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BEVEZETÉS

Az M9 gyorsforgalmi út Szekszárd-Dombóvár közötti szakasz gyorsított ütemű
kiépítésének megvalósíthatósági tanulmánya című tervezési munka készítésénél az
érvényben lévő, kormányhatározattal alátámasztott, autópálya-fejlesztési program
elemei és annak ütemezése került kiindulási alapadatként felhasználásra.
A gyorsforgalmi úthálózat (autópályák, autóutak) 2015-ig terjedő fejlesztési
programjáról, valamint az országos közúthálózat kiemelten fontos elemeinek
megvalósításáról szóló 2303/2001. (X. 19.) Kormányhatározat a következő utalásokat
tartalmazza a Dél-Dunántúli Régió országos közúthálózatát illetően:
A Kormány
2. a meghirdetett gazdaságpolitikai céljaival összhangban, az életminőség javítása, ország kiegyensúlyozottabb térségi
fejlődésének elősegítése, a szomszédos országokkal való együttműködés feltételeinek fejlesztése, az ország környezeti
állapotának javítása és a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése érdekében - korábbi, ez irányú döntéseit kiegészítve és azokat
egységes szerkezetbe foglalva - elrendeli, hogy a gyorsforgalmi úthálózatot 2015-ig az alább felsorolt hálózati elemek
kiépítésével kell megvalósítani:
…
3.1. legkésőbb 2003. év végéig meg kell kezdeni
…
- az M6/M56 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út Budapest-Dunaújváros szakaszának megvalósítását,
…
3.2. 2004. és 2008. évek között el kell kezdeni
…
- autópályává fejleszthető gyorsforgalmi útként az M6/M56 Dunaújváros-Szekszárd-országhatár, valamint a pécsi
bekötés
…
3.3. 2009. és 2012. évek között el kell kezdeni a 2. pontban felsorolt létesítmények közül a 3.1. és a 3.2. pontokban nem
említett gyorsforgalmi utak építését:
…
o) az M65 autópályává fejleszthető autóút Balatonlelle-(Kaposvár)-Pécs között,
…
w) az M9 autóút Kaposvár-Szekszárd és az 54-es út közötti csatlakozó szakaszok megépítése;
…

A tervezési munka készítése során, a konzulensekkel többször egyeztetve, a közúti
ágazat elképzeléseit, aktuálisan érvényes programtervezeteit, valamint a
realitásokat figyelembe véve, az említett programelemeket tervezői becsléssel
rendeltük a kívánt 2008., 2012., 2020. időtávlatokhoz.
A 2008-ra, 2012-re és 2020-ra elkészített, tervezett gyorsforgalmi úthálózatok
szolgáltatták az alapját a forgalmi vizsgálatnak, valamint a forgalmi vizsgálatot
alapadatként felhasználó műszaki-gazdaságossági munkarésznek.
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A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. kérésére, az elkészített
tervdokumentációhoz kiegészítő kötetet készített a TETTHELY Mérnöki és
Szolgáltató Kft., amely feldolgozza a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A
közlekedési ágazat stratégiája az Európai Unió Kohéziós Alap-jellegű
támogatásainak fogadására című, 2003. január 16-án kiadott összefoglalóját.
A dokumentáció feldolgozza a közlekedési ágazat 2004-2006. közötti időszakra szóló
stratégiáját, tartalmazva a szükséges projektek felsorolását, illetve azok finanszírozási
lehetőségeit, az Európai Unió tervezett juttatatásaira tekintettel.
Az országos közúthálózatot érintő projektek között kiemelt szerep jut a gyorsforgalmi
úthálózat fejlesztésére, melyek jelentős számban és hosszban szerepelnek az
összefoglalóban. A Dél-Dunántúli Régiót érintően az alábbi projektelemek
szerepelnek a dokumentációban:
• M6 autópálya Budapest-Dunaújváros közötti szakasza
• M56 autópályává fejleszthető autóút: Szekszárd-országhatár
B.3. M6 autópálya Budapest-Dunaújváros közötti szakasza
Az M6 autópálya a Budapest mellett fekvő Érdtől, azaz az M7 autópálya budapesti bevezető szakaszától kiindulva és az
M0 körgyűrűhöz kapcsolódva a fővárostól délre fog haladni, és az V/C páneurópai folyosó egyik végpontját fogja
képezni. A tranzitforgalom mellett a legfőbb szempont a jelenleg zsúfolt és egyben balesetveszélyes, a budapesti
agglomerációhoz tartozó dunántúli településeket átszelő 6. sz. főút tehermentesítése.
Rövid leírás: A projekt kezdete 2002-ben.
A projekt teljes költségvetése: 350 millió € (2002-es árszinten, ÁFA nélkül)
Fő műszaki paraméterek: 52 km hosszú 2x2 sávos autópálya csomópontokkal.
Ütemezés: Előkészítési fázis: 2002–2003, építési fázis: 2004–2006.

B.4. M56 autópályává fejleszthető autóút: Szekszárd-horvát országhatár
Az autópályává fejleszthető M56 autóút a Dunántúl déli részén helyezkedik el, és az V/C pán-európai folyosó
magyarországi déli záró szakasza, összeköttetést biztosít Horvátországgal, illetve Horvátországon keresztül kapcsolja be
Bosznia-Hercegovinát a TINA hálózatba a jelenlegi, hagyományos rendszerű főútvonal mellett.
Rövid leírás: A projekt kezdete 2003-ban, előkészítési munkálatok.
A projekt teljes költségvetése (2002-2008 között): 290 millió €, amelyből 290 millió € a 2002–2006 közötti időszak
költségvetése (2002-es árszinten, ÁFA nélkül), ebből 2002-2003-ra 4,0 millió € jut.
Fő műszaki paraméterek: 70 km hosszú 2x1 sávos autópályává fejleszthető autóút
Ütemezés: Előkészítési fázis: 2002–2003, építési fázis: 2004–2008.

Ezen tervezett építési ütemezés figyelembevételével készült el a módosított hálózat
2008. és 2012. időtávlatokra, illetve ezen módosított hálózatokra történt meg a
forgalmi prognózis módosítása is. A forgalmakat tekintve, az M9 gyorsforgalmi út
Szekszárd és Dombóvár között 2008-ra megépíteni javasolt szakaszán jelentős
változás nem várható, így a műszaki-gazdasági vizsgálatban szereplő eredményeket
sem befolyásolja a módosítás.
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ÜTEMEZÉS

A Dél-Dunántúli Régió tervezett gyorsforgalmi úthálózatát, illetve annak
megvalósítását jelentősen érintik az Európai Unióhoz történő csatlakozással megnyíló
uniós források bevonásával történő fejlesztések. A régió életére két, egymáshoz
kapcsolódó projekt érinti, melyek közül egy teljes egészében a Dél-Dunántúli Régió
területén helyezkedik el.
Időben előbb valósul meg az M6 autópálya Budapest és Dunaújváros közötti szakasza,
amely előkészítése az elmúlt évben megkezdődött, és az elképzelések szerint az
építésre is sor kerül 2004. és 2006. között. A projekt összes költsége mintegy 350
millió euróra tehető. Az építés 70 kilométer új építésű autópálya megvalósítását jelenti
a TINA-hálózat részét képező V/C. Helsinki folyosóban.
A másik projekt (amely teljes egészében a Dél-Dunántúli Régió területén helyezkedik
el), az M56 autópályává fejleszthető autóút Szekszárd és országhatár közötti szakasza.
Az 54 kilométer hosszú pálya előkészítése 2003-ban kezdődik meg, míg az építésre
2004. és 2008. között kerül sor. A projekt teljes tervezett költsége 290 millió euró.

Mindkét említett projekt a Kohéziós Alapból nyer támogatást. A két projekt
segítségével az V/C. Helsinki folyosó kiépítése a Dunaújváros és Szekszárd közötti
szakasz kivételével, megtörténik 2008-ig.
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A projektek között szerepel továbbá az M7 autópálya Balatonszentgyörgy és
Nagykanizsa közötti szakaszának, autópályává fejleszthető autóútként történő
kiépítése 35 kilométer hosszon 220 millió euró értékben. Ez a szakasz ugyan nagy
részben szintén a Dél-Dunántúli Régió területén helyezkedik el, azonban az V.
Helsinki folyosó részeként, a régió északi peremén vezet, és a tervezési területre
gyakorolt hatása nem számottevő az M9 gyorsforgalmi út vizsgált, Szekszárd és
Dombóvár közötti szakaszának tekintetében.

Az említett projekteket figyelembe véve a háromszintű projektlista és ütemezés kis
mértékben módosul.
1. A 2008-ig megvalósuló fejlesztések

Gyorsforgalmi út
jele

szakasza

jellege

tervezett átadása

M9 gyorsforgalmi út

6. sz. főút - 51. sz. főút

autóút (2x1 sáv)

2003. július

610. sz. főút
(M9 gyorsforgalmi út)
610. sz. főút
(M9 gyorsforgalmi út)

Kaposvár elkerülő II.
ütem
Kaposvár elkerülő III.
ütem

főút (2x1 sáv)

2002. október

főút (2x1 sáv)

2003. augusztus

M7 autópálya

Becsehely-Letenye

autópálya (2x2 sáv)

2004. július

autóút (2x1 sáv)

2004. július

autópálya (2x2 sáv)

2005. július

M70 gyorsforgalmi út
M7 autópálya

LetenyeTornyiszentmiklós
BalatonszárszóOrdacsehi
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M6/M56 gyorsforgalmi
Budapest-Dunaújváros
út

autópálya (2x2 sáv)

2006.

M9 gyorsforgalmi út

Dombóvár-Szekszárd

autóút (2x1 sáv)

2008.

M9 gyorsforgalmi út

51. sz. főút-54. sz. főút

autóút (2x1 sáv)

2008.

M5 autópálya

Kiskunfélegyházaországhatár

autópálya (2x2 sáv)

2008.

M7 autópálya

Becsehely-Ordacsehi

autópálya (2x2 sáv)

2008.

M6/M56 gyorsforgalmi
út

Szekszárd-országhatár

autópálya (2x1 sáv)

2008.

2. A 2012-ig megvalósuló fejlesztések

Gyorsforgalmi út
jele

szakasza

jellege

tervezett átadása

M9 gyorsforgalmi út

Kaposvár-Dombóvár

autóút (2x1 sáv)

2012.

M9 gyorsforgalmi út

54. sz. főút-53. sz. főút

autóút (2x1 sáv)

2012.

autópálya (2x2 sáv)

2012.

autóút (2x1 sáv)

2012.

autóút (2x1 sáv)

2012.

M6/M56 gyorsforgalmi
Dunaújváros-Szekszárd
út
DunaújvárosM8 gyorsforgalmi út
Dunavecse
M43 gyorsforgalmi út

Szeged-Makó
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3. A 2020-ig megvalósuló fejlesztések

Gyorsforgalmi út
jele

szakasza

jellege

tervezett átadása

M9 gyorsforgalmi út

Kaposvár-Nagykanizsa

autóút (2x1 sáv)

2020.

M9 gyorsforgalmi út

54. sz. főút-Szeged

autóút (2x1 sáv)

2020.

M6/M56 gyorsforgalmi
út

pécsi bekötés

autóút (2x1 sáv)

2020.

M8 gyorsforgalmi út

Veszprém-Dunaújváros

autóút (2x1 sáv)

2020.

M8 gyorsforgalmi út

Dunavecse-Szolnok

autóút (2x1 sáv)

2020.

M43 gyorsforgalmi út

Makó-országhatár

autóút (2x1 sáv)

2020.

M44 gyorsforgalmi út

Kecskemét-országhatár

autóút (2x1 sáv)

2020.

4. A 2030-ig megvalósuló fejlesztések

Gyorsforgalmi út
jele

szakasza

jellege

tervezett átadása

M65 gyorsforgalmi út

Székesfehérvár-Pécs

autóút (2x1 sáv)

2030.

M6 gyorsforgalmi út

Pécs-országhatár

autóút (2x1 sáv)

2030.
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Az országos léptékű ütemezés fentiek szerinti változása, nevezetesen az M6-M56
gyorsforgalmi utak által meghatározott közlekedési folyosó kiépítésének nagyobb
prioritással történő kezelése a projektlista többi szintjét nem érinti. Sem az M9 léptékű
ütemezés vázlatos projektlistája, sem a részletes ütemezés teljes projektlistája nem
módosul.
Az M9 gyorsforgalmi út megvalósításának egészére, illetve a vizsgálat tárgyát
képező, dél-dunántúli szektor Szekszárd és Dombóvár közötti szakaszának javasolt
ütemezésére az M6-M56 gyorsforgalmi utak gyorsított ütemű megvalósítása nem
gyakorol jelentős hatást.
A megvalósítást követő, néhány éves távlatban, elsősorban a térség gazdaságának
élénkülésével várható a szállítási teljesítmények növekedése, amely a sugárirányú
kapcsolatok folyamatos fejlesztése mellett igényelhetik a harántirányú kapcsolatok
javítását. Ennek megfelelően, az M9 gyorsforgalmi út további építési egységeinek
ütemezésére hatással lehet az említett projektek időbeli ütemezésének módosítása.
Ezzel együtt valószínűsíthető, hogy a javaslatban szereplő ütemezés módosítására még
optimista szcenárió esetén sincs szükség, de javasolható, a keresztmetszeti ütemezés
újragondolása a forgalom jövőbeli változásainak megfelelően.
Az országos léptékű ütemezés módosítása a forgalmi viszonyokat elsősorban az
észak-déli relációkban fogja jelentősebb mértékben megváltoztatni. Az M9
gyorsforgalmi út tekintetében, különösen az M6-M56 gyorsforgalmi utak
vonalától nyugatra, önmagában jelentős átrendezést nem okoz, illetve a javasolt
Szekszárd és Dombóvár közötti szakasz azonos időtávon történő megvalósításával
együtt jelentkezik..
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KISTÉRSÉGEK ELÉRHETŐSÉGE

Az M9 gyorsforgalmi út dél-dunántúli szektorának építési szakaszai közül a kistérségi,
települési elérhetőségeket legkedvezőbb mértékben a Szekszárd és Dombóvár közötti
szakasz megvalósítása befolyásolja. Ez több összetevőre vezethető vissza.
Egyik ok a jelenlegi országos közúthálózat térségi kialakításában keresendő. A
tervezési terület jelenleg csak mellékúthálózati elemeken keresztül érhető el, így a
kistérségek, illetve a községek megközelítése, illetve a községek egymás közötti
kommunikációja nehézségekbe ütközik. Ezt a kedvezőtlen kialakítást erősítik a
meglévő kapcsolati hiányok is. Az gyorsforgalmi út M9 Szekszárd és Dombóvár
közötti szakaszának megvalósításával a térségben új, kelet-nyugati közlekedési
folyosó nyílik, amely kapcsolatot teremt a 61. sz. másodrendű főút és a 6. sz.
elsőrendű főút között.
A másik ok a térség településstruktúrájára vezethető vissza. A tagolt felszín tagolt
településhálózattal párosul, jelentős számú kis- és törpefalut magába foglalva. A kis
települések sok esetben egyetlen közúthálózati kapcsolattal rendelkeznek, így sem
egymással, sem a kistérségi és megyei központokkal nem tudnak hatékonyan
együttdolgozni. A kapcsolattartás sok esetben nehézkes, egyes esetekben csak jelentős
kerülőkkel tehetők meg a települések orientációs irányainak megfelelő utak.
Az M9 gyorsforgalmi út dél-dunántúli szektorának megépítése a kistérségek, illetve a
kistérségekhez tartozó települések elérhetőségét nagyban segíti. Az új út a térség
súlyvonalában vezetve, kedvező eljutást tesz lehetővé a megyeszékhely, Szekszárd, a
megye nyugati részének központja, a megye második legnagyobb városa, Dombóvár,
valamint a két város között elhelyezkedő, kistérségi központ szerepet betöltő Szászvár
irányába. Az elérhetőségi viszonyok javulása nem korlátozódik a térségi központok
kedvezőbb elérésére, de kiterjed a községek egymás közötti kapcsolattartásának
javítására is.
Az elérhetőség javulása motorja lehet a térség gazdasági felzárkózásának mind a
térségi átlaghoz, mind az országos átlaghoz, amely pedig hozzájárulhat a kedvezőtlen
társadalmi folyamatok mérsékléséhez, megállításához. Az elérhetőség javulása,
kiegészítve a térség úthálózatának további fejlesztésével, a kapcsolati hiányok
felszámolásával kedvezően érintheti a térség idegenforgalmát is, amely ma még
jelentős kiaknázatlan tartalékokkal rendelkezik.
Az érintett települések elérhetőségének bemutatására szemléletes megjelenítést tesz
lehetővé az autópálya-csomópontok településekről történő megközelítéséhez
szükséges időkből szerkesztett ábra. Az ilyen módon szerkesztett ábra egyben
teszteli a csomópontkiosztást is, valamint rámutat az esetleges hálózati
hiányosságokra,
a
javasolható
kapcsolt
beruházások
csoportjának
meghatározására.
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