

"NIF kivitelezésű gyorsforgalmi 
utak" tervezett befejezése 
(az időszak utolsó napja)

Üzemeltetésre átadás

M1 M0-14,5 km - Herceghalom 27 km 2023 - 2027 2027. IV. negyedév Kezdés Napja

M1 Herceghalom 27 km - Bicske 38 km 2023 - 2027 2027. IV. negyedév Kezdés Napja

M85 autóút Fertőrákos csomópont – Sopron Ny. 2019 - 2024 2024. IV. negyedév 3. fizetési évben

M85 Sopron Ny. - Sopron Országhatár 2030 - 2032 2032. IV. negyedév 11. fizetési évben

M44 M5-5. sz út csomópont - Szentkirály 2022- 2025 2026. II. negyedév 5. fizetési évben

M44 Szentkirály - Lakitelek 2020 - 2024 2024. I. negyedév 2. fizetési évben

M4 Törökszentmiklós - Kenderes 2022 - 2025 2026. IV. negyedév 5. fizetési évben

M4 Kenderes - Kisújszállás 2022 - 2025 2026. IV. negyedév 5. fizetési évben

M49 Mátészalka - 491 út csp 17 km 2022 - 2025 2027. III. negyedév 6. fizetési évben

M49 491 út csp 17 km - Porcsalma 28 km 2022 - 2025 2027. III. negyedév 6. fizetési évben

M49 Porcsalma 28 km - Csenger Országhatár 2025 - 2028 2029. I. negyedév 7. fizetési évben

M34 M3-M34 elválási csomópont - Záhony országhatár 2023 - 2026 2027. IV. negyedév 6. fizetési évben



3. Területszerzés, területelőkészítés

3.1. Területszerzés a NIF Zrt. által készített kiviteli tervek esetén

 A területszerzést a NIF Zrt. végzi.

 A Projektlistában – az érintett projektek esetén – megadásra került a területszerzés tervezett befejezése.

3.2. Területszerzés a koncesszor által készített kiviteli tervek elkészültét követően

 A földterületek területszerzéséhez szükséges kisajátítási tervek összes érintett ingatlanra történő elkészíttetése és kettős –

építésügyi és ingatlanügyi – záradékoltatása, valamint a kisajátítási dokumentumok beszerzése a koncesszor feladata.

 A koncesszor a kisajátítási dokumentumokat a NIF Zrt. számára köteles átadni átadás-átvételi jegyzőkönyvvel.

 A területszerzést a NIF Zrt. végzi.

 A NIF Zrt. az új gyorsforgalmi út adott útszakaszának megvalósításához szükséges összes ingatlanra vonatkozó kisajátítási

dokumentum hiánytalan átvételét követő 18. hónap végéig az adott szakaszhoz szükséges földterületeket a koncesszor

számára átadja.



3. Területszerzés, területelőkészítés

3.3. Területelőkészítés

A földterületeken történő területelőkészítés – így különösen az esetleges régészeti feltárások, épület-, és

építménybontások, lőszermentesítés, valamint a közművek kiváltása, áthelyezése, átépítése és megszüntetése – a

koncesszor feladata.



4. Jótállás, szavatosság

 A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projektek esetén a jótállási, szavatossági időszakban a NIF Zrt. áll helyt.

 NIF Zrt. a munkákat lebonyolító, ellenőrző mérnök bevonásával rendszeres, minimum évenkénti utófelülvizsgálatokat

tart a jótállási és szavatossági időszakban .

 Hibás teljesítés esetén a NIF Zrt. teljeskörűen érvényesíti a Koncesszióba Adó és a koncesszor vonatkozó jogait,

érdekeit. A hibák kijavítását a vállalkozó a munkákat lebonyolító, ellenőrző mérnök felügyelete mellett a koncesszor

kezelői hozzájárulásában foglaltak betartása mellett végezheti.

 A koncesszor köteles biztosítani az érintett helyszínek megközelíthetőségét, a javítások a NIF Zrt. által megbízott

vállalkozó általi elvégzését.

 A koncesszor által eszközölt fejlesztési munkák esetén a jótállási, szavatossági időszakban a koncesszor áll helyt.

 A közútkezelő végzi a hibafeltárási, hibanyilvántartási, hibabejelentési feladatokat és a hibajavítások ellenőrzési

feladatait.



4. Jótállás, szavatosság

Európai uniós beruházások ellenőrzése

A koncesszor köteles az európai uniós forrás bevonásával az állam által megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó

utóellenőrzések esetén az ellenőrzési tevékenység tűrésére, az ellenőrzést végző szervezettel való teljes körű

együttműködésre, a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges esetleges forgalomterelések biztosítására, valamint az ellenőrző

szerv által előírt, üzemeltetési körbe tartozó beavatkozások, dokumentációs feladatok elvégzésére.



5. A fejlesztések eredménye…



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


