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Magyar Állam céljai az új gyorsforgalmi koncepcióval kapcsolatban:

 a folyamatosan növekvő üzemeltetési kompetencia elérése;

 a gyorsforgalmi utak országhatárokig történő meghosszabbítása, Magyarország tranzit szerepének erősítése

és biztosítása

 a gyorsforgalmi utak 30 perces elérhetőségének biztosítása a lakosság túlnyomó részének

 a rövidebb menetidővel és biztonságosabb közlekedéssel jelentős hasznok generálása a társadalom számára

 a megyeszékhelyek magas minőségi szinten üzemeltetett gyorsforgalmi úthálózattal történő

összekapcsolása

 a hálózati hiányok felszámolásával a magyarországi tőkebefektetések térbeli eloszlásának kedvezőbbé

tétele.



Magyar Állam céljai az új gyorsforgalmi koncepcióval kapcsolatban:



Magyar Állam elvárásai az új gyorsforgalmi koncepcióval kapcsolatban:

 a Kormány céljaival összhangban álló, – lehetőség szerint – a jelenlegi és célzott gyorsforgalmi úthálózat

legkiterjedtebb bekapcsolását lehetővé tevő műszaki feltételek meghatározása;

 az államháztartás lehetőségeire figyelemmel lévő, azaz a gyorsforgalmi úthálózat által termelt útdíjbevételen

nem túlterjeszkedő pénzügyi egyenlegű feltételek rögzítése;

 az államháztartást lehetőség szerint a lehető legkisebb mértékben terhelő, azaz (többségében) off balance

pénzügyi struktúra kialakítása;

 rövid határidőn belül indítható gyorsforgalmiúthálózat-üzemeltetési és -fejlesztési program rögzítése.



Szolgáltatási szerződés Befektetés

 Üzemeltetés, karbantartás

 „Szintrehozó” felújítás

 Tervezés és ellenőrzés

 Beruházásokhoz szükséges pénzügyi források biztosítása

 Beruházások megvalósítása

 Időszakos, ütemezett nagyfelületű karbantartások

 Mérnökségi telephelyek, eszközpark megújítása



Szervezeti struktúra
az állami célok, elvárások és a szerződésben rögzített feltételekkel összhangban
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Javaslatok a koncesszor szemszögéből

 Funkcionális pályák építése, átépítése



 Szolgáltatás jellegű pihenőhelyek



 Közútkezelői szabályzat módosítása a XXI. század követelményeinek megfelelően

 Automatizálás, robottechnológia alkalmazása a közlekedés folyamatosságának biztosítása érdekében

 Beruházások megvalósítása a későbbi üzemeltethetőség figyelembevételével



 A munkavégzés miatti sávzárások csökkentése, sávelhúzások

 24 órás kivitelezési időszak, éjszakai munkavégzés

 Kutatás, fejlesztés és humán erőforrás képzés



Köszönöm a figyelmüket!


