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NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

 
 

T Á R G Y A L Á S O S  E L J Á R Á S B A N  
 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

Nagynyárád Község hatályos településrendezési tervei 2007-ben készültek el. 
Önkormányzat képviselő-testülete a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló határozatát 
2006-ban, míg a helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló rendeletét 2007-ben 
fogadta el a 4/2007. (III.28.) számon. 

Jelen módosítást az M6 autópálya M6-M60 elválási csomópont és az országhatár közötti 

új nyomvonal szakasz kiépítéséhez szükséges változások indokolják.  

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF) közbeszerzési eljárás 

eredményeként szerződést kötött az UNITEF-83 – FŐMTERV Konzorciummal az „M6 

autópálya M6 - M60 elválási csomópont és az országhatár közötti kb. 20 km hosszú 

egybefüggő, új nyomvonalú (fizikai elválasztással rendelkező) szakasz 2x2 sávos kialakítású 

engedélyezési tervének elkészítése, a kapcsolódó szakági közműkiváltási, környezetvédelmi, 

vízépítési, műtárgy építési, és egyéb tervek elkészítésével kompletten, valamint jogerős 

építési engedély megszerzése, továbbá engedélyes terv alapján kiviteli terv készítésére. 

A NIF és a Konzorcium között megkötött Tervezési Szerződés szerint abban az esetben, 

ha a települések érvényben lévő rendezési tervei nem egyeznek a tervezési feladat 

tartalmával, a Konzorciumnak gondoskodnia kell a rendezési tervek szükség szerinti 

módosításáról. 

Jelen módosítási eljárás Nagynyárád település közigazgatási területét érintő autópálya 

szakasz megvalósíthatóságát célozza, mely során az elkészült, módosult útépítési tervekben 

az M6 autópálya, nyomvonala, igénybevett területe eltér a hatályos településrendezési 

tervekben rögzítettekhez képest. Ezért módosítani szükséges a település szerkezeti tervét, a 

helyi építési szabályzatát (HÉSZ), és HÉSZ mellékleteként megjelenő külterületi szabályozási 

tervet.  

Az M6 autópálya közúthálózati útvonal Nagynyárádra eső szakaszának tervezett 

fejlesztéséhez kapcsolódó, szükséges módosítások alapvetően nem változtatják meg, csak 

pontosítják a település fő infrastruktúra hálózatát, a község kialakult fő szerkezetét, a település 

fejlesztési céljaival továbbra is összhangban van. A módosítások a település külterületi, főként 

mezőgazdasági területeit érintik, és az európai közúthálózat észak-dél irányú kapcsolatának 

magyarországi szakasz fejlesztését célozzák, mely több helyen együtt jár a mezőgazdasági 

területek művelésből való kivonásával, és területfelhasználások módosításával. A 

településrendezési eszközök tervi munkarészeinek módosítása az autópálya közlekedési és 

egyéb kiszolgáló területek kijelölését, nyomvonal és védőterület ábrázolását igénylik. 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.177. pontja 

értelmében az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása 

(Villányi csomóponttal) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak 

minősül, ami így megfelel az Elj. 32.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, mely alapján a 

településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárásban történik. 

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
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jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Elj.) 45. § (2) a) 

pontja szerint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012 augusztus 6.-án hatályos 

településrendezési tartalmi követelményeinek alkalmazásával történik, a hatályos tervekkel 

összhangban.  

 

Önkormányzat a tervezés előtt, a teljes körű nyilvánosság biztosításával döntött a 

partnerségi egyeztetés szabályairól.(6/2017. (VII.6.) önkormányzati rendelet), melyet jelen 

eljárás során is alkalmazni kíván. 

 

Ezt követően Nagynyárád Község Önkormányzata megbízta az 5T Építészeti és 

Városfejlesztési Kft-t településfejlesztési döntésében meghatározott tervezési munka 

elvégzésével. A tervezési munka a generáltervezéssel megbízott tervező cégnél dr. Kovács 

Péter településrendező tervező (TT-02-0656) irányításával készül. 

 

 

2. A MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK BEMUTATÁSA 

 

A módosítás célja az M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakaszának 

engedélyezéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódóan, a szakági úttervekben megfogalmazott 

fejlesztések megvalósításához szükséges terület, terület-felhasználás, övezet biztosítása 

érdekében Nagynyárád településrendezési eszközeinek módosítása.  

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) a „Tervezési szerződés keretében az M6 

autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése és a 

jogerős építési engedély megszerzése” tervezési feladat elkészítésével a közös ajánlattevő 

UNITEF-83 Zrt.(vezető cég) és a Főmterv Zrt. Tervezőket bízta meg. A tervezési szakasz a 

koncessziós autópályához csatlakozik. 

Közvetlen tervelőzmények az M6 Konzorcium (UTIBER Kft. - UVATERV Zrt.) által 2015-

ben készült Környezeti hatástanulmány (KHT) és Megvalósíthatósági tanulmány (MT). A Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 2018 júliusában 

készített, a módosítás iránti kérelmet alátámasztó dokumentáció, valamint a közreműködő 

szakhatóságok állásfoglalása, és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozatai alapján 2018. 

szeptember 5-én kelt, PE/KTFO/3027-47/2018 ügyiratszámú határozatában módosította a 

korábban – PE/KTF/2969-15/2017 ügyiratszámon, 2017. 07. 07-i keltezéssel – kiadott 

környezetvédelmi engedélyét. 

Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása, Villányi 

csomóponttal a 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1 sz. melléklet 1.177 pontjában szerepel, 

mint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt. 

A tervezett műszaki megoldások az érvényes Műszaki Előírások, a tervezési szerződés, 

valamint a Megrendelő és a Kezelők bevonásával rögzített tervezési diszpozíció alapján 

készültek el. 

 

A tervezett M6 autópálya szakasz Baranya megye területén vezet, Babarc, Szajk, 
Nagynyárád, Bóly, Töttös, Lippó, Bezedek, és Nagynyárád közigazgatási területét érintve. 

 

Az építés megkezdésének várható időpontja a 2021 év, az átadás várható időpontja 2023.  
 

Az autópálya fejlesztés Nagynyárád területét érintő elemeit az alábbi átnézeti helyszínrajz 

mutatja be (kivonat a környezetvédelmi összefoglalóból): 
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Forrás: M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz –  
Engedélyezési terv 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt. 
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Forrás: Környezetvédelmi összefoglaló 195+500-198+700 km szelvény között  

 Átnézeti helyszínrajz részlet  
Készítette: Unitef-83 Zrt. és FŐMTERV Zrt. 
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Az M6 autópálya Nagynyárádra eső szakaszának útépítési engedélye hatályos és 

végrehajtható. Az autópálya megvalósíthatóságának feltétele a településrendezési tervnek 

való megfeleltetés.  

A módosítás  során a szerkezeti terven jelölt autópálya tervezett nyomvonal, és 

csomópont pontosítása történik, a helyi építési szabályzat mellékletét képező külterületi 

szabályozási tervlapon pedig új, pontosodott közlekedési terület kerül rögzítésre. 

Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakaszának Nagynyárád 

közigazgatási területére eső hossza 908+255 m, összesen 1163 m.  

 

Nagynyárád területét a beruházás a 195+500 – 196+500 és 198+400 – 198+700 km 

szelvényhossz között érinti. 

 

Az autópálya nyomvonala a Borza-patakot felüljáróban a 195+950 km szelvényben keresztezi, 

ezt követően a nyomvonal a Korpádi-puszták dűlőn haladva éri el az 5703 j. utat (196+218 km 

sz.), ahol kialakításra került a „Bóly-Keleti” különszintű forgalmi csomópont. A nyomvonal ezt 

követően nyugati irányban elkerüli a nagynyárádi lapos területeket, megóvva ezzel az itt fekvő 

természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket.  

A Nagynyárádi (Versendi)-vízfolyás korrekcióját felüljáróval (196+512 km sz.), majd a Mohács 

- Villány vasútvonalat aluljáróval (196+898 km sz.) keresztezi. A Boly és Nagynyárád 

közigazgatási határán húzódó földút korrekcióját aluljáróval keresztezi a 198+436 km 

szelvényben, majd tovább egyenes szakaszra került megtervezésre az ún. Nagynyárádi 

komplex kialakítású pihenő.  

 

A környezeti hatástanulmány az ütemezett kiépítésnek megfelelőn számolt az I. ütemű 2x1 
sávos, és a II. ütemű 2x2 sávos kiépítéssel is. Az engedélyezési tervek a 2x2 sávos 
kiépítésnek megfelelő műszaki tartalommal készülnek.  
 
Az M6 autópálya fejlesztése a 345/2012. (XII.6.) kormányrendelet alapján Ivándárda 
országhatárig tervezett, ahol kapcsolódik a Horvát oldalon tervezett autópályához. 
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3. A MÓDOSÍTÁS HELYSZÍNE 

 

A településrendezési tervek rajzi részeit érintő módosítása a település külterületén az alábbiak 

szerint érinti: 

 

 
A módosítási terület - Átnézeti térkép 

 

 

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 

 

Előzőek alapján, az úttervezők adatszolgáltatása szerint, a településrendezési 

eszközökben a következő módosítások szükségesek: 

 
A hatályos településrendezési eszközök (T-1 jelű, Településszerkezeti terv, HÉSZ, V-1 

jelű – Külterület szabályozási terv) az autópálya, tervkészítéskor ismert nyomvonalát ugyan 
jelöli, azonban a pontos tervezési munka elkészültével a nyomvonal és a közlekedés által 
igénybevett területek pontosodtak, melynek településrendezési átvezetése, pontosítása 
szükséges.  
 
Hatályos HÉSZ az autópályát, mint közlekedési területet már nevesíti, övezeti jelét és az 
övezeti előírásait rögzíti, mely azonban pontosításra szorul. 
  



NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 10 

 

A módosítás alapvetően nem változtatja meg a településszerkezetet meghatározó műszaki 
infrastruktúra főhálózatot (csak pontosítja a nyomvonal, területigény tekintetében), a község 
kialakult fő szerkezetét, újonnan beépítésre szánt terület kijelölése, a módosítás a település 
fejlesztési céljaival továbbra is összhangban van. 
 
Szerkezeti tervet érintően 
 
A T-1 jelű települési szerkezeti terven módosul a gyorsforgalmi út nyomvonala, csomópontja, 
a hatályos tervhez képest a nyomvonal kismértékben nyugatra tolódik, valamint feltüntetésre 
kerülnek a különszintű közlekedési csomópontok, és az autópálya védőtávolsága.  
 
Helyi építési szabályzatot érintően 
 
A HÉSZ szöveges rendelkezései minimális pontosításokat igényelnek, mint az autópálya 
övezetének beillesztése, illetve az út tekintetében aktualitását vesztett szakasz hatályos kívül 
helyezése. 

 
A módosítás a belterület szabályozási tervet nem érinti. 
 
Külterületi szabályozási tervet érintően 
 

A településrendezési tervek módosítása során, a módosítással érintett területen belül 
frissül a tervezési alaptérkép a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképre. 
Az útépítési tervekhez előzetes régészeti dokumentáció készült, mely pontosította a terület 
régészeti érintettséget. Ennek eredményeképpen a módosítással érintett területen 
ábrázolásra kerül öt régészeti lelőhely. 
 

Az M6 gyorsforgalmi út kialakításához szükséges közlekedési terület, az elkészült 
úttervek alapján, ma már pontosan rögzíthető. Az úttervező pontos adatszolgáltatása alapján 
kerülnek rögzítésre a településrendezési terveken a közlekedési területek határai, területe, 
valamint annak védőtávolsága. 
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A hatályos szerkezeti terv (T-1) Nagynyárádot érintő részlete 
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A tervezett szerkezeti terv (T-1) Nagynyárádot  érintő részlete  
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A külterületi szabályozási terv (V-1) hatályos állapota  
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A külterületi szabályozási terv (V-1) tervezett állapota  
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5. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

 
4.1. A területrendezési tervekkel való összhang 

 

Az M6 autópálya Bóly Ivándárda közötti tervezett, még ki nem épült gyorsforgalmi út 

nyomvonalát a területrendezési tervek mindegyike ábrázolja. 

A módosítás nem befolyásolja sem a térségi területfelhasználási kategóriákat sem a 

térségi övezeteket. 

 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2. és 3. melléklete rögzíti az Ország 

szerkezeti tervét és az országos övezeteket az alábbiak szerint: 

2. melléklet: Az ország szerkezeti terve 

3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

3/1. melléklet az országos ökológiai hálózat övezetéről, 

3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről, 

3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről, 

3/4. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetéről, 

3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetéről, 

3/6. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetéről, 

3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület övezetéről, 

3/8. melléklet a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 

megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetéről, 

3/9. melléklet a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetéről. 

 

Nagynyárád módosítással érintett területét érinti az országos ökológiai hálózat 

övezete, a kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, a kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület övezete, valamint az országos vízminőség-védelmi terület övezete. A jó 

termőhelyi adottságú szántóterület övezetén kívüli, előzőekben felsorolt övezeteket a Baranya 

Megye Területrendezési Terve (BMTrT) tovább pontosítva tartalmazza, ezért ezen övezetek 

tekintetében a település egészére vonatkoztatott, mind pedig módosítással érintett terület 

esetében a megfelelés igazolását a következő fejezet tartalmazza. 
 

 A jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezetét a megyei terv még nem 

tartalmazza, a településrendezési tervek készítésekor az OTrT-ben megfogalmazottak, és 

lehatároltak az irányadók. Az övezet érinti a módosítással érintett terület középső 

területrészét, valamint a belterület körüli mezőgazdasági területeket. OTrT elvárása (13/B.§), 

hogy a településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.  

E területek a hatályos településrendezési tervekben mezőgazdasági terület-

felhasználásba, illetve övezetbe soroltak, így megfelelnek az országos jogszabályban 

előírtaknak. 

  

Az OTrT vonatkozó kivonatait a következő ábrák mutatják be. 
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Az Ország szerkezeti tervének részlete 

 

 
3/2. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezeté  
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3/3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 
3.4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
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Baranya Megyei Területrendezési Terv (BMTrT) 

 

Baranya megye területrendezési tervének (BMTrT) 2. és 3. melléklete rögzíti a megye 

szerkezeti tervét valamint megyei övezeteket, melyből az alábbiak érintik Nagynyárád 

igazgatási területét: 

2. melléklet: Baranya megye szerkezeti terve 

3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

3.1. Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

3/3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

3/3. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

3.5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezete 

3/9. melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

3.14. Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

A megyei területrendezési terv övezetei közül az alábbiak nem érintik Nagynyárád területét: 

3.4. Országos komplex tájrehabilitációt érintő terület övezete 

3.6. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 

3.7. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 

3.8. Történeti települési terület övezete 

3.10. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 

3.11. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

3.12. Együtt tervezhető térségek övezete 

3.13. Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete 

3.15. Vízeróziónak kitett terület övezete 

3.16. Széleróziónak kitett terület övezete 

3.17. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 

 
 

A térségi szerkezeti terv rögzíti az országos, térségi jelentőségű infrastrukturális hálózatokat. 

 Úthálózat tekintetében fontos elem a településen áthaladó M6 tervezett autópálya 

nyomvonala 

 valamint érinti a Villány-Mohácsot összekötő országos tözshálózati vasútvonal 

A gyorsforgalmi nyomvonal a belterülettől nyugatra halad át a település közigazgatási 

területén, külterület érintően. A kidolgozott úttervek alapján, a tervezett nyomvonal 

kismértékben keletre eltolva fut. 

A térségi szerkezeti terven megjelenő gyorsforgalmi út hossza 1,383 km, míg a 

településrendezési tervekben tervezett módosított autópálya nyomvonal 1,163 km. A települést 

az autópálya nyomvonala csak két kisebb szakaszon érinti (255 m és 908 m), így a minimális 

nyomvonal korrekció 16%-os. Azonban összességben, a teljes tervezett autópálya 

nyomvonalának eltérése 5%-on belül marad.  
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Kivonat a Baranya megye szerkezeti tervéből 

 

Baranya Megye területrendezési tervének övezetei közül az alábbiak érintik Nagynyárád 

község közigazgatási területét. 

 

 
3.1. Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete 
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3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 
3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
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3.5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 

 
3.9. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
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3.14. Földtani veszélyforrás terület övezete 

 
4.2. Környezetalakítási, tájrendezési, természetvédelmi munkarész  
(összefoglaló a környezeti hatásvizsgálat anyagából) 

 

4.2.1. Talaj, felszín alatti víz 

Közvetlen hatásterületnek a nyomvonal által igénybevett területet vehetjük, mely a 

kisajátítási terület nagyságával egyezik meg.  

Az útcsatlakozások –csomópontoknál -, és a pihenőknél azonban várhatóan ennél nagyobb 

területre lesz szükség. A csapadékvíz szikkasztása, illetve időszakos vízfolyásba történő 

bevezetése a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésnek minősül a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet szerint. 

A légszennyező anyagok kiülepedése miatt a talajszennyezés közvetett hatásterülete elvileg 

megegyezik a levegőre vonatkozó teljes hatásterülettel, hiszen a talaj a levegőből, kiülepedés 

során szennyeződik. 

Az építés közvetlen hatásterülete továbbá kiterjed a felvonulási területekre is. Ezek pontos 

helyét csak az építés megkezdése előtt, a kivitelező kijelölése és az organizációs terv 

elkészülte után lehet meghatározni. Ennek igénybevétele az építés idejére korlátozódik, mely 

után a terület rekultiválása lehetséges. 

 

A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nehezen lokalizálható. A burkolt 

útpálya, a vízelvezető árkok, szikkasztók és anyagnyerő helyek területein a földtani adottságtól 

függő vízellátási viszonyok (beszivárgás) változnak meg, amelyek közvetett hatásként a 

talajvíz pótlásában eredményeznek módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas létesítmény 

esetében minimális, nem, vagy alig érzékelhető. 
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4.2.2. Felszíni víz 

 

A felszíni vizek esetében a hatásterület lehatárolása a következő: 

A közvetlen hatásterület a vízfolyások keresztezésében és a csapadékvizek bevezetésének 

helyén a felvízi oldalon kb. 25-50 m, az alvízi oldalon a vízfolyás jellegétől függően 50-100 m, 

de akár ennél lényegesen több is lehet, különösen, ha a haváriából származó szennyezések 

hatásait is figyelembe vesszük. Mederkorrekcióknál a teljes korrigált szakasz a közvetlen 

hatásterülethez tartozik. A vízgyűjtő terület a közvetett hatásterület része, valamint a felszíni 

lefolyási viszonyokban okozott változás által érintett terület is. 

 

A 196+512 km szelvénynél Bóly-Keleti forgalmi csomópont mély vonalvezetése miatt a 
Nagynyárádi (Versendi) vízfolyás megközelíthetősége nem biztosított, ezért a meder 
korrekciója szükséges, mintegy 300 m hosszúságban. 
 

 

Nagynyárád közigazgatási területét az alábbi vízelvezetési szakaszok, és befogadók érintik: 
 

 

Sorszám 
Vízelvezetési szakasz 

(km sz. tól-ig) 
Befogadó 

5. 195+145 – 196+060 km 
sz. között 

Borza-patak 

6. M6 ap. 196+060 – 
197+355 km sz. között 

Nagynyárádi vízfolyás korrekciója 

8. 198+250 – 198+870 és 
a 199+530 - 199+865 
km sz. között 

Levezetőmeder, majd Majsi árok mellékág 

9 198+250 – 198+870 és 
a 199+530 - 200+275 
km sz. között 
98+970 – 199+430 km 
sz. között 
 

Levezető meder (befogadó: I.L09.02 j. levezető 
meder) 
Levezető meder, majd Majsi-árok 
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Vízépítés – autópálya átnézeti helyszínrajz részlet (Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt )  
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4.2.3. Zaj, rezgés 

 

Közvetlen hatásterület 

A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § 

előírásai szerint. 

A 6.§ (3) bekezdése alapján csak az éjjeli időszak hatásterületét mutatjuk be, mert a 

határértékek és a zajemisszió aránya alapján az éjjeli időszak zajterhelése nagyobb 

hatásterületet jelöl ki, mint a nappali időszak. 

A tervezett létesítmény esetében a védendő épületek térségében az egyéb közutak 

zajterhelése adja a háttérterhelés mértékét. A háttérterhelést adó zajforrások és a tervezési 

terület térségében található védendő létesítmények mozaikos elhelyezkedése alapján a 

hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt 

feltételrendszer együttes alkalmazásával határoztuk meg: 

„6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 

dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, 

de az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a 

határérték.”  

A közvetlen hatásterületet az Átnézeti helyszínrajzon ábrázoljuk. 

 

Közvetett hatásterület 

A közvetett hatásterület esetében a kapcsolódó úthálózat 7,5 m-es referencia távolságban 

mutatkozó zajterhelésének változását vizsgáltuk. Az alább látható ábrán zöld színnel jelöltük 

azon szakaszokat, ahol a távlati nélküle állapothoz képest a távlati vele állapotban számottevő 

zajterhelés csökkenés (3 dB körüli, vagy azt meghaladó) várható, míg piros színnel jelöltük 

azokat a szakaszokat ahol növekedés várható (a tervezett M6 gyorsforgalmi utat kék színnel 

tüntettük fel). 

A kapott eredmények alapján az alábbi megállapítások tehetők: 

 A tervezett M6 autópályával párhuzamos eljutást biztosító utakon: 5701 j. út és az 56 

sz. főút jelentős (csökkenés mértéke: 4,1-7,8 dB közötti) zajterhelés csökkenés 

következik be a forgalom M6 autópályára történő átterhelődése miatt 

 Az M6 autópálya országhatárig történő kiépülésével a megépült M6 gyorsforgalmi úton 

a forgalom növekedése várható (zajterhelés növekedés 2,2 dB), mivel az M6 a 

tervezett szakaszával együtt a közlekedési hálózatban képes lesz betölteni szerepét. 

 Az M6 gyorsforgalmi út megjelenésével, a kiépítésre kerülő csomópontok 

környezetében csomóponti ráhordó hatás jelentkezik. Jelen projekt esetében ez a 

hatás leginkább az M6 – 5703 j. út forgalmi csomópont esetében jelentkezik. Az 5703 

j. út Bóly és Nagynyárád településeket köti össze. A távlati nélküle és távlati vele állapot 

közötti eltérésekből arra lehet következtetni, hogy a pálya megépülése nélkül 

Nagynyárád településről a megépült M6 autópályát a következőképpen lehet elérni: 

5703 j. út – 5702 j. út – 56 sz. főút – 57 sz. főút. 

A távlati vele állapotban Nagynyárád településről az M6 autópálya közvetlenül elérhetővé 

válik, ezért az 5703 j. út forgalma ezen a szakaszon megnövekszik, míg az 5702 j. út irányába 

forgalomcsökkenés következik be. 
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4.2.4. Levegőtisztaság-védelem 

 

Hatásterület 

A vizsgálati eredmények alapján a levegőkörnyezetre gyakorolt terhelés minimális, a jelenlegi 

és a tervezett állapot között érdemi változás nem mutatkozik, a hatásterület a közlekedési 

létesítmények üzemi területén belül marad.  

A számított adatokat a levegőminőségi határértékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy 

a jelenlegi és tervezett állapotban a meglévő és várható közúti légszennyező anyag 

kibocsátások hatására a lakókörnyezet és a szükséges 50 méteres védőtávolság határán 

kialakuló egyes immissziós koncentrációk a levegőminőségi határérték alatt marad.  

 

4.2.5. Élővilág 

 

Ember 

A lakosság egészségügyi helyzete nagyon sok tényezőtől függ. Bizonyos mértékben 

összefüggésbe hozható a település környezeti állapotával is. A területen élő lakosságot a 

közlekedésből eredő kibocsátások közül egészséget károsító mértékben elsősorban a zaj és 

légszennyezés érheti. Ennek a két környezeti elemnek a változását vizsgálva 

következtethetünk az esetleges kedvező vagy kedvezőtlen tendenciákra, arra, hogy a terhelés 

változásával a távlatban bekövetkezhet-e javulás, ha az egyéb egészséget befolyásoló 

tényezőket elhanyagoljuk. Így vizsgálatunkban az egészségügyi hatásterületet a forgalommal 

összefüggő két legfontosabb környezeti elem hatásterületével fogjuk jellemezni, a zajjal és a 

levegőével.  

Társadalmi-gazdasági hatásterület - az adott térség, melyek fejlődését befolyásolja az út 

megléte, segíti, vagy gátolja.  

 

Növény, állat 

Az érintett területen a tervezett beruházás két okból gyakorol hatást a természeti környezetre: 

az építés ill. a későbbi üzemelés hatásai. Az építés közvetlen hatásterülete a tervezett 

nyomvonal és annak közvetlen környéke (a kisajátításra kerülő sáv). E sávban reális élőhelyek 

megszűnésének, egyes növénytársulások eltűnésének, növény- és állatfajok egyedeinek 

elpusztulásának veszélye. A sáv szélessége az út koronaszélességét, a vadkerítést és a 

helyenként kiépülő szerviz utakat figyelembe véve maximálisan 50 m-esnek tekinthető. Ezen 

túlmenően élőhelyek felmérése az út tengelyétől számított 300-300 m széles sávban történt, 

amely a közvetett hatásterületnek nevezhető. Itt a mechanikai károsodások, szennyeződések 

és zavarás kismértékű hatásával kell számolni, közvetlen területi igénybevételre nem. Egyes 

állatfajok (főként ragadozó madarak, vadállomány) esetében a tengelytől számított 300-300 m 

szélességű sávokon túl is jelentkezhet zavaró hatás (azaz itt a közvetett hatásterület 

szélesebb). E fajok esetében változó, 500-500 m szélességben vizsgáltuk az előfordulás 

lehetőségét (tehát ezeknél a közvetett hatásterület összesen 1 km szélességű). 

Összegezve: közvetlen hatásterületnek a tengely menti 50 m széles, közvetett hatásterületnek 

a tengely menti 600 m (300+300 m) széles sávot tekintettük (részletes élőhelytérkép300+300 

m széles sávra készült), egyes állatfajok esetében azonban 1000 m (500+500 m) széles 

sávban vizsgáltuk az előfordulásokat. 

  



NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 27 

 

4.2.6. Épített környezet 

 

Műemlékvédelem alatt álló építményeket nem érint a tervezett nyomvonal. 
 

A tervezett nyomvonalakra vonatkozóan a Megvalósíthatósági tanulmányhoz a Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készítette el az Előzetes régészeti 

dokumentáció Kockázatelemző munkarészét (2015. február). Az engedélyezési terv során 

történt kismértékű módosulások miatt jelen tervfázisban az Előzetes régészeti dokumentáció 

kiegészítése – a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által - folyamatban 

van. 
 

Nagynyárád területét érintően az autópálya nyomvonalának 250 méter széles övezetében 

2002-ben terepbejárás, 2015-ben adatgyűjtés és terepbejárás történt, és az alábbi régészeti 

lelőhelyek kerültek nyilvántartásba:  

 52490 (Erdős dűlő): középkori, kora újkori telep 

 33255 (M6 nyomvonala): őskori, középkori telep és temető 

 52481: lengyeli kultúra. dunántúli mészbetétes kerámia k., kelta, római kori, középkori 

telep, körárok 

 52484: őskori szórványleletek 

 

 
Nagynyárád területét érintő régészeti lelőhelyek (Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt )  
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4.2.8. Táj-és természetvédelem 

 

A közvetlen hatásterület a tájegység azon része, ahol a nyomvonal halad, melynek tájképére, 

egyedi tájértékére, tájhasználati módjára közvetlenül hat. 

Közvetett hatásterületként kell tekinteni minden olyan területet, ahol bármilyen hatása 

érzékelhető a beruházásnak (területfejlesztés, területhasználat változás, tájképvédelem, 

tájrehabilitáció). 

 

Területhasználat jellemzése 

A földhivatali nyilvántartás alapján kimutatásra kerültek a nyomvonal által érintett 

területhasználatok, melyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze. 

 

Területfelhasználási kategória Területigénybevétel 

(ha) 

Terület igénybevétel 

(%)* 

mezőgazdasági terület – szántó 112,34 95,5 

erdőterület 1,98 1,7 

rét, legelő  0,38 0,3 

vízfolyás 0,17 0,1 

mocsár 0,97 0,8 

különleges terület – út 0,5 0,4 

közlekedési terület – földút 1,15 1,0 

közlekedési terület – vasút 0,18 0,2 
*A létesítmény teljes területigénybevételéhez viszonyítva 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a nyomvonal leginkább mezőgazdasági művelés alatt álló területeket ~96% 

szántóterületet vesz igénybe. A mezőgazdasági művelést követően a legnagyobb igénybevételt az erdőterület érte 

el mintegy 1,7%-ban, ami elenyésző a teljes területigénybevételhez képest. 

 

Védett és érzékeny természeti területek 

 

Országos jelentőségű védett természeti terület nem található a hatásterületen. 

A Majsi–patak völgyét övező területrészek az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai 

folyosójához tartoznak. A Majsi-, illetve a Szilvás patakoknál, mindkét helyen völgyhíd építése 

tervezett, vadátjáróval kombináltan, tehát az ökológiai folyosó funkció továbbra is biztosítható. 

A nyomvonal az alábbi helyeken érinti a fentebbi területeket: 

 200+220 – 200+320 km szelvények között, mintegy 100 m hosszon Majsi-vízfolyás 

völgye 

 202+580 – 202+740 km szelvények között, mintegy 160 m hosszon Szilvás-patak 

völgye 

 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A tervezéssel érintett területen nem találhatók helyi jelentőségű védett természetvédelmi 

területek és természeti értékek. 

 

Natura2000 terület 

A tervezési területet nem érinti Natura 2000 státuszú jóváhagyott különleges 

természetmegőrzési területe.  

 

„Ex lege” védett területek 

Ex lege védett terület a nyomvonal által nem válik érintetté. 
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Egyedi tájértékek 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az 

adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 

létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy 

esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 

A Tájértéktár (www.tajertektar.hu) adatai alapján az M6 gyorsforgalmi út térségében a 

nyomvonal tengelyétől számított 150-150 m-es környezetében nem található egyedi tájérték, 

vagyis a nyomvonal által nem válik érintetté egyedi tájérték. 

 

Tájképvédelmi terület 

A Baranya Megyei Területrendezési Terv tartalmazza a Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területek övezetét, melyben a tervezés által közigazgatásilag érintett települések 

közül több is szerepel. A nyomvonal egy település esetén halad keresztül tájképvédelmi 

területen: Töttös. 

 

4.2.9. Hulladékgazdálkodás 

Közvetlen hatásterület hulladék szempontjából a kisajátítási határon belüli terület, amelyen a 
hulladék keletkezik, gyűjtésre kerül. Amennyiben az út nyomvonala hulladéklerakót érint, 
annak területe is a közvetlen hatásterület része. 
Ugyancsak a közvetlen hatásterület része az építés által ideiglenesen igénybe vett felvonulási 
területek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 
A közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatban lehet 
kijelölni. A pálya mellett keletkező hulladékot általában a mérnökségi telepre szállítják, így az 
a közvetett hatásterület része. 
 
 
4.4 Közlekedési és közmű munkarész 
 
FORGALMI VIZSGÁLAT  

 

A jelenlegi (2018. évi) forgalmi helyzet 

Az M6 autópálya jelenleg az M60 autópálya Bóly-Pécs szakasszal folytatódik, tehát a horvát 

határ felé az M6 autópálya 57 sz. főúti csomópontjánál kell letérni, majd az 56 sz. főúton Udvar 

településen lehet elérni a határátkelőt. Jelenleg a tárgyi M6 autópálya szakasszal párhuzamos 

56 sz. főúti útszakasz forgalma nem számottevő, azonban Udvar belterületi átkelési szakaszán 

az EU határát is jelentő nem schengeni határátkelő miatt torlódások előfordulhatnak.  

 

A meglévő főutak jelentős, általában rossz minőségű települési átkelési szakaszait kiváltó 

települési elkerülések eddig nem épültek ki. Nehézkesek az egyes városok közötti 

kapcsolatok, a városok egy része csak mellékúton (összekötő úton) közelíthető meg, 

hiányoznak az összekötő utakat (pl. 5801, 5804 és 5701 j.) kiváltó főúti kapcsolatok. 

Hiányosak, illetve kerülő úton működnek a városok és a vonzáskörzetükbe tartozó települések 

kapcsolatai- Sok esetben szomszédos települések csak jelentős kerülőkkel közelíthetők meg, 

jelentős kapcsolathiányok vannak. 

 

Összességében a jelenlegi úthálózat a helyi forgalmat lebonyolítja, de a térségi és távolsági 

forgalmak részére mind a gazdasági, mind a turisztikai forgalom szempontjából elégtelen. A 

nemzetközi távolsági forgalom jelenleg az 56. sz. főúton zajlik. A nemzetközi forgalmat 

lebonyolító 56. sz. főúton található Udvar határátkelőhely jelenlegi forgalma 1197 J/nap (1683 

EJ/nap), ebből 330 J/nap a nehéz teherforgalom. A határon átlépő forgalom ellenőrzése Udvar 
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határátkelőhelyen történik. A határátkelőhelyen lévő mérőállomásokon ellenőrzik a ki- és a 

belépő teherjárművek tengelysúlyát, méreteit és a belépők össztömegét. A határállomás a 

belterület határán, távlatban nem bővíthető körülmények között működik. A nemzetközi 

forgalom erősödésével a határátkelő és Udvar település környezeti terhelésének jelentős 

emelkedése várható. 

 

 
Jelenlegi napi keresztmetszeti közúti forgalom (ÁNF) [Ej/nap] 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt 
 

A távlati forgalmi igényeket és hálózatot, valamint a projekt hatására megváltozó forgalmi 

terheléseket a következő ábrákon mutatjuk be. A terhelési ábrákon a napi keresztmetszeti 

közúti forgalom (ÁNF) látható. A különbség ábrán piros színnel és pozitív számokkal a 

forgalom növekedését jelöltük, zöld színnel és negatív számokkal a forgalom csökkenése 

látható. 
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A tervezett állapot (2033. év) 

 

 
Napi keresztmetszeti közúti forgalom (ÁNF) a projekt megvalósulása esetén [Ej/nap] 2033. évi 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt 
 

Hálózati szempontból kiemelten fontos az M6 tárgyi szakaszának megépítése, hiszen EU-s 

feladat a tagállamok gyorsforgalmi hálózatának összekapcsolása. Magyarország közlekedési 

terveiben, stratégiai tervekben szerepel országhatárig az M6 gyorsforgalmi út kiépítése. Az 

autópálya folytatásával egy új, gyorsforgalmi úti határátkelő megnyitása is várható 

Ivándárdánál. 

 

Egy térség gazdasági-, illetve társadalmi fejlődésében alapvető szerepet játszik a meglévő 

infrastruktúra állapota, fejlesztése, a vállalkozások telephelydöntéseiben fontos szerepet 

játszik az autópálya léte, vagy nem léte. Hazánkban az egyik legfontosabb területfejlesztési 

feladat a régióközpontok bekapcsolása az autópálya-hálózatba. 

 

Az M6 autópálya forgalmi terhelése 2033. évben az M60 autópálya és Bóly közötti szakaszon 

6650 EJ/nap, a Bóly és Lippó közötti szakaszon 5800 EJ/nap, Lippó és az országhatár között 

3250 EJ/nap.  
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A forgalmi különbségábrából is jól látszik, hogy a beruházás megvalósulása esetén jelentős, 

2477 EJ/nap mértékben csökken az 56. sz. főút fogalmi terhelése. A gyorsforgalmi út jobb 

elérést biztosít Horvátország irányába. Villány elérése is javul az autópálya, illetve a vele 

egyidőben, de külön beruházás keretében megvalósuló Lippó – Villány 5702 j. összekötő út 

átadásával, az 5701. j. összekötő út forgalma jelentősen, 2234 EJ/nap mértékben csökken. A 

beruházásnak az eljutási időnyereségen túl közlekedésbiztonsági és környezetterhelési 

haszna is van. Az M6 autópálya megvalósulásával a települések átmenő teherforgalma 

lecsökken, és nem terheli a belterületi szakaszokat. 

 

 
Különbség ábra a projekt megvalósulása-elmaradása esetére,  

a napi keresztmetszeti közúti forgalom (ÁNF) változása [Ej/nap] 2033. év 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt 
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A nyomvonal ismertetése 

 

Vízszintes vonalvezetés 

A Borza-patakot felüljáróban a 195+950 km szelvényben keresztezi, ezt követően a 

nyomvonal a Korpádi-puszták dűlőn haladva éri el az 5703 j. utat (196+218 km sz.), ahol 

kialakításra került a „Bóly-Keleti” különszintű forgalmi csomópont. A nyomvonal ezt követően 

nyugati irányban elkerüli a nagynyárádi lapos területeket, megóvva ezzel az itt fekvő 

természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket.  

A Nagynyárádi (Versendi)-vízfolyás korrekcióját felüljáróval (196+512 km sz.), majd a Mohács 

- Villány vasútvonalat aluljáróval (196+898 km sz.) keresztezi. A Boly és Nagynyárád 

közigazgatási határán húzódó földút korrekcióját aluljáróval keresztezi a 198+436 km 

szelvényben, majd tovább egy3enes szakaszra került megtervezésre az ún. Nagynyárádi 

komplex kialakítású pihenő. Az egyenest követő R=5500 m sugarú jobb ívben található a Majsi 

vízfolyás és vadátjáró feletti völgyhíd. 

 

Csomópontok 

Nagynyárád területét nem érintik csomópontok, azonban az alábbi terv részletekkel 

bemutatásra kerülnek a települést érintő egyéb utak: 

 

 

 

 
Felüljáró a Borza patak korrekciója felett 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt 
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Aluljáró az 5703 j. út alatt és felüljáró a Versendi vízfolyás  felett 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt 

 

 
Aluljáró a Nagynyárádi földút alatt 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt 
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Magassági vonalvezetés 

A magassági vonalvezetés minden eleme a Vt=130 km/h tervezési sebességű K.I.A. tervezési 

osztályhoz tartozó paraméterek betartásával és figyelembe vételével készültek.  

A vizsgált M6 gyorsforgalmi út, Bóly-Ivándárda (országhatár) közötti mintegy 20 km hosszú, 

egységes megjelenésű, É-D irányban kis esésű lankás területen halad. A tervezési terület 

túlnyomóan dombvidéki jellegű, néhány 100-200 m széles és 10-20 m mély völgy 

harántirányban keresztezi a területet, úgy mint a Borza patak, a Szajki vízfolyás, a Majsi 

tározók és az azt tápláló névtelen vízfolyás völgye. A területen vasúti keresztezés is található. 

Az egységes terepben, helyenként 4-8 m mély kisebb völgyület is szabdalja a terepet. 

A tervezett autópálya rövid Rh=100.000 m homorú lekerekítő ívvel csatlakozik megelőző 

szakaszhoz. Ezt követően 0.26 %-os eséssel érjük el a meglévő elválási csomópont 

környezetét  

A tervezési szakasz elején, a Babarci földút és vadátjáró felett az autópályát Rh=2000 m és 

Rd=40000 m lekerekítő ívekkel vezetjük át. Szajk közigazgatási területére lépve a nyomvonal 

a „Lajos major”-t mintegy 120 m-re közelíti meg.  

A Borza patak követően a nyomvonal a Korpádi-puszták dűlőn haladva éri el az 5703 j utat, 

ahol kialakításra került a féllóhere típusú, „Bóly-keleti” forgalmi csomópont. A Borza - patak és 

a Versendi vízfolyás között éri a hossz-szelvényi mélypontját. 

A Nagynyárádi (Versendi)-vízfolyás korrekcióját felüljáróval, majd a Mohács-Villány 

vasútvonalat aluljáróval keresztezi. A Borza-patakon tervezett völgyhíd után a 196 és 197.5 

km sz. közötti szakaszon töltéses bevágásos szakaszok váltogatják egymást. A Bóly Keleti 

csomópont ezen a tagolt területen bevágásban került megtervezésre. 

A Nagynyárádi (Versendi)-vízfolyás után újra bevágásban haladunk, ahol 0.80%-os 

emelkedővel, aluljáróban keresztezzük a Villány – Mohács vasútvonalat. A keresztezés után 

Rh=40000 m sugarú homorú ív, majd 1.3%-os emelkedő következik. 

Rd=30000 m domború ívvel töltésben lévő szakaszhoz jutunk. Itt került elhelyezésre a 

Nagynyárádi komplex pihenőhely. Ennek a szakasznak a magassági vonalvezetésére külön 

figyelmet fordítottunk és egyeztettük a védelem módját a régészeti dokumentációt készítő 

Forster Központ szakembereivel. Ugyanis a 200+000 km sz. környezetében, mintegy 165 m 

hosszúságban a nyomvonal keresztül halad egy 4500 éves védendő koncentrikus földárok 

rendszeren. Ennek helyét helyszínrajzon (52489) is jelöltük. Itt a terepszint felett 2,00 m magas 

kiemelésben, töltésben halad a nyomvonal. A kiemelés oka, hogy a védendő régészeti 

értékeket – a szakemberek által előírt takarással kell az útépítés, rezgés káros hatásaitól óvni.  

Töttös közigazgatási területén völgyhíd épül a Majsi vízfolyás és vadátjáró felett A Majsi 

vízfolyás feletti völgyhíd után a nyomvonal 0.5 %-os emelkedővel folytatódik. 

A 201+042 km szelvényben a tervezett autópálya aluljáróval keresztezi a töttösi Szilvás-dűlőn 

átvezető földutat.  

Völgyhíd épül a Szilvás - patak és vadátjáró felett a 202+600 km szelvényben.  

Az 5704.j. út korrekciója alatt aluljáró épül a két Töttösi erdőtag között, itt éri el a nyomvonal a 

vízválasztó magas pontját.  

Itt a meglévő terephez képest alacsony 1 m alatti bevágásban halad a nyomvonal. Ezt követen 

az országhatárig állandó 0,5%-os hosszeséssel esik. A határ közelében a horvát 

adatszolgáltatás alapján a pályaszint kis mértékben megemelése szükséges a mai terephez 

képest. 

 

Keresztmetszeti kialakítás 

Jelen, II ütemű kiépítés esetén a következők szerin alakulnak a keresztmetszeti kialakítások: 

 

M6 autópálya: 

 forgalmi sáv szélessége: 3.75 m 



NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 36 

 

 gyorsító-lassítósávok szélessége: 3.75 m 

 forgalmi sávok száma  2x2 

 középső elválasztó sáv szélessége: 3.60 m 

 ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m 

 főpálya kopóréteg szélessége: 11.00 m 

 -lassító/gyorsítósáv esetén: 12.00 m 

 üzemi sáv szélessége: 3.00 m 

 padka:  

 füvesített/ nemesített padka: 1.00 m 

 gyorsító-lassító sáv padka: 2.00 m 

 ebből biztonsági sáv: 0.25 m  

 koronaszélesség: 26.60 - 49.80 m 

 

Az M6 autópálya gyűjtő-elosztó pálya: 

 forgalmi sáv szélessége: 3.50 m 

 forgalmi sávok száma  2 

 kopóréteg szélessége: 7.50 m 

 padka: 1.50 m 

 ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m 

 külső biztonsági sáv: 0.25 m 

 belső füvesített padka: 1.00 m 

 külső füvesített padka 1.25 m 

 koronaszélesség: 10.00 m 

 

 A főpálya és a gyűjtő-elosztó pályák szomszédos korona élei között 1.60 m távolságot 

tartottunk. 

 

Csomóponti ágak egy forgalmi sávval (8.00 m-es korona): 

 Forgalmi sáv szélessége: 5.50 m 

 Burkolat szélessége: 6.00 m 

 Forgalmi sávok száma: 1 

 Padka szélessége (forgalmi sávtól): 1.25 m 

 ezen belül: biztonsági sáv: 0.25 m  

 Koronaszélesség: 8.00 m 

 

Csomóponti ágak egy forgalmi sávval (10.00 m-es korona): 

 Forgalmi sáv szélessége: 5.50 m 

 Burkolat szélessége: 7.50 m 

 Forgalmi sávok száma: 1 

 Padka szélessége (forgalmi sávtól): 1.50 m 

 ezen belül: biztonsági sáv: 0.25 m il. 1.75 m   

 Koronaszélesség: 10.00 m 

 

Csomóponti ágak két forgalmi sávval (13.00 m-es korona): 

 Forgalmi sáv szélessége: 4.00 m 

 Burkolat szélessége: 8.50 m 

 Forgalmi sávok száma: 2 

 Padka szélessége (forgalmi sávtól): 1.50 m il.. 3.50 m 

 ezen belül: biztonsági sáv: 0.25 m   

 Koronaszélesség: 13.00 m 
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Mintakeresztszelvény 

Készítette: Unitef-83 Zrt. és Főmterv Zrt 
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Műtárgyak Nagynyárád területét érintően: 

 

Környezetvédelmi 

engedély szerint 

(PE/KTF/2969-15/2017) 

Engedélyezési tervben tervezett 

 
Megjegyzés 

km 

szelvény 
megnevezés 

km 

szelvény 

műtárgy 

jele 

megnevezés 

195+946 

Felüljáró a 
Borza patak 
korrekciója 

felett 

195+949 

 
B.1959 

B.1959 j. főpálya híd 
a Borza-patak és 
vadátjáró felett az 
M6 autópálya 
195+949 km 
szelvényében 

 

196+219 

Aluljáró az 
5703. j. út 
korrekciója 

alatt 

196+219 B.1962 

főpálya feletti, 5703 
j. utat átvezető híd 
az M6 autópálya 
196+219 km 
szelvényében 

 

196+531 Felüljáró a 
Versendi 

(Nagynyárádi) 
- vízfolyás 
korrekciója 

felett 

196+512 B.1965 j. 

főpálya híd a 
Versendi-vízfolyás 
felett az M6 
autópálya 196+512 
km szelvényében 

 

198+464 
Aluljáró 

keresztező 
földút alatt 

198+437 B.1984  

főpálya feletti, 
Nagynyárádi földutat 
átvezető híd az M6 
autópálya 198+437 
km szelvényében 

 

 

Közművezetékek érintettsége 

 

Nagynyárád tervezési területét érintően az északi településhatár mentén több 

közművezeték is érintett: 

 198+487 km szelvény mentén optikai földkábel kiváltása szükséges 

 195+959 km szelvénynél ivóvíz vezeték kiváltása szükséges (DN110) 

 196+148 és körforgalmi csomópontjai mentén nagyközépnyomású (D90) )gázvezeték 

kiváltása szükséges biztonságos övezeten belül  

A beruházás nagyfeszültségi villamosvezetéket nem érint. 
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Az M6 Nagynyárádot érintő közművezetékei - piros: villamos vezeték, sárga: szénhidrogén vezeték, kék: ivóvíz vezeték 

Készítette: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. 
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4.5. Egyéb munkarészek 

 

A tervezett módosítások egyéb szakági kérdéseket érdemben nem érintenek. 

 

A módosítás során újonnan nem kerül kijelölésre beépítésre szánt terület, ezért az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) 

pontja értelmében a biológiai aktivitásérték változásának igazolásának, számításának 

szükségessége nem merül fel. 

 

 

6. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 
Jelen tárgyalásos eljárás keretében a hatályos településrendezési eszközök közül a T-

1 jelű településszerkezeti tervlap, a V-1 jelű, Külterületi Szabályozási Tervlap, és a Helyi 

Építési szabályzat szöveges rendelkezései módosulnak. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 
Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

......../2018 (.....) határozata 
a  település szerkezeti tervéről szóló 

…./….. önkormányzati határozat módosításáról 
 
 
2. Nagynyárád Önkormányzata Képviselő-testülete az …./….. számú Önkormányzati 
határozattal jóváhagyott Szerkezeti Tervét a 2. mellékletben megjelölt területre  vonatkozóan 
a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 
 
 

 
Nagynyárád, 2018. ………… 

 
 
 

_________________________ 

Mintál Tibor 
polgármester 

_________________________ 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 
jegyző 

 

 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése  
 
         Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

jegyző 
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1. melléklet Nagynyárád Önkormányzata Képviselő-testülete az ………….. számú 

Önkormányzati határozatához 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. melléklet Nagynyárád Önkormányzata Képviselő-testülete az ………….. számú 

Önkormányzati határozatához 
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2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE 

 
 
 

Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
......../2018 (.....) önkormányzati rendelete 

a  közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról  szóló 
11/2001. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva - az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek és a partnerek véleményének 
kikérésével és a 40. § (1) bekezdésében biztosított szakmai véleményezési jogkörében eljáró 
állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 
 

I. FEJEZET 
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1.§ Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község közigazgatási 
területének helyi építési szabályzatáról szóló 4/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.)  V-1 jelű, Külterületi Szabályozási Terve jelen rendelet mellékletében 
meghatározott területeken, a melléklet normatartalma szerint módosul. 
 
2.§ A R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A közlekedési és közműterületek lehatárolását és övezeti tagozódását a V-1, V-2, 

szabályozási tervek tüntetik fel: 

Övezeti jel Út Közlekedési terület 

szélessége 

Köu-1 Tervezett gyorsforgalmi út, később 

autópálya (M6) 

 

60-75 m 

Köu-2  

5703. sz. IV. rendű összekötő út 

tervezett: 30 m  

meglévő: 20-30 m 

Köu -3 Meglévő, bővíthető lakóutcák, 

mezőgazdasági utak 

meglévő:16-20 m 

 

Köu-4 Tervezett lakóutcák, ipari elkerülő utak tervezett: 12-16 m 

Köu-6 Tervezett  vegyes forgalmú lakóút tervezett: 8,0 m 

Köu-7 Mezőgazdasági utak (pincék előtt) Meglévő, tervezett: 

6,0-8,0  m 

Köu -8 Gyalogutak  Meglévő, tervezett: 

4,0 m 

Köu-9 Önálló közterületi parkolófelület,  

Tervezett autópálya parkolóterület 

 

Kök -V Vasútterület 10,0 m 
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II. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
2. § (1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is lehet alkalmazni. 

 
 
Nagynyárád, 2018. ………… 

 
 
 

_________________________ 

Mintál Tibor 
polgármester 

_________________________ 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 
jegyző 

 

 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése  
 
         Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

jegyző 
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TERV MEGNEVEZÉSE:

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEK:

   V -2 TERVLAPON SZABÁLYZOTT TERÜLET

 ÖVEZETEK:

  GAZDASÁGI TERÜLETEK

   KERESKEDELMI. SZOLGÁLTATÓ
   IPARI

  KÖZLEKEDÉSI TERÜLET

   KÖZÚTI TERÜLET
   KÖTÖTTPÁLYÁS TERÜLET - VASÚT

 ERDŐTERÜLET

   VÉDELMI ERDŐ
   GAZDASÁGI ERDŐ

 MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

                         KERTES

  ÁLTALÁNOS

   SZÁNTÓ
   GYEP, LEGELŐ, RÉT
   MOCSÁR, NÁDAS

  VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

   VÍZFOLYÁS, ÁROK
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JELMAGYARÁZAT:
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI ELEMEK:

   KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA
   TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI VONAL
   TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG HATÁRA
   ÖVEZETI HATÁR

   ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT HATÁRA
   NATURA 2000 TERÜLETÉNEK HATÁRA
   NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY
   RÉGÉSZETI ÉRDEKELTSÉGŰ TERÜLET

 EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK:

   SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG
   REKULTIVÁLANDÓ TERÜLET
   VÉDŐTÁVOLSÁG

NAGYNYÁRÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KARC-H10 KKT, 7700 Mohács,
Hunyadi János utca 10. TEL/FAX: (69) 300-487
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V-1
RAJZ SZÁMA:KÉSZÍTETTE:

FELELŐS TELEPÜLÉSRENDEZŐ-TERVEZŐ:

KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁS

RAJZ MEGNEVEZÉSE: LÉPTÉK:

2006.09.

DÁTUM:

V-1

Gksz -1 Gip -1

KÖu-5

KÖu-2

V-1

Má -2

KÖu-5

KÖu-5

KÖu-5

NAGYNYÁRÁD
Külterületi Szabályozási Terv

M 1: 10.000

 M 1:10.000

É

Má -1


