
 Dear Motorway Users, 

 

We would like to inform you that on 10 October 2018, due to the tunnel 
safety drill to be conducted with the participation of the emergency 
services, the following traffic restrictions will be implemented from 5 p.m. 
on 10 October 2018. The duration of the traffic restriction cannot be 
foreseen, therefore you are kindly requested to take the following traffic 
restrictions into consideration when planning your journeys/rest periods. 

The right track of motorway M6 (direction towards Pécs) will be closed 
between the junctions of Bátaszék (163) and Véménd (173); the rest 
areas located at this section will not be available either 

The left track of motorway M6 (direction towards Budapest) will be 
closed between the junctions of Mohács (191) and Bátaszék (163); the 
rest areas located at this section will not be available either 

During this period, traffic will be diverted to the designated detours, i.e. 
roads no. 56 and 57. 

 
 
Yours faithfully, 

MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.  

 

 Поштовани корисници аутопута! 

 

Обавештавамо вас да због вежби безбедности у тунелу која се 
одржавају у сарадњи са хуманитарним организацијама 10 октобра 
2018. године уводе се следећа ограничења у саобраћају од 17 часова 
10. октобра 2018. године. Саобраћајно ограничење трајаће до 
неодређеног времена, зато вас љубазно молимо да приликом 
планирања путовања и паузе на путу имајте у виду следећа 
саобраћајна ограничења. 

Десна страна аутопута М6 (правац Pécs) биће затворен пред 
саобраћајем између чворишта Bátaszéke (163) и Véménd (173), тако 
да се на овој деоници ни одмаралишта не могу користити. 

Лева страна аутопута М6 (правац Budapest) биће затворен пред 
саобраћајем између чворишта Mohács (191) и Bátaszéke (163), тако да 
се на овој деоници ни одмаралишта не могу користити. 

Током наведеног периода саобраћај се одвија на заобилазним 
путевима бр. 56 и 57. 

 
Срдачан поздрав, 

MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. 

 Sehr geehrte Fahrer, Nutzer der Autobahn, 

 

aufgrund einer Tunnelsicherheitsübung am 10. Oktober 2018, die unter 
Mitwirkung der Hilfsorganisationen durchgeführt wird, gelten am 10. 
Oktober 2018 ab 17.00 Uhr die folgenden Verkehrseinschränkungen. Da 
die Dauer der Verkehrseinschränkungen nicht mit Sicherheit 
abzuschätzen ist, bitten wir Sie, vor Fahrtantritt und bei der Planung der 
Pausenzeiten die folgenden Verkehrseinschränkungen zu beachten. 

Autobahn M6, rechte Autobahnhälfte (in Richtung Pécs) wird zwischen 
Anschlusstelle Bátaszék (163) und Véménd (173) gesperrt, die Rastplätze 
in diesem Streckenabschnitt können auch nicht genutzt werden.  

Autobahn M6, linke Autobahnhälfte (in Richtung Budapest) wird 
zwischen Anschlusstelle Mohács (191) und Bátaszék (163) gesperrt, die 
Rastplätze in diesem Streckenabschnitt können auch nicht genutzt 
werden.  

Während der Dauer der Sperrung wird der Verkehr umgeleitet. Die 
Umleitung führt über die Landstraßen Nr. 56 und 57. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.  

 Poštovani Korisnici Autoceste! 

 

Ovim Vas obavještavamo da će dana 10. listopada/oktobra 2018. godine 
zbog održavanja vježbi za sigurnost tunela u kojoj sudjeluju organizacije za 
pružanje pomoći 10. listopada/oktobra 2018. od 17:00 sati biti uvedena 
sljedeća ograničenja kretanja vozila u prometu. Trajanje ograničenja je 
neizvjesno, stoga molimo da pri planiranju vašega putovanja, vremena 
koje ste predvidjeli za odmor, budete 006Cjubazni uzeti u obzir sljedeća 
ograničenja u prometu. 

Desni kolnički trak autoceste M6 (u smjeru Pécs /Pečuh) između čvorišta 
Bátaszék (163) i Véménd (173) biti će zatvoren. Na istoj dionici nije 
dopušteno niti korištenje odmorišta. 

Lijevi kolnički trak autoceste M6 (u smjeru Budimpešte) između čvorišta 
Mohács (191) i Bátaszék (163) biti će zatvoren. Na istoj dionici nije 
dopušteno niti korištenje odmorišta. 

U naznačenome terminu promet će biti preusmjeren na ceste br. 56 i br. 
57. 

 

S pozdravom 

MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.  

 Tisztelt Autópálya Használók! 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2018. október 10-én a 
segélyszervezetek közreműködésével megrendezésre kerülő alagút 
biztonsági gyakorlat miatt a következő forgalomkorlátozások kerülnek 
bevezetésre 2018. október 10-én 17:00 órától. A forgalomkorlátozás 
időtartama bizonytalan, ezért kérjük, hogy utazásuk, pihenőidejük 
tervezésékor a következő forgalomkorlátozásokat szíveskedjenek 
figyelembe venni. 

M6 autópálya jobb pályateste (Pécs felé vezető irány) a Bátaszéki (163) és 
a Véméndi (173) csomópont között lezárásra kerül, az ezen a szakaszon 
lévő pihenőhelyek sem vehetőek igénybe 

M6 autópálya bal pályateste (Budapest felé vezető irány) a Mohácsi (191) 
és a Bátaszéki (163) csomópont között lezárásra kerül, az ezen a 
szakaszon lévő pihenőhelyek sem vehetőek igénybe 

Ezen időszak alatt a forgalom a kijelölt terelőútvonalra, az 56 és 57. sz. 
utakra kerül kiterelésre. 

 

Üdvözlettel, 

MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. 

 Poštovani korisnici autoputa! 

 

Obaveštavamo vas da zbog vežbi bezbednosti u tunelu koja se održavaju u 
saradnji sa humanitarnim organizacijama 10. oktobra 2018. godine uvode 
se sledeća ograničenja u saobraćaju od 17 časova 10. oktobra 2018. 
godine. Saobraćajno ograničenje trajaće do neodređenog vremena, zato 
vas ljubazno molimo da prilikom planiranja putovanja i pauze na putu 
imajte u vidu sledeća saobraćajna ograničenja. 

Desna strana autoputa M6 (pravac Pécs) biće zatvorena pred 
saobraćajem između čvorišta Bátaszéke (163) i Véménd (173), tako da se 
na ovoj deonici ni odmarališta ne mogu koristiti.  

Leva strana autoputa M6 (pravc Budapest) biće zatvorena pred 
saobraćajem između čvorišta Mohács (191) i Bátaszéke (163), tako da se 
na ovoj deonici ni odmarališta ne mogu koristiti. 

Tokom navedenog perioda saobraćaj se odvija na zaobilaznim putevima br. 
56 i 57. 

 

 

Srdačan pozdrav, 

MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. 


