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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1 Előzmények  
 
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 „2. Egyes 
országos vasúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája 2.7. A 80. és 100c. számú 
vasútvonalak, Rákos – Hatvan – Miskolc - Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója” pontja 
alapján a Bag Nagyközséget érintő 80. számú vasútvonal korszerűsítés nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.  
 
A vasút kiviteli terveit a Rákos-Hatvan Konzorcium készíttette el, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. megbízásából. Jelenleg készülnek a szükséges kisajátítási munkarészek. 
2014-ben a vasútépítési engedélyezési terv szerinti felhasználandó területek beépültek az 
érintett települések településrendezési terveibe.  
 
Jelenleg vannak befejezési fázisban a vasútépítési- és a hozzájuk kapcsolódó útépítési kiviteli 
tervek és esetenként, műszakilag indokoltan szükségessé vált újabb területek igénybevétele. 
A 2014-ben jóváhagyott településrendezési tervi módosítások a vasútépítési engedélyezési 
tervek alapján készültek.  
A 2016-ban elkészült kiviteli tervek és a lefolytatott műszaki felülvizsgálat eredményeként 
esetenként ismét módosítani kell a hatályos rendezési terveket.  
Fentiekre való tekintettel, a vasútvonallal összefüggő településrendezési eszközök 
módosítására irányuló településrendezési eljárás tárgyalásos eljárási rend szerint történhet. 
 
Bag település jelentős mértékben érinti a módosítás, mert elmarad a Rákos – Hatvan és 
Aszód – Balassagyarmat vasútvonal új nyomvonalra történő átépítése az Aszóddal 
szomszédos területrészeken. 
A projekt keretében a közeli jövőben új megállóhelyek létesülnek, a régiek átépülnek a 
vasútvonal korszerűsítésekor, javítva ezzel az elővárosi közlekedést és lokálisan az épített 
környezet állapotát. 
 

1.2. Hatályos településfejlesztési döntés  
 

Bag Nagyközség Képviselő-testülete 35/2016. (VI. 03.) Kt. határozatában döntött 
településrendezési eszközeinek módosításáról.  
A módosításra a NIF Zrt. kezdeményezésére a Budapest Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) 
vasútvonal kiviteli tervek készítése során, a változások településrendezési tervekbe való 
átvezetése miatt kerül sor. A településrendezési eljárás tárgyalásos eljárási rend szerint 
történik tekintettel arra, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásnak minősül. 
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1.3. A településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai  
 
A település 75/2009.(VIII.7.) határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója szerint a 
vasúti szállítás a gazdasági életben játszhat jelentősebb szerepet. 
A vasút fejlesztés beleillik a térség közlekedési koncepciójába, mivel a népesség legfőbb 
közösségi közlekedési eszköze a vasút. A vasúti közösségi közlekedés mind a munkavállalók, 
mind a tanulók számára kényelmes és gyors eljutást biztosít a közeli városok és a főváros 
felé is.  
 

1.4. Hatályos településrendezési eszközök 
 

Tervi előzmények:  

 25/2005. (V.26.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv,  
 8/2005. (V.26.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat;  

 
 9/2008. (IX.22.) Kt. határozattal elfogadott „Árokalja” Településszerkezeti Terv  
 8/2009. (V.30.) Kt. rendelet az „Árokalja” Szabályozási Tervről; 

 
 4/2011. (II.11.) Kt. határozat a Településszerkezeti Terv felülvizsgálatáról,  
 3/2011. (II.11.) Kt. rendelet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról; 

 
 13/2013. (IV.25.) Kt. határozat a Településszerkezeti Terv módosításáról,  
 5/2013. (IV.25) Kt. rendelet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról; 

 
 5/2014. (X.2.) Kt. rendelet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról; 

(Budapest) Rákos állomás, Hatvan állomás vasúti vonalszakasz korszerűsítése 
és a hozzá kapcsolódó létesítmények elhelyezésével kapcsolatos 
településrendezési eszközök módosítása 

 
 81/2016. (XII.01.) Ökt. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 

módosítás, 
 15/2016. (XII.01.) Ökt. sz. rendelet a helyi építési Szabályzat módosításáról; 

(Peres 1a és 1b területekre vonatkozóan) 
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1.5. Bag Nagyközség 80. sz. vasútvonal mentén hatályos Településszerkezeti Terve 
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1.6. Bag Nagyközség 80. sz. vasútvonal mentén hatályos Szabályozási Terve 
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                         2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK 

 

 
 
 
 
ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

A VÁLTOZÁSOK HELYÉNEK 
JELÖLÉSÉVEL
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1. sz. változás – Vasút és közúti szintbeni kereszteződés 

 
Részlet a hatályos tervből 

 
Tervezett változás a vízrendezés miatt 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

 
1. 

 
 Településszerkezeti Terv 
 Szabályozási Terv 

 

 
KÖu        V 

Területfelhasználás 
módosítás 
Övezet határ módosítás  

 
0107 
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2. sz. változás – Vasúti pálya mellett 
 

Részlet a hatályos tervből 

A vasúti terület kismértékű szélesítése a korszerűsítés érdekében 

Szám Módosítandó 
tervek 

Érintett 
övezetek 

Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

 
2. 

 
 Településszerkezeti 

Terv 
 Szabályozási Terv 

 
Mko        KÖk 

Területfelhasználás 
módosítás 
Övezet határ 
módosítás  

0121/4-6, 0121/8-14, 
0121/20, 0121/22, 
0121/24, 0121/26, 
0121/28, 0123 
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3. sz. változás – Vasút és közúti szintbeni kereszteződés 

 
Részlet a hatályos tervből 

A vasúti terület kismértékű szélesítése a korszerűsítés érdekében

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

 
3. 

 
 Településszerkezeti Terv 
 Szabályozási Terv 

 

 
Gksz        KÖk 

 
Területfelhasználás 
módosítás 
Övezet határ módosítás 
  

 
0120/5, 2937, 
2938 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
 

 22 

4. sz. változás – P+R parkoló kiépítése 
 

Részlet a hatályos tervből 

 
Szabályozás módosítása, hogy a bontás elkerülhető legyen 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

 
4. 

 Településszerkezeti 
Terv 

 Szabályozási Terv 
 

 
KÖu         Lf 

Területfelhasználás 
módosítás 
Övezet határ 
módosítás  

 
1938 
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5. sz. változás – Vízrendezés Galga-patak 
 

Részlet a hatályos tervből 

 
A tervezett új vasúti nyomvonalak nem épülnek meg, de szükség van vízrendezésre a Galga-

patakon

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

5.  Településszerkezeti Terv 
 Szabályozási Terv 

 

Mko         V Területfelhasználás 
módosítás  
Övezet határ módosítás 
  

0197/7, 0204/11, 
0204/51, 0205 
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6. sz. változás – Korszerűsítés az eredeti nyomvonalon 
 
A Budapest – Hatvan – Miskolc vasútvonal és az Aszód – Balassagyarmat vasútvonal 
Bagot érintő új nyomvonalai nem épülnek meg a műszaki felülvizsgálat 
eredményeként, így az érintett területen visszaáll az eredeti területfelhasználás, azaz 
mezőgazdasági terület marad elsődlegesen. 
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3. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

 

3.1. Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 
 
A 2007-ben készült „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia” (EKFS) 2008-2020 közötti 
időtávra fogalmaz meg stratégiai célokat, illetve az azokhoz vezető fejlesztési irányokat és 
lépéseket, az egyes közlekedési szegmensek helyzetértékelése és az EU közlekedéspolitikai 
prioritásainak alapján.  
Általános célok:  

-  A fenntartható gazdasági fejlődésnek meghatározó eleme a környezetkímélő és 
költséghatékony személy- és áruszállítás környezettudatos szervezése.  

-  A közlekedés fejlesztése az emberek számára nagyobb egyéni és gazdasági 
mobilitást biztosít  

-  Csökkenek a területi, regionális különbségek.  
Az EKFS a Kormány stratégiája. Kiterjed mindazokra a fejlesztésekre, amelyek központi 
forrásokat igényelnek, mindazokra a területre, amelyek központi szabályozás alá tartoznak. 
Nem, vagy csak utalásszerűen tartalmazza azokat a feladatokat, projekteket, amelyek szoros 
együttműködést igényelnek a helyi önkormányzatokkal, vagy a közlekedésben működő 
gazdasági társaságokkal.  
 
Infrastruktúrafejlesztés  
 
Beavatkozási területek és specifikus célok  

A magyar gazdaság fejlődése bebizonyította, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlettsége a 
versenyképesség, a jövedelemtermelő képesség egyik húzótényezője. Az infrastruktúrának 
az európai közlekedési lehetőségek mellett, a gazdasági, igazgatási és művelődési központok 
jó megközelíthetőségét is biztosítani kell. Leginkább a nagytérségi közúti forgalomban kell 
megoldást találni a nagy tengelynyomású járművek közlekedését biztosító megfelelő 
útminőségre. Sajátos problémakört alkotnak az agglomerációs térségek növekedő 
közlekedési gondjai. Kulcskérdés az infrastruktúra oldaláról a személyközlekedés és 
áruszállítás számára a jó közlekedésbiztonsági és a kedvező környezeti adottságok 
megteremtése is.  
 
Főbb, általános célok:  
 
I. Célunk a gazdasági versenyképességet javító főhálózati szerkezet kialakítása. A 

közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztése gazdaságélénkítő hatással bír. A 
célirányos, lokális fejlesztések is jótékony, befektetés-ösztönző hatással járnak, ami a 
térségi felzárkóztatás egyik eszköze lehet.   

II. A térségi elérhetőség javítására több szinten törekszünk. A központtól távol fekvő 
területek rossz elérhetősége az egész Európai Unióban – így hazánkban is – problémát 
jelent. A regionális felzárkózás fontos eleme a megfelelő közlekedési hálózat.   

 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
 

 26 

III. Az egyéni közlekedés valós alternatívájává kívánjuk fejleszteni a városi és elővárosi 
közösségi közlekedést, megfelelő infrastrukturális háttér biztosításával. A központi 
területeken a zsúfoltság okoz kihívást, hiszen az áruk és személyek áramlásának 
zökkenőmentes biztosítása elengedhetetlen a gazdaság hatékony működéséhez.  

IV. Célunk a növekvő tengelyterhelésű közúti járművek által okozott fokozott 
útelhasználódás megelőzése. A főúthálózat teherbírását az Európai Unió előírásához 
igazodva növelni kell. Az útpályák fokozódó terhelése miatti minőségromlást meg kell 
előzni, mivel csak jó minőségű hálózat képes kielégíteni a mobilitási igényeket és 
megfelelni a nemzetközi versenynek.  

 
 „Küldetésünk olyan infrastruktúra-hálózat kialakítása, amely a hazai gazdaság 
versenyképességét erősíti, a térségi elérhetőség javulását, továbbá a városi és elővárosi 
közlekedés fejlődését egyaránt szolgálja, a fenntarthatóság feltételeinek megteremtését 
elősegítve.”  
 
I. CÉL: A gazdasági versenyképességet javító főhálózati szerkezet kialakítása  
 
A cél megvalósításának eszközei  
 
Az eszközök igen sokrétűek, a közvetlen befektetés-ösztönzéstől, a perifériák 
felzárkóztatásán keresztül, a centrális-gyűrűs közúti hálózat kialakításáig terjed. A 
befektetés-ösztönzés egyedi esetek sora, a piaci szereplők mindenkori szándékainak is 
függvénye, s így előre kevésbé tervezhető, a hálózatfejlesztés pedig jellemzően nagy 
léptékű, távolsági forgalmat szolgáló, sokszor gyorsforgalmi, vasúti vagy légi közlekedési 
beruházásokat jelent. A fejlesztések áthidalják a színvonalas eljutást gátló forgalmi vagy 
fizikai akadályokat, mely akadályok között folyók, torlódásos útszakaszok, megfelelő szintű 
kapcsolatok hiánya egyaránt megtalálható. Ezek egyben hatással vannak az ország külső 
elérhetőségének alakulására is. Ide sorolhatók az alábbi fejlesztések:  
 

  2020-ig a TEN-T hálózaton a gyorsforgalmi utak kiépítése;  
  az OTrT-ben elfogadott egyéb gyorsforgalmi utak fokozatos kiépítése;  
  M0 teljes kiépítése;  
  új Duna-hidak építése;  
  a régiók és a régióközpontok közötti kapcsolatok fejlesztése;  
  vasúti korridorok kiépítése 160 km/h sebességre, 22,5 to tengelynyomásra, 

villamos vontatásra;  
  a TEN-T vasúthálózaton a tervezési sebességviszonyok helyreállítása;  
  az állami kézben tartott vasúti törzshálózaton a szolgáltatási színvonal EU15 

átlagára emelése;  
  Budapest Ferihegyi Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztése és magas színvonalú vasúti kapcsolatának kialakítása;  
  a kikötők közlekedési kapcsolatának fejlesztése.  
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3.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció 
 
A 2013. január 1-től hatályos, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Településrendezési kódex) alapján a helyzetfeltáró munkarészben szükséges a 
területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval, valamint a 
területileg releváns megyei, illetve térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) 
való összefüggések vizsgálata is a területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
mellett. A Parlament 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 - 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK).  
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat 
és elveket határoz meg, valamint kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak nemzeti és 
szakpolitikai súlypontjait.  
Az új OFTK bag nagyközséggel összefüggésbe hozható alábbi megállapításokat tartalmazza: 
 
A városhálózat elemzése szerint Bag Pest megyéhez tartozó település. 

 
(Forrás: OFTK) 

 
A magyarországi városhálózati struktúra szerint Bag a Budapesti agglomerációhoz tartozik, 
Budapest vonzáskörzetében, a főváros körüli rekreációs zónában, illetve annak határán 
fekszik.  
 
 „Pest megye és az agglomeráció: a metropolisz térség kohéziójáért  
A budapesti agglomeráció kiterjedésében és funkcióiban egyedi világvárosi jelenség 
hazánkban, sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel. Az agglomeráció alapvetően Pest megye 
északi részén húzódik, de a szomszédos megyékben is található több település, amelyeknek 
Budapest felé irányuló napi kapcsolatai vannak. Az agglomerációt az európai nagyvárosok 

BAG
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közvetlen vonzáskörzetében tapasztalt kihívások jellemzik. Ezek közül kiemelhető az óriási 
tömegigényeket kiszolgáló közlekedés, amelyet a Budapest felé irányuló és az agglomeráción 
belüli kapcsolatok nehézségei mellett még a Budapest központú országos közlekedési hálózat 
átmenő forgalma is terhel. Szintén külön említendő a stratégiailag és térségi szinten kevéssé 
koordinált fokozódó beépítés és a települések összenövése, melynek eredményeként 
fenntarthatóságában sérül a területhasználat (ritkul az ökológia-rekreációs hálózat, károsodik 
a táji és kulturális örökség), a lakó és a termelő-szolgáltató funkciók kedvezőtlenül 
keverednek, hiányoznak a valós települési központok. Továbbá a térség az ország 
legkedvezőbb demográfiai adottságú területeként nagy kihívások elé állítja az oktatási-
nevelési közszolgáltatásokat. Az agglomerációs kihívások eredményes kezelése csak a 
települési és a megyei szereplők koordinált együttműködésében képzelhető el. 
Pest megyei települések többsége nem tagja az agglomerációnak, de a megye városainak 
mindegyike csatlakozhat a Budapest üzleti nagytérségének peremén található „belső gyűrű 
városai” fűzér egyes tagjai körül kialakuló markáns és specializált várostérségi 
gazdaságfejlesztéshez. Ez elengedhetetlen eleme annak, hogy a metropolisz térség valós 
gazdasági egységbe forrjon, hogy gazdasági fejlődése több központ köré szerveződjön és 
kiegyensúlyozottabb, összességében erőteljesebb legyen. Mindez nyilván nem támogathatja 
az urbanizáció területi kiterjedését, sőt, alapvetően (de nem kizárólagosan) Pest megye 
egyes térségeiben fejleszthető tovább a népesség-tömörülés rekreációs és egészségügyi 
igényeit kiszolgáló zöld gyűrű. 
Ugyanakkor Pest megye önmagában is egy komplex fejlesztési térség, melynek az 
agglomerációs és a „belső gyűrű városai” kapcsolódások mellett léteznek önálló fejlesztési 
igényei, témái is. A városoknak itt is meg kell szervezniük térségük közszolgáltatását, 
közigazgatását, helyi gazdaságát és e megyében is megtalálható a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból országosan is elmaradott térségek problémaköre. E megyei 
szintű fejlesztésekkel is foglalkozik Pest megye önálló fejezete az OFTK egyik megyei 
decentralizált fejezeteként. 
 
Területfejlesztési igények és feladatok - Pest megye 
Pozícionálás 
Hazánk legnépesebb, legsűrűbben lakott, és legnagyobb gazdasági teljesítményű megyéje. 
Kelet-Közép-Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége – természeti, 
térszerkezeti és társadalmi erőforrásai, azok sokszínűsége, a gazdaság diverzitása, a 
lakosság mobilitása, valamint a közösségek által nyújtott életminőség miatt. Dinamikusan 
fejlődő városhálózata szerves része a Budapest környezetében fejlődő metropolisztérségnek. 
Térszerkezete egyedülálló az országban: a Főváros központi szerepe, a centrális hálózati 
elemek, az M0-ás körgyűrű, a nemzetközi repülőtér jelenléte, a Duna, a kisvárosokkal átszőtt 
tér nagy fejlődési lehetőséget hordoznak. A további fejlődés, valamint a közép-európai régiós 
központok – nagytérségi csomópontok – közötti pozícióverseny tekintetében azonban komoly 
kockázatot jelentenek a megyén belüli területi különbségek növekedése, a peremvidék 
lemaradása, a külső, valamint belső közlekedési kapcsolatok hiányosságai. A megye 
gazdasága szorosan összekapcsolódik a Fővárossal – a javak, a tudás, a szakképzett 
munkaerő kétirányú áramlásával, a vállalkozások, tudásközpontok, intézmények közötti 
együttműködéssel. A megyében jelen vannak a gazdaság exportorientált tudás- és 
technológia-intenzív feldolgozóipari ágazatai, valamint az ezek tevékenységét támogató 
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szolgáltatások is. A gazdaság összteljesítményét különösen a feldolgozóipar, a kereskedelem 
és logisztika, az információs technológiák, a turisztika, a kulturális- és kreatív ipar határozzák 
meg. A mezőgazdasági termelés, és az élelmiszer-feldolgozás visszaesése komoly gondot 
jelent a leszakadó térségekben; a helyi gazdaság teljesítménye jelentősen elmarad a 
lehetőségektől. 
 
Fejlesztési irányok 

 A gazdaság dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a 
feldolgozóipari- és agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások 
fejlesztésére. Befektetés-ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek 
endogén erőforrásaira alapozva. A gazdaság húzótérségek innovációs- és 
versenyképességének javítása, az M0-ás körgyűrű és a Ferihegyi gazdasági Övezet 
logisztikai-vállalkozási zónáinak fejlesztése, a megye leszakadó térségeinek gazdasági 
felzárkóztatására kiemelten építve a KKV szektorra. 

 Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések 
ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának 
egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az 
esélyegyenlőség javítása. 

 A térszerkezet fejlesztése és kihangsúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest 
megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak 
jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az 
elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteinek 
tekintetében. Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a 
metropolisz régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő 
környezeti feltételeket és életminőséget biztosító tér kialakítása.” 

 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció a területhasználat és a közlekedés integrált 
fejlesztésénél a közösségi közlekedés súlyának növelését javasolja. Ez fontos lehet a 
népességmegtartás szempontjából is. A fejlesztéspolitikai feladatoknál is első a vasúti 
közlekedés javítása.  

3.3. Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 
 
A Koncepció tartalmi követelményeit a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program, és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabály mellett a program 
kidolgozásához a megyék részletes tervezési segédleteket kaptak, melyet a Nemzetgazdasági 
Tervezési Hivatal állított össze. 
Fenti dokumentumok közül Pest Megye Önkormányzata 2012 őszére elkészítette a 
területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetfeltáró dokumentumot, valamint a megye 
hosszú távú fejlesztési céljait rögzítő Pest Megyei Területfejlesztési Koncepciót, melyet széles 
körű szakmai- és társadalmi egyeztetés után az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció elfogadását követően 2013. november. 29-i ülésén jóváhagyott Pest megye 
közgyűlése is.  
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Az elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció - a jogszabályokkal összhangban - 
megfogalmazza a megye hosszútávra szóló (14 év) horizontális céljait és átfogó célját, 
valamint nagytávra és nagytávon túlmutatóra (20-25 év) szóló jövőképét. 
 

 
 
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója Bag Nagyközséggel, illetve a közlekedési hálózattal 
összefüggésbe hozható alábbi megállapításokat tartalmazza: 
 
6.1.2. Kapcsolati, közlekedési szegmensek 
A megye sajátos feladatköréből következően a térség kapcsolati, közlekedési viszonyainak 
alakulása kiemelt jelentőséggel bír.  
 
Pest megye, mint jó földrajzi hely 
 A megyei vasúthálózat a XIX. század óta lényegében változatlan, a nemzetközi vasúti 

pályák megyei szakaszai a főhálózat szűkebb, és néhány elemesetén a legkorszerűtlenebb 
elemei, a vasúti pályaudvarok állapota kevés kivételtől eltekintve drámai színvonalú. 

 
A vasútfejlesztés megfelel a mobilitás és az elérhetőség elvének, a koncepció átfogó 
céljainak, a gazdaság dinamizálásának, és a térszerkezet fejlesztésének is.  
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Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója Gödöllő és térségével - beleértve Bag települést is 
- összefüggésbe hozható alábbi megállapításokat tartalmazza: 
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3.4. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény településre vonatkozó 

előírásai 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. számú melléklet 
Az Ország Szerkezeti Terve 

 
A törvény 2. számú rajzi melléklete, az Ország Szerkezeti Terve szerint Bag Nagyközség 
települési térségét  

 erdőgazdálkodási térség,  
 mezőgazdasági térség  

veszi körül. 
A módosítási terület a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségbe tartozik.  
 
Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a fenti térségeket legalább 75 %-ban saját 
térségi kategóriába kell sorolni. 
A közigazgatási területet érintő infrastrukturális elemek: 

- M3-as gyorsforgalmi út, 
- 3-as országos főút, 
- transz-európai vasúti szállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasút, 
- országos kerékpárút. 

 
A települést érintő országos térségi övezetek közül a tervezési terület: 

- az országos ökológiai hálózat övezetével határos, 
- a vízminőség-védelmi terület által érintett. 

 

BAG 
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A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 

 
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 
 
Bag Településszerkezeti Tervében tervezett jelenlegi módosítások, a 80. sz. vasútvonal 
Budapest Rákos – Hatvan nyomvonala mentén nem érintenek az Országos Erdőállomány 
Adattár szerint nyilvántartott erdőterületeket.  
A tervezett beruházással összefüggésben már a jelenleg hatályos településszerkezeti 
tervben igénybevett erdőterületen kívül jelenlegi eljárásban nincs szükség további 
erdőterületek igénybevételére.   
 

 
 

Az Országos Erdőállomány Adattár részlete Bag településre vonatkozóan 
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8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt 
területté nem minősíthető.  
 
Az OTrT 8. § (1) és (2) bekezdésének teljesítéséhez: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) és a bortörvény alapján a szőlő 
termőhelyi katasztert vezető szervként, illetve a termőföld védelméről szóló törvény alapján a 
gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szervként a Kormány a NÉBIH-et jelölte ki. A 
szőlőkataszterről információval rendelkezik a FÖMI és hegyközségnél a hegybíró. 
Bag nagyközség a borvidéki települések és a kataszteri területek lehatárolása szerint 
rendelkezésre álló FÖMI adatszolgáltatás alapján 
(http://www.fomi.hu/portal/index.php/projektjeink/vingis/vingis-oem-ofj-terkepek) a 
borvidéki települések közé tartozik, területén szőlő termőhelyi kataszter I-II. osztályú terület 
került lehatárolásra.  
A lehatárolt területen beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 
 

 
 

 
 

 

 
 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt 
területté nem minősíthető. 
A gyümölcs kataszter (OGyTK) adatbázisa az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési 
Kutató Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest) kezelésében van az egész országra 
vonatkozóan. Bag településen adatszolgáltatás hiányában nincs érdemi információ gyümölcs 
kataszter nyilvántartásáról.  

 
 

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
elhelyezésére vonatkozó szabályok 

 
9. § (1) Az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az 
országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli rend 
szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/1-7. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
 
 

BAG 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
 

 35 

(6) A településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi 
építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott 
térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, 
kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott 
területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok nyomvonalának 
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos 
kapcsolódás lehetőségét.  
10. § (2) Az 1/1-1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási 
területét vagy annak 10 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv 
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és 
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

 
A törvény szerint a közigazgatási terület min. 10 km-es körzetében változhat a nyomvonal, a 
folyamatos kapcsolódási lehetőség biztosított, tehát a terv megfelel.  
 
1/4. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 
Országos törzshálózati vasúti pályák 

 
2. Egyéb országos törzshálózati vasúti pályák 
2.38. Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] - Hatvan - Miskolc - Mezőzombor 

 
Bag Nagyközség OTrT térségi övezetekkel való érintettsége: 
 

3/1. számú melléklet 
  
Országos ökológiai hálózat övezete 
– az övezet a közigazgatási területet és a 
tervezési területet is érinti 

 

 
Országos ökológiai hálózat övezete 
 
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

BAG BAG 
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Bag területén az övezetben Pest Megye Területrendezési Terv Szerkezeti Terve 
erdőgazdálkodási és mezőgazdasági területfelhasználási térséget jelölt.  
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
Az övezetben jelenleg sem folyik bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
Bag településen az országos ökológiai hálózat övezetét Pest Megye Területrendezési Terve 
magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetbe sorolta. 

 
3/2. számú melléklet  
 
Kiváló termőhelyi adottságú  
szántóterület övezete 
– az övezet a közigazgatási területet nem 
érinti 

 
 
 

3/3. számú melléklet  
 
Jó termőhelyi adottságú  
szántóterület övezete 
– az övezet a közigazgatási területet érinti, 
de a tervezési területet nem érinti 

 
 
 

3/4. számú melléklet  
 
Kiváló termőhelyi adottságú  
erdőterület övezete 
– az övezet a közigazgatási területet és a 
tervezési területet is érinti 

     

BAG 

BAG 

BAG 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. 
Az övezet területén nem kerül sor új beépítésre szántterület kijelölésére. 
 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
Az övezetben jelenleg sem folyik bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
 

3/5. számú melléklet 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 
– az övezet a közigazgatási területet és a 
tervezési területet is érinti 

 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
 
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv 
pontosítja. 
DINPI adatszolgáltatása alapján a településszerkezeti terven a Tájképvédelmi terület határa 
feltüntetésre került.  
 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell 
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére 
készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi 
egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
Göd közigazgatási területén a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetben nem folyik bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

BAG 
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Bag Településszerkezeti Tervében tervezett területfelhasználás-változások nem veszélyeztetik 
a tájképi értékek fennmaradását. 
 

3/6. számú melléklet  
Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 
–a közigazgatási területet nem érinti 

 

 
 
3/7. számú melléklet  
 
Országos vízminőség-védelmi terület 
övezete 
– az övezet a közigazgatási területet érinti 

  

 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

 
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe 
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni 
kell. 
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
Bag településen az Országos vízminőség-védelmi terület övezet területén nem folyik 
bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
 
Az övezeti előírások elsősorban a szennyvízkezelés megoldására, valamint a vízvédelemmel 
érintett területek kijelölésére és védelmére vonatkozó rendelkezések készítésére 
vonatkoznak. A vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatos módosítás megfelel ezen 
jogszabályi előírásoknak.  

 

BAG 

BAG 
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3/8. számú melléklet – 
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete 
- a közigazgatási területet egyik övezet 
sem érinti 

   

 
 

3/9. számú melléklet  
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 
övezete 
- az övezet a közigazgatási területet nem 
érinti  

 

 
 
A módosítási terület  

 az ökológiai hálózat övezetét  
 a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét 
 a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét  
 az országos vízminőség‐védelmi terület övezetét  

érinti.  

BAG 

BAG 
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3.5. Pest Megye Területrendezési Terve (PMTrT) 
A megyei területrendezési terv célja a megye és a szomszédos térségek kiegyensúlyozott 
területi fejlődésének elősegítése oly módon, hogy a különböző térszerkezeti elemek hosszú 
távú fejlesztése feleljen meg úgy a helyi gazdasági, ökológiai, társadalmi elvárásoknak, mint 
annak a követelménynek, hogy azok illeszkedjenek a tágabb környezet (országos, európai) 
elhatározásaihoz és a kisebb térségek és települések távlati elképzeléseihez egyaránt. 
 

Részlet a PMTrT Térségi Szerkezeti Tervéből Bag településre vonatkozóan 
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Bag közigazgatási területe a megyei Térségi Szerkezeti Terv szerint: 
  erdőgazdálkodási térség 
  mezőgazdasági térség 
  hagyományosan vidéki települési térség 

 
A módosítási terület hagyományosan vidéki települési, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
térséget érint. 
 
6. § (1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli 
rendjét és az országos és térségi jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, a 
térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1.2. – 1.10. 
mellékletek tartalmazzák. 
 
Pest megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere  
(1.2. – 1.15. mellékletek) 
1.5. Az országos vasúti törzshálózat Pest megyét érintő elemei 
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonalak 
Budapest – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor 
 
A módosítással érintett vasúti törzshálózatot Pest megye infrastruktúra-hálózata tartalmazza. 
 
Bag Nagyközség PMTrT térségi övezetekkel való érintettsége: 
 

3/1. sz. melléklet  
Magterület övezete, ökológiai folyosó 
övezete, pufferterület övezete  
- Magterület övezete a település 
közigazgatási területét érinti 
- Ökológiai folyosó övezete a település 
közigazgatási területét érinti 
- Puffer terület övezete a települést érinti 

 

 
A módosítási terület a magterület és az ökológiai folyosó övezetét érinti.  
 
Magterület övezete 
 
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:  
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.  
Az övezet által érintett területen nem tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése. 
 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és 
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természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 
 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
Az övezetben jelenleg sem folyik bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
 
Ökológiai folyosó övezete 
 
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és  
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
Az övezet által érintett területen nem tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése. 
 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, 
a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
Az ökológiai hálózat övezeteire alkalmazni kell az OTrT vonatkozó előírásai mellett, a 
természet védelméről szóló törvény előírásait, melyeket figyelembe kell venni a 
településrendezési tervek készítése és a területek hasznosítása során.  
 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai 
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el. 
Bag településrendezési tervében a természetvédelmi szempontból védett területek 
lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint megtörtént, 
feltüntetésre került az ökológiai hálózat és a helyi természetvédelem alatt álló területek 
lehatárolása.  
 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 
Az övezetben jelenleg sem folyik bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
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3/2. sz. melléklet  
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 
- az övezet a közigazgatási területet nem 
érinti 
 
 
 

 
 

3/3. sz. melléklet  
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete, erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete 
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete a közigazgatási területet érinti 
- Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete a 
közigazgatási területet érinti 

 

 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

 
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján az "erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete" helyébe az "erdőtelepítésre javasolt terület övezete" lép, amit új erdészeti 
adatszolgáltatás alapján a PMTrT soron következő módosításakor kell majd kijelölni. A 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök 
készítése során a térségi övezet által érintett területeket a meghatározott államigazgatási 
szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.  
 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
2. § E törvény alkalmazásában: 
5. erdőtelepítésre javasolt terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági 
területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi 
szempontok indokolják az erdők létesítését, és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok 
nem zárják ki 
19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 
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3/10. sz. melléklet 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezete 
- az övezet a közigazgatási területet nem 
érinti 
 

 

 
 

3/11. sz. melléklet  
Nagyvízi meder övezete, rendszeresen 
belvízjárta terület övezete 
- az övezet a közigazgatási területet nem 
érinti 
 
 

 
 

3/12. sz. melléklet  
Földtani veszélyforrás terület övezete 
– az övezet a közigazgatási területet érinti 

 
 
 
 

Földtani veszélyforrás területének övezete 

25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben 
kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 
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(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 

 
3/15. melléklet  
Kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete, Honvédelmi 
terület övezete  
- az övezet a közigazgatási területet nem 
érinti 
 
 

 
A vizsgált nyomvonal és a kapcsolódó területek PMTrT térségi övezetekkel való érintettsége: 

 
A módosítási terület  

 a magterület és az ökológiai folyosó övezetét  
 a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét  
 a földtani veszélyforrás terület övezetét  

érinti.  
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4. KÖZLEKEDÉS 
 
 
A Rákos állomás (kiz.) – Hatvan állomás (kiz.) vonalszakasz a 80. számú Budapest – Miskolc 
–Nyíregyháza vasútvonal egy szakasza, a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat (V. számú 
Európai korridor) része. 

A tervezési szakasz eleje, Rákos állomás végén levő 94+00 szelvény, a vége Hatvan állomás 
előtt levő 651+50 szelvény. Aszódon csatlakozik a vonalhoz a 78. számú Aszód – 
Galgamácsa –Balassagyarmat és a 77. számú Aszód – Galgamácsa – Vácrátót vonal. 

A meglévő pálya sebessége v=100-120 km/h, helyenként állandó lassújelekkel. 

A tengelyterhelés 210 kN, korlátozás nélkül. A felépítmény teljes hosszon hézagnélküli 
kivitelben készült. 

A 80. számú vonal tervezés alatt levő szakasza „A” kategóriájú kétvágányú, villamosított 
fővonal, a tervezett tengelyterhelés 225 kN.  

A vonalrészen a tervezési sebesség, Rákos és Domonyvölgy (94+00 – 446+76 hm 
szelvények) között v=120 km/h, Domonyvölgy és Hatvan (446+76 – 651+48 hm szelvények) 
között v=160 km/h, a beépítettség és egyéb akadályok miatt ennél kisebb tervezési 
sebesség alkalmazása is szükséges volt.  

A vonalszakaszon az alábbi állomások, megállóhelyek találhatók: 
- Városszélitelep mh. (új építésű megállóhely) 
- Rákosliget mh. 
- Rákoscsaba-Újtelep mh. 
- Rákoscsaba mh. 
- Pécel állomás 
- Isaszeg állomás 
- Gödöllő - Állami telepek mh. 
- Gödöllő állomás 
- Máriabesnyő mh. 
- Bag mh. 
- Aszód állomás 
- Hévízgyörk mh. 
- Galgahévíz mh. 
- Tura állomás. 

A vonalszakaszon egyéb vasúti pálya létesítmények is találhatók: 
- Rákos állomásból kiágazó vontató vágány, Rákos állomás és a Cinkotai út 

között, 
- Isaszeg állomás után nyíltvonali kiágazás a CURRUS Gödöllői 

Harcjárműtechnikai Zrt. telepére, 
- Aszód állomáson a Galgamácsa felé menő 77-78. számú vonal, 
- Hatvan állomás előtt az Újszász-Szolnoki deltavágányok, 
- Hatvan-rendezői kiágazás. 
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A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint ajánlatkérő felhívást tett közzé a tervezési 
feladatra A nyertes ajánlattevő a Rákos-Hatvan Konzorcium lett (konzorciumvezető: UTIBER 
Kft., konzorciumi tag: INFRAPLAN Zrt.). A Rákos (kiz.) – Tura (bez.) szakaszon az UTIBER 
Kft., a Tura (kiz.) – Hatvan (bez.) szakaszon pedig az INFRAPLAN Zrt. a szakasztervező. 
Egyes szakági tervezési feladatokat a Konzorcium alvállalkozók bevonásával végzi.  

A tervezett 80 sz. vasútvonalra Rákos (kiz) – Hatvan(kiz) szakaszára vonatkozóan 2012. 
májusában az UVATERV Zrt. a Nemzeti Infrastruktúra Zrt megbízásából környezeti 
hatástanulmányt készített, mely a vonalszakasz csatlakozó létesítményeire (szintbeni, 
különszintű útátvezetések, párhuzamos utak, P+R parkolók, állomásokon, megállóhelyeken 
tervezett beavatkozások) is kiterjedt. A környezeti hatástanulmány alapján a Közép – 
Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezeti 
hatásvizsgálati eljárást folytatott le, melynek eredményeként a tervezett beruházás KTVF: 
739-22/2013 iktatószámon környezetvédelmi engedélyt kapott.  

 

A 80 j. vasútvonal rövid bemutatása 

A Magyar Északi Vasút 1862-1867 között építette meg a Budapest – Hatvan – Salgótarján 
vasútvonalat, mely 1868-ban lett a MÁV első vonala. 1868-ban már a MÁV építette meg a 
Hatvan – Miskolc szakaszt. 1868-1873 között a Budapest – Hatvan között, majd 1873-1888 
között a Hatvan – Miskolc között épült ki a második vágány. 

A vasútvonal villamosítása több ütemben 1951 és 1966 között készült el. 

A vonal jelentőségét az adja elsősorban, hogy összeköttetést biztosít Délnyugat-Európa és 
Északkelet-Európa között. Külön jelentőséget ad a fejlesztésnek, hogy a 884/2004. EK 
Határozat értelmében a prioritást élvező TEN-T projektek között a 6. számú Lyon – Trieszt 
(Koper) – Ljubljana – Budapest – Ukrajna kiemelt projektként van figyelembe véve. 

A belföldi személyszállításban az IC forgalom mellett meghatározó a hivatásforgalom, a 
tárgyi munkát képező vonalszakaszon pedig az elővárosi forgalom fejlesztése is. 

 

Az elkészült előkészítő tanulmányok szerint Ukrajna irányából, Záhonyon keresztül egyre 
nagyobb teherforgalom várható, melyek mind a 100. számú Budapest – Szolnok – Debrecen 
– Záhony mind pedig a 80. számú Budapest – Hatvan – Miskolc – Nyíregyháza vonal 
fejlesztését indokolják. 
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5. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
 
A környezeti értékelés kidolgozási folyamata 
 
A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a táj-és a 
településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések 
összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a 
társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a 
tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása 
miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet alapján a Natura 2000 területeket érintő településrendezési tervmódosítások 
készítése során környezeti vizsgálat elvégzése szükséges. A környezeti vizsgálat feladata, 
hogy a településrendezési terv készítésének folyamatát, kimenetelét ellenőrizze, szükséges 
esetben megváltoztassa, s a jövőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen. 
A környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek 
figyelembe véve: 

– a település településrendezési terve; 
– az Országos Területrendezési Terv (OTrT)  
– Pest megyei, illetve a Budapesti Agglomeráció területrendezési terve (BATrT); 

– a Rákos (kiz.) – Hatvan (bez.) vasúti vonalszakasz és ráhordó hálózat 
környezeti hatástanulmánya 

 
A településrendezési terv és a fejlesztések rövid ismertetése 

 
A tervezés alatt lévő 80. számú vasútvonal az európai nemzetközi törzshálózat része, az 
előírt paramétereket nem teljesíti, ezért, illetőleg a jelenlegi állapota miatt átépítésre kerül.  
Az átépítésre vonatkozó adatokat, paramétereket a megrendelő NIF Zrt. által kiadott 
tervezési feladat részletesen tartalmazza.  
A vonal állapota a tervezett fejlesztés szempontjából nem megfelelő, a sebesség növelése, az 
állomások, megállóhelyek a mai igényeknek megfelelő szintre emelése csakis egy átfogó, 
minden szakterületre kiterjedő korszerűsítés alapján lehetséges.  
A fejlesztést indokolja elsősorban a sebesség növelése, ezen keresztül az eljutási idők 
csökkentése, a vasúti pálya kapacitásának növelése, az állomások és megállóhelyek 
fejlesztése, új, korszerű emelt peronok építése, ezzel együtt természetesen az 
esélyegyenlőség biztosítása.  
Szükséges a rossz állapotú épületek felújítása, átépítése, az utasforgalmi létesítmények 
korszerűsítése, tömegközlekedési kapcsolatok javítása, P+R parkolók kialakítása. A vonalon 
új, korszerű elektronikus biztosító berendezés telepítése, új, teljeskörű távközlési és 
utastájékoztatási létesítmények kialakítása szükséges.  
A vasútvonal fejlesztése, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével és az ívkorrekciókkal, 
valamint a különszintű útátjárók létesítésével több szempontból is indokolt. Elsődleges cél a 
forgalombiztonság, az eljutási idők javítása, a lakott területek környezeti terhelésének 
csökkentése.  
A közlekedési fejlesztés javítja az elérhetőséget, növeli a versenyképességet a társadalmi-
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területi kohézió erősítése érdekében. A jó megközelíthetőség és a megfelelő intermodális 
kapcsolatok vonzzák a működő tőkét, orientálják a vállalkozások telephelyválasztását, 
közelebb hozzák a beszerzési és értékesítési piacokat, nagyobb teret adnak a munkaerő 
mobilitásnak és lehetővé teszik többletjövedelmek realizálását a nemzetközi áruszállítás 
kiszolgálása révén. 
 
A fejlesztés stratégiai céljai 
 
A projekt elsődleges célja a vasútvonal korszerűsítése (a teljes szakaszon, ami kb. 56 km) és 
a vonatsebesség növelése. Ennek érdekében ívkorrekciók szükségesek 6 helyen. 
További célok:  

- A magyar vasúti hálózat pozitív gazdasági/társadalmi hatásának jobb kiaknázása a 
korszerűsítés segítségével;  

- Utazási idő csökkentése, utazás kényelmének növelése az esélyegyenlőség 
figyelembevételével;  

- Megyeszékhelyek, nagyobb városok elérhetőségének javítása;  
- Az V. páneurópai vasúti folyosó részeként a Délnyugat-Európa és Északkelet-Európa 

közötti összeköttetés biztosításának megerősítése;  
- Közlekedésbiztonság javítása a különszintű keresztezések (9+2 helyen) segítségével.  

A (Budapest-) Rákos áll. (kiz.) – Hatvan áll. (kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítésének, 
valamint a hozzá kapcsolódó különszintű keresztezések és P+R parkolók megvalósítását az 
alábbiak szerint feltételezzük:  
A NIF Zrt a 80. számú vasútvonal teljes átépítését a mostani EU költségvetési időszakban, 
2014-2020 években szándékozik megvalósítani. Ennek első üteme lesz a Rákos áll. (kiz.) - 
Hatvan áll. (kiz.) vonalrész korszerűsítése. 
A vonal, funkcióját tekintve mind a személyszállítás, mind a teherforgalom szempontjából is 
fejlesztésre kerül. A töltések megerősítése elsősorban a teherforgalom növekedése miatt 
szükséges. Emiatt a teljes szakaszon a meglévő töltések néhány méterrel történő 
szélesítése indokolt a tervezett 225 kN tengelyterhelés teljesülése érdekében. 

 
A 2008. évi L. törvénnyel módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. tv. 1/4 sz. melléklete az országos vasúti törzshálózat elemeit sorolja fel. A 
transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonalak között szerepel a Budapest – Hatvan (-Miskolc-Mezőzombor) vonal. 
Magyarország és régióinak fő fejlesztési irányait az Országos Területfejlesztési 
Koncepció (2005.) rögzíti. Az ország és a nagytérségek versenyképességének növelése 
érdekében célul tűzte ki az elérhetőség javítását, elsődlegesen a gyorsforgalmi úthálózat és a 
nagysebességű, ill. többvágányú vasúthálózat fejlesztése által. 
Az OTK amellett, hogy meghatározza az ország területpolitikájának átfogó célját, kijelöli a 
területfejlesztés szempontjából legfontosabb ágazati prioritásokat, melyek a közlekedési 
infrastruktúra területén az alábbiak (vasútra vonatkozóan): 

 
- A helyi és helyközi tömegközlekedés javítása, fejlesztése a környezetbarát közlekedési 

módok előtérbe helyezésével, ahol lehetséges, a tömegközlekedési igények 
vasúti közlekedés felé orientálása elsőbbséget élvez. 
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- A vasúti fő- és mellékvonal-hálózat, valamint a regionális mellékvonalak jelentős 
részének a kiszolgáló létesítményekkel együttes fenntartása és korszerűsítése. 

- A kombinált közlekedési módok speciális feltételeinek megteremtésével (terminálok 
építése, vasúti járművek beszerzése, az ún. bi- és trimodális logisztikai központok 
hálózatának kialakítása) a vasúti áruszállítás kedvezőtlen helyzetének javítása. 

 
A fejlesztés operatív céljai 
 

- A beruházás egyik célja a sebesség növelése 120-140-160 km/h-ra. A fővágányokban 
új felépítmény létesül, az állomásokon, megállóhelyeken peronok, utas aluljárók, 
liftek, rámpák létesülnek (a korábbi beruházások figyelembevételével, esetleg 
változatlanul hagyása mellett). 

- Megújulnak az állomásépületek, azok előterei, és új P+R parkolók, buszmegállók 
létesülnek. 

- A villamos-felsővezeték rendszer átépítésre kerül 25 kV-os ipari frekvenciájú váltakozó 
áramú rendszerre, a forgalombiztonság javítása érdekében korszerű, elektronikus 
biztosítóberendezések épülnek. 

- A közművek és ezen belül a 22, 120, 220 és 400 kV-os elektromos távvezetékek és 
nagynyomású gázvezetékek kiváltásra kerülnek. 

 
A tervezési vasúti vonalszakasz eleje a Rákos állomás végén lévő 94+00 hm. szelvény, a 
vége a Hatvan állomás előtt lévő 651 +50 hm. szelvény. A vasútvonal fejlesztése meglévő 80 
sz. szakasz igénybevételével, zajlik. új nyomvonal nem kerül kijelölésre.  
A megnövelt maximális sebesség miatt a szintbeni közúti csomópontokat különszintű 
kereszteződéssé kell fejleszteni, illetve több helyen a pálya ívének korrekciója, aluljárók 
építése szükséges, ám Bag ilyen jellegű átalakításokkal nem érintett. 

 
Szintén a megnövekedett maximális közlekedési sebesség miatt szükséges a pálya ívének 
korrekciója az alábbi szakaszokon: 

- 454-460 hm. szelvények között baloldalon max. 12 méteres eltérés 
 
Szintbeni keresztezések:  

- A meglévő bagi 0126 hrsz.-ú külterületi mellékút keresztezésében közúti-vasúti átjáró 
átépítése. 

 
Párhuzamos utak Bag területén nem létesülnek: 

- Bag megállóhelyen új megállóhely típusépület, új perontető, felüljáró és lift, P+R 
parkoló, buszmegálló és buszforduló. 

 
Tervezett vízelvezetés: 
 
A vonalszakasz mellett nagyrészt burkolt árok kerül kialakításra. Ahol a vonalszakasz töltésen 
halad, ott a vasúti pálya felé eső terep felőli oldalon talpárkok létesülnek. A terepszintű, 
illetve bevágásos szakaszokon kialakításra kerülő szabványárkok és szegélyárkok minden 
esetben burkolt kialakításúak lesznek. A megállóhelyeken szivárgók létesülnek. A befogadóba 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
 

 51 

a vizet biofiltrációs árkon keresztül vezetik. A P+R parkolókon keletkező csapadékvizet 
víznyelőkkel gyűjtik össze. Az összegyűjtött, tisztított csapadékvíz zárt rendszerben 
(csapadékvíz csatorna) kerül elvezetésre Bag és Aszód települések kivételével. Bagon 
szikkasztó kútba, Aszódon tároló medencébe vezetik a csapadékvizet. 
 
Környezeti alapállapot  
 
Talajvédelem 
 
A tervezett fejlesztés túlnyomóan már meglévő vasúti pályán valósul meg, ami talajtani 
szempontból bolygatott területen, túlnyomórészben síkban, és kisebb részben töltésen, ill. 
bevágásban halad. 
Többlet terület igénybevételre elsősorban az ívkorrekcióval érintett szakaszokon, illetve a 
keresztező utak és egyéb vasúti pálya infrastruktúrájához tartozó létesítmény kisajátítási 
területe által igénybevett területeken kerül sor. 
 
A tervezett vasútvonal az Alföld, illetve az Észak–Magyarországi–Középhegység nagytájakon 
belül a Dunamenti–síkság, Észak-Alföldi-hordalékkúp-síkság, illetve a Cserhát vidékéhez 
tartozik. 
Az érintett kistájak: 

- Pesti hordalékkúp-síkság (K-i része) 
- Gödöllői–dombság (közepe) 
- Galga–völgy (D-i része) 
- Hatvani–sík (É-i része) 
 

A tervezési területen meliorációról nincs tudomásunk. 
Bag területén a korrekcióval érintett szakasz nem érinti az OTrT szerinti kiváló minőségű 
szántóterület övezetét. 
 
Káros hatásként a talaj tömörödése, a termőréteg letermelése és az útépítéshez felhasznált 
nyersanyagok kitermelése, illetve magának a termőterületnek a megművelésből való 
kivonása jelölhető meg, valamint az építés és üzemeltetés során keletkezett olaj- és 
alkatrészkopásból, kenéséből származó szennyezések. 
A vizsgált nyomvonal Domonytól Bag belterületéig túlnyomórészt erdőterületeken és 
véderdősávok között halad keresztül, Bag és Aszód között szántóterületek között halad át, 
kétoldali 15-15 méteres véderdősávval övezve. 
 
Közlekedési utak és a megálló földművei és rézsűje különösen nagycsapadékok 
következtében erózió veszélynek kitett. 
Tartós aszály következtében a kötött talajok zsugorodnak, azok kohéziója függvényében 
húzási repedések alakulnak ki. A hirtelen jelentkező nagyobb mennyiségű olajszennyezésű 
csapadék e repedés hálózaton keresztül horizontálisan és vertikálisan nagyságrendekkel 
nagyobb távolságra jut el, mint szivárgással. 
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Felszíni vizek védelme 
 
A vizsgált vasútvonalszakasz megfelelő méretű átereszekkel az alábbi északnyugat-délkelet 
irányú, illetve kelet-nyugat irányú állandó vízfolyásokat keresztezi, amelyeknek befogadója a 
Duna és a Tisza: 
 

- Rákos-patak 
- Rákos-patak Majorhegyi mellékága 
- Besnyői-patak ill. névtelen mellékága 
- Egres-patak  
- Galga-patak  
- Emse-patak  
- Kartal-völgyi-patak 

Bag közigazgatási határán az említett vízfolyások közül a Galga-patak folyik keresztül, a 80 
sz. vasútvonal keresztezi 489+30 hm szelvénynél a patakot, itt a híd átépítésével, és a 
meglévő műtárgy a módosított vágánygeometriához való igazításával kell számolni. A Galga 
kisvízfolyásnak tekinthető, jelentékenyebb vízhozamokat csak havas telek utáni hóolvadáskor 
vagy ritka nagy csapadékok alkalmával vezet. Vízminőség általában szennyezett (II. 
osztályú). 
 
Felszín alatti vizek védelme 
 
Bag települése a Galga-völgy kistáj része, az itt tervezett nyomvonal 120 és 135 m közötti 
tszf-i magasságú hordalékkúpsíkság területen húzódik, így a legtöbb helyen lehetséges 
befogadóba vezetni a lehullott és összegyűjtött csapadékvizet. 
A Galga-völgyi kistájban a talajvíz átlagos mélysége 2-3 méter. 

 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 
szóló 7/2005 (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
értelmében Bag az Érzékeny kategóriába sorolható. Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi terület nem érinti. 
 
A beruházás az alábbi védendő vízbázisok érinti, illetve fogja várhatóan érinteni: 

- A folyamatban lévő aszódi ivóvízbázis hidrogeológiai "A" és "B" védőidomának felszíni 
vetülete 

  
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől 
függetlenül tilos Érzékeny területen a közvetett bevezetés nem tilos, azonban 
engedélyköteles tevékenység. Közvetett bevezetésnek számít az időszakos vízfolyásba 
történő bevezetés is. 

 
A Közép–Duna–völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól kapott előzetes vélemény 
alapján a 470-500 hm közötti szakasz és P+R parkoló által igénybevett területén a 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
 

 53 

nyomvonal felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny besorolású területen halad át 
a nyomvonal 

 
A közlekedési utak melletti csapadékvíz elvezető árkok, amennyiben szikkasztó jellegűek, 
lehetővé teszik a talajvíz és a talaj ásványolaj szennyeződését is. 
 
Levegővédelem 
 
A vizsgált vonalszakasz környezetében kialakuló légszennyezettséget főképp az alábbi 
légszennyező források emissziója határozza meg: 
 

- Közúti közlekedés 
- A környező ipari létesítmények emissziója 
- Háztartások egyedi fűtése 

 
A jelenlegi állapot levegőminőségét tekintve megállapítható, hogy jelentős szennyező 

forrás a beruházás környezetében nem található.Budapest–Hatvan között villamosított 
vasútvonal található, ezek alapján a vasútvonal üzemelése nem okoz többlet levegőterhelést 
a térségben. Villamos vontatás esetében így a tengelytől mért 10-20 m-en belül 
mindenképpen határérték alatti koncentráció adódik. A jogszabályban előírt 25 m-es védelmi 
övezeten kívül már nem lesz határérték-túllépés a vasúti forgalomból adódóan. 
A 80. sz. vasúthoz kapcsolódó jövőbeli változással érintett úthálózat jelenlegi 
levegőterhelését illetően a forgalmi és a kommunális fűtés eredetű szennyező-forrásokon 
kívül nincs jelentősebb hatótényező.  
Az elvégzett számítások szerint a tervezett korrekció - a forgalomnövekedés ellenére 
lényegében nem jelentenek levegővédelmi szempontból megnövekedett terhelést, a 
szennyező anyagok továbbra is már az útpálya területén érik el a határértékeiket. A 
vasútvonal korszerűsítésének levegőminőségre gyakorolt hatása - a rövid, kissé terhelő 
építési időt kivéve - nem jelentős, és összességében kedvező. 

 
A tervezett közútkorrekciók sem igényelnek levegővédelmi intézkedéseket. A tervezett közúti 
kapcsolatok a forgalmi viszonyok megváltozásának függvényében a belterületi szakaszokon 
többletterhelést okozhatnak, ám a korszerű biztosító berendezéssel a közúti keresztezéseknél 
a gépjárművek várakozási ideje csökkenthető, ezáltal mérséklődik a légszennyezés. 

 
A vasúti közlekedés légszennyező hatásaival a környezeti hatástanulmány szerint nem kell 
érdemben számolnunk. A vizsgálatok szerint összehasonlítva a közúti közlekedéssel, a vasúti 
közlekedés kibocsátása alapvetően (és több komponens esetében lényegesen) kisebb.  

 
Zaj-és rezgésvédelem 

 
Domony közigazgatási határától Bag belterületének határáig a vasúti pálya egy rövid 
szakaszon zajtól nem védendő erdő- és mezőgazdasági területen halad át. A 476+80 hm 
szelvénynél belép Bag belterületébe, ahol mindkét oldalt lakóterületek között halad végig 
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bevágásban, az átlagos terepszint alatt. A lakott területet elhagyva a megyehatárig mindkét 
oldalon zajtól nem védendő mezőgazdasági művelésű területek mellett halad az útvonal. 
A tervezési területen meglévő zajvédő falak nem találhatóak. A tervezési terület mentén 
telepítendő védendő funkciójú épületek nem kerülnek elhelyezésre. 
A környezeti hatástanulmányban Bagra vonatkozóan nem történtek mérések, legközelebb 
Hévízgyörkön történt zajterhelés mérés: 

 
Mérési pont 

neve 
Mérési pont helye LAM,va,mért [dB(A)] 

06-22 óra 22-06 óra 
Zp5 Hévízgyörk, 

Vasút utca hrsz.: 061/11 
68,5 67,6 

 
A 2011. évi forgalmi adatok alapján történt, Bagot érintő zajszint számítások eredményei az 
alábbi táblázatban találhatóak:. 
 

2011. év 

Max. 
sebess

ég 
[km/h]

LAeq(25) 
[dB] 

65/55 dB 
teljesülésének 

határa 

Nappal Éjjel Nappa
l Éjjel 

492+25 - 508+50 hm 
Aszód állomás 120/80 65,2 62,2 28,2 99,6 

 
Az adatokból látható, hogy a jelenlegi forgalom okozta zaj a referenciatávolságban nappal a 
határérték közelében mozog, éjjel viszont már ebben a távolságban is 7 dB a határérték 
túllépés mértéke. A zajszint csak mintegy 100 m távolságban csökken határérték alá. 
Az érintett lakóterületeken határérték feletti zajterhelés mérhető. Az első épületsor esetében 
a pályától való távolság 40-50 m. Üdülőterületet nem közelít meg a nyomvonal.  
A túllépéssel érintett területen a határérték feletti zajterhelés a vasúti forgalomból, a vasúti 
pálya állapotából, a beépítettségből és nem utolsó sorban a gördülőállomány állapotából 
adódik. A pálya melletti épületek árnyékoló hatása miatt a sűrűn beépített területeken a 
távolabb eső területeken jóval kedvezőbb a zajállapot. 

 
Bag esetében a település érintett lakóterületén a vonal előbb bevágásban, majd 
szintben-töltésen halad. A korrekció és a domborzati viszonyok következtében a 
közúti felüljárót követően zajárnyékoló falak kerülnek elhelyezésre, a 
megállóhelyi peronok mellett. 
 
Zajcsökkentési intézkedések 
 
Tekintettel a jelenlegi és a tervezett állapotra is jellemző határérték-túllépésre, a beruházásra 
vonatkozó tervek gondoskodnak az érintett védendő épületek zajterhelésének 
csökkentéséről, alapvetően zajárnyékoló falak létesítésével, ill. járulékos műszaki 
zajcsökkentési módszerek (aktív forrásoldali csillapítás) alkalmazásával. Egyes helyeken 
passzív akusztikai védelem (nyílászárócsere vagy -átalakítás) is felmerül lehetőségként. 
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Zajárnyékoló falak 

 
A terv az alábbi szakaszokon gondoskodik a szükséges zajárnyékoló falakról. Ezek helyét, 
hosszát,sínkoronához viszonyított magasságát az alábbi táblázat mutatja: 
 

Fal 
jele Oldal Kezdő- és végszelvény  

(hm) 
Hossz 
(m) 

Magass. 
sk fölött 

(m) 

Zajvédelmi fal 
típusa 

Me
gj. 

Bag 

J475 jobb 475+94,82 477+78,37 188,0 3,0 Vasút felől elnyelő - 
J477 jobb 477+78,37 478+66,16 90,0 2,0 Vasút felől elnyelő - 
J478 jobb 478+66,16 479+46,00 82,0 3,0 Vasút felől elnyelő - 
J480 jobb 480+90,00 482+46,31 160 3,0 Vasút felől elnyelő - 

B480/1 bal 480+20,00 480+88,05 73,0 5,0 Vasút felől elnyelő - 
B480/2 bal 480+88,05 482+51,90 169,0 3,0 Vasút felől elnyelő - 
B482 bal 482+51,90 482+71,81 22,0 2,0 Vasút felől elnyelő - 

 
Passzív akusztikai védelem javasolt épületek: 

 
A tárgyi fejlesztés hatásterületével érintett néhány zajtól védendő ingatlan előtt a vonatkozó 
zajvédelmi határértékek nem teljesültek a vizsgálat során, amelynek oka lehet a zajfalak 
kényszerű megszakítása, vagy elhelyezésének lehetetlensége, esetleg a zajfal magasságának 
növelésének gazdaságtalansága. Ilyen esetekben – mint zajvédelmi intézkedés – az adott 
ingatlan zajvédelmi határérték túllépéssel terhelt homlokzatán a meglévő nyílászárók 
lecseréléséről gondoskodik a terv. Az érintett ingatlanok az alábbiak. 
 

Nyílászáró cserére kijelölt ingatlanok címe és helyrajzi száma 
Bag, Dózsa György 

út 29. 2801 Bag, Vasút utca 4. 1953 

Bag, Vasút utca 2. 1955 Bag, Vasút utca 5. 1952 
Bag, Vasút utca 3. 1954   

 
Rezgés 
 
A sebességnövekedés és a járatsűrűség növekedése miatt távlatban a vasúti pálya mellett 
növekedni fog a rezgésterhelés, különösen az 50 m-es vasúti védőtávolságon belül 
elhelyezkedő épületeken. Környezeti rezgésterhelés szempontjából az éjszakai időszakban 
lesz határérték felett a vasúti pálya melletti a településeken, ami rövid időre meghaladhatja 
az épületekben tartózkodók érzékelési küszöbértékét (AW≥2,6mm/s2) is (a szerelvény 
elhaladási ideje alatt). 
A felújított pálya dinamikai terhelés szempontjából várhatóan jobb tulajdonságokkal 
rendelkezik a jelenlegi szerkezetnél, azonban az érzékelési küszöb fölött és a határérték 
felett lesz a várható környezeti rezgésterhelés legnagyobb, pillanatnyi értéke, ezért a 475+50 
– 482+00 hm szelvény közötti szakaszon a lakóterületekhez közeli szakaszokon rugalmas 
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sínágyazattal ellátott rezgéscsillapító szakaszokat jelölt ki a terv. A 15 dB(v) csökkenést az 
ágyazat alá helyezett szőnyeg (Under Ballast Mat) elhelyezésével éri el. 
 

Település Kezdő és végszelvény 
(hm) Hossz (m) 

Rezgés-
csillapítás* 

(dB(V)) 
Bag 475+50 482+00 650 15 

 
 
Hulladék 
 
A mindennapi élet kísérő jelensége a hulladék. A létesítmények építése során különféle 
hulladékok keletkezésével kell számolni. A létesítés során keletkező építési hulladékok 
kezelése elkülönítetten kell, hogy történjen a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 
előírásai szerint. A hulladékok átadása csak erre jogosultsággal rendelkező szakcég részére 
történhet.  
 
Keletkezésének csökkentéséről, a keletkezett mennyiség kezeléséről és szállításáról 
gondoskodni kell. Magyarországon a hulladékgazdálkodás kereteit a 1995. évi LIII. törvény a 
környezet védelmének általános szabályairól és a 2000. évi XLIII. törvény a 
hulladékgazdálkodásról, illetve a kapcsolódó egyéb jogszabályi előírások, műszaki 
szabványok és irányelvek határozzák meg. Bag településen a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., telephely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 
3.) látja el. 
 
A tervezett csatlakozó beruházások hulladéklerakót és dögkutat nem érintenek. 
 
Az inert hulladékok keletkezése a szükséges bontási munkálatok, valamint az építési fázis 
során keletkező „selejt anyagból” tevődik össze. A kitermelt bontási anyagok jelentős része 
felhasználható az alapozási munkálatokban megfelelő előkészítés után. A beépítés 
(újrafelhasználás) előtt a hulladékot statikai és környezetvédelmi szakértői véleménnyel kell 
minősíteni az építési anyagként történő használhatóság, és a környezetre gyakorolt hatások 
meghatározása érdekében. 
 
A kommunális hulladékok keletkezése a létesítmények kialakításától, az alkalmazandó 
kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének 
megfelelően várható. A tervezett építkezés során keletkező hulladékok – környezetvédelmi 
szempontból megfelelő – gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Ellenkező esetben a 
hulladékok a környezetet szennyezhetik, pl. szabálytalan gyűjtés, rakodás során a por, 
műanyag (fólia) és papírhulladékok szél általi elhordásával, a veszélyes hulladékok 
környezetbe kerülésével.  
Amennyiben az építési munkák során veszélyes hulladék keletkezik, ezen hulladékok 
gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint 
kell végezni. 
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A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes 
hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység 
zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban. 
A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során, az ember és környezete védelme 
érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. Törvényben 
és a kapcsolódó 44/2000.(XII.27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a 
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes 
rendelet előírásait. 
A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre  
eljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A tervezési szakaszon 
Isaszegen a közszolgáltatást az ASA Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás 
Magyarország Kft., mely cég foglalkozik veszélyes hulladék elszállítással és ártalmatlanítással. 
 
Táji és természeti értékek 
 
A környezeti hatástanulmány vizsgálatai szerint a teljes vasútvonal pályakorrekció szakaszai 
valamint a tervezett különszintű csomópontok a növényzet, a védett és védendő 
növénytársulások, illetve fajok tekintetében több esetben is érintenek értékes területeket.  
Bag területén biztonsággal kijelenthető, hogy az Élővilágvédelmi munkarész felülvizsgálatát 
követően, figyelembe véve az új (2013. december) tervezői adatszolgáltatást a tervezett 
beruházás (vasút fejlesztés a kapcsolodó út- és közmű tervezésekkel és kiváltásokkal 
együttesen) közvetlen és közvetett hatásterülete nem érint sem országos jelentőségű védett 
természeti területet, sem Natura 2000 területet. Ugyanakkor a 442+64 hm és 465+77 hm 
szelvény között érinti az OTrT által kijelölt Országos Ökológiai Hálózat – ökológiai folyosó – 
övezetét.  
A tengely menti 600 m széles sávot vizsgálva Bag délnyugati területein a vasút megközelíti a 
 Gödöllõi-dombság (HUDI20023) Natura2000 SCI területet, amely egyben az országosan 
szintű védelem alatt álló Gödöllői Domvidék Tájvédelmi Körzetnek is a része. 
Fokozottan védett növényfajoknak nincs adata a területről. 
 
A tervezési szakasz közvetlen közelében lévő, és/vagy érintett egyedi tájértékek kataszterét a 
TÉKA adatbázis tartalmazza. 
A vasútvonal a 442+64 és 465+05 hm-es szelvények között érintik Pest megye 
Területrendezési tervének Térségi jelentőségű tájképvédelmi területének övezetét. A kiépített 
vasúti pálya elsősorban völgyben, a Galga medencéjében halad, és a tervezett korrekciók is 
völgyi helyzetűek. A tervezési dokumentációban tájvédelmi szempontú külön vizsgálat nem 
szerepel, jelen tervszinten nem volt indokolt. 
 
A fennálló környezeti konfliktusok, problémák összefoglalása és mindezek 
várható alakulása 
 
A településrendezési terv feltárta és meghatározta a környezetvédelem térszerkezeti 
követelményeit. A településen jelentős környezeti konfliktus nincs. A vasút okozta 
zajszennyezés a belterületen meghaladja a határértéket. 
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Legnagyobb tájhasználati konfliktust a területhasználat-váltás jelenti. Mivel a sínpálya 
nyomvonala 580-600 hm szelvény közötti szakaszon változik, itt (részben kiváló termőhelyi 
adottságú) szántóterületeket érint, továbbá a területhasználat-váltást a vasúti beruházás 
részeként megvalósuló 3104 j közúti csomópont különszintű útátjáróvá fejlesztése 
kapcsolatos területfoglalás jelentős, szintén kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket 
igénybevéve. Végül az állomásépület környezetében megvalósuló P+R parkolók, buszforduló, 
esetében is figyelembe kell venni a területhasználat-váltást. 
A lakott területek esetében a korszerűsítés előnyt jelent abból a szempontból, hogy a vasúti 
zaj összességében csökkeni fog, viszont hátrány, hogy a zajárnyékoló falak megszüntetik az 
átlátást és kilátást, ám ezek hossza nem jelentős, értékes látványkapcsolatot, táji részletekre 
való rálátást nem befolyásol, csupán a falak látványa okoz némi vizuális konfliktust a 
vasútállomás környezetében lakók számára 
A zajárnyékoló falak tehát állandó vizuális korlátot képeznek a tájban, ami azonban nemcsak 
az ott élők szempontjából hátrány, hanem a vasúton utazók szemszögéből is, mivel sok 
helyen így megszűnik a kilátás a vonatablakból. A falak látványa korlátozza a táji részletekre 
való rálátást, valamint nehezíti a tájékozódást is. Azonban összességében megállapítható, 
hogy a vizsgált szakaszon tervezett beruházás összeférhetetlen tájvédelmi konfliktust a vasút 
hatásterületén nem okoz. 

 
A vasútfejlesztéssel összefüggésben a korrekció, az újonnan létesülő külön szintű 
útátvezetések megépülése érint más tulajdonban álló területeket, melyek kisajátítása 
szükséges. 
 
A környezeti hatástanulmány élővilág-védelmi fejeztében javaslatok szerepelnek arra nézve, 
hogy a tervezésnél, valamint a kivitelezésnél milyen módosítások megfontolandók vagy 
szükségesek, illetve milyen óvintézkedések előírása és betartása szükséges. 
 
A tervben javasolt intézkedések alkalmazása (lásd. zajvédő fal) mellett biztosítható, hogy a 
környező lakóházaknál a tervezett létesítmény forrásaitól származó zaj és rezgés ne lépje túl 
a jogszabályban előírt határértékeket. 
A tervezett zajvédelmi intézkedésekkel – a fejlesztésekkel párhuzamosan – a jelenleginél 
várhatóan kedvezőbb zajállapot valósítható meg, az évek óta fennálló határérték túllépések 
megszüntethetőek, amennyiben a közúti zajforrások is meghatározóak, úgy 
megszüntethetők, vagy mérsékelhetők. 
 
A településrendezési tervben lefektetett fejlesztések megvalósításának 
környezeti hatásai, következményei 
 
A tervezett vasútfejlesztés öntözött és meliorált területeket nem érint. 
Az építés (út valamint közmű kiváltás építése során) elsődlegesen jelentkező káros 
hatásaiként a talaj tömörödése, a termőréteg letermelése és az útépítéshez felhasznált 
nyersanyagok kitermelése, illetve magának a termőterületnek a megművelésből való 
kivonása jelölhető meg. 
A vizsgált nyomvonal vegyes területhasználatú területeken: kertvárosias lakóterületek, 
gazdasági területek és közjóléti erdő mentén halad. 
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A munkaterületen és a felvonulási területen a munkagépek és a szállítójárművek okozta 
szennyezésekkel is számolni kell, fennáll ugyanis a gépmeghibásodásokból keletkező 
üzemanyag-elfolyás. 
Közlekedési utak földművei és rézsűje különösen nagycsapadékok következtében erózió 
veszélynek kitett. 
Tartós aszály következtében a kötött talajok zsugorodnak, azok kohéziója függvényében 
húzási repedések alakulnak ki. A hirtelen jelentkező nagyobb mennyiségű olajszennyezésű 
csapadék e repedés hálózaton keresztül horizontálisan és vertikálisan nagyságrendekkel 
nagyobb távolságra jut el, mint szivárgással. A közlekedési utak melletti csapadékvíz elvezető 
árkok, amennyiben szikkasztó jellegűek, lehetővé teszik a talajvíz és a talaj ásványolaj 
szennyeződését is. 
Kedvezőtlen hatás a területfoglalás, a földanyag igény, a talajerózió, porszennyezés, 
gyomirtás. 
 
A felszín alatti vizek kapcsán megállapítható, hogy az útpályák a talajvíz-szintekben 
érzékelhető változásokat nem okoz, vagyis a talajvíz szempontjából mennyiségi 
hatásterületről gyakorlatilag nem beszélhetünk. 
A felszín alatti víz terhelése, szennyezés kialakulása kizárható. A felszín alatti víz terhelése az 
út működése során a csapadékvizekkel lemosódó szennyezőanyagokra korlátozódik, azonban 
a legújabb kutatási, vizsgálati eredmények értelmében a szennyezőanyag - megfelelő 
talajadottságok és árokkiképzés esetén - rövid úton lebomlik, nem éri el a felszín alatti vizet. 
A tervezett beruházások az előírásra kerülő védelmi intézkedések valamint gondos 
munkaszervezések betartása mellett nem jelentenek veszélyt a felszíni vízfolyásokra. 
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől 
függetlenül tilos. Érzékeny területen a közvetett bevezetés nem tilos, azonban 
engedélyköteles tevékenység. 
A közúti keresztezések hatása a talajra és felszín alatti vízre csekély, valamint szintén 
elmondható, hogy a tervezett szintbeni és különszintű átjárók nem érintenek sem figyelő, 
sem víztermelő kutat.  

 
A tervezett aluljárók víztelenítéséről vízgépészeti helyiség létesítésével gondoskodni kell. A 
szivattyúval kiemelt csapadékvizet a meglévő és tervezett árkokba kell bevezetni. 
A párhuzamos utak esetében szintén megállapítható, hogy jelentős hatást nem gyakorolnak 
a talajra és a felszín alatti vízre. Figyelő, illetve víztermelő kutat egyik tervezett létesítmény 
sem érint.  

 
Földvédelmi szempontból a vasútvonal korszerűsítésének, és az építés alatti esetleges káros 
(haváriák) hatásokon, valamint a lokálisan megváltozó területhasználatokon kívül egyéb 
jelentős hatása nincsen. 
 
Összességében levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett (Budapest-) Rákos áll. (kiz.) 
– Hatvan áll. (kiz.) vasúti vonalszakasz átépítése a közvetlen hatásterületre kissé terhelőnek, 
a közvetett hatásterületre, és környékére vonatkoztatva pedig kissé kedvezőnek ítéljük. 
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A tervezett beruházás közvetlen és közvetett hatásterülete nem érint sem országos 
jelentőségű védett természeti területet, sem Natura 2000 területet. A 442+64 hm és 465+77 
hm szelvény között érinti az OTrT által kijelölt Országos Ökológiai Hálózat – ökológiai folyosó 
– övezetét.  
A tengely menti 600 m széles sávot vizsgálva Bag délnyugati területein a vasút megközelíti a 
Gödöllõi - dombság (HUDI20023) Natura2000 SCI területet, amely egyben az országos szintű 
védelem alatt álló Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzetnek is a része. 
 
A tervezett nyomvonallal érintett térségben csekély a jó természetességi állapotú élőhelyek 
aránya, emiatt az ökológiai hálózatba tartozó érintett területek aránya sem számottevő. 
 
Összefoglaló 
 
A (Budapest-) Rákos áll. (kiz.) – Hatvan áll. (kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítésre kerül. 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált szakaszon tervezett beruházás 
összeférhetetlen tájvédelmi konfliktust a vasút hatásterületén nem okoz. 
 
Gazdasági, társadalmi, közlekedési szempontból a vasút kiépítése jelentős 
közlekedésfejlesztési igényt valósít meg, úgy az országos és az európai infrastruktúra-
hálózat, mint a térség számára kedvező hatású. 
 
A jelen tervfázis során készült terv alapján egyértelmű, hogy a feltárt hatótényezők és 
hatásfolyamatok alapján várható hatások a tájvédelmi intézkedések megtétele esetén 
kiegyenlítődnek, a táj jellege, a jelenlegi területhasználat, a térség tájökológiai érzékenysége 
olyan, hogy az összegeződő hatások nem haladják meg a lokális méreteket. 
 
A továbbtervezések során érvényesíteni kell a tájvédelmi szempontokat, a bővítést a 
tájjellegnek megfelelően a fentiekben leírtak szerint kell elvégezni a konfliktusok 
megszüntetésével. 
 
A gyepfoltok, erdőfoltok, vizes élőhelyek meglévő növényzetének védelméről és az állatvilág 
védelméről gondoskodni kell az építés során is. 
 
A vasúti- és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre Környezeti hatástanulmány készült 2012-
ben. A településrendezési terv módosítás a hatástanulmányt figyelembe vette. A 
településfejlesztési döntés, a településszerkezeti terv, a szabályozási tervek és a helyi építési 
szabályzat összhangban van. 
 
A településrendezési terv tartalmazza a területen folyó tevékenységeket és építési 
lehetőségeket befolyásoló védelmi övezeteket. 
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
2011-ben Örökségvédelmi hatástanulmány készült a (Budapest) Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) 
vonalszakasz korszerűsítéséhez szükséges engedélyeztetési eljáráshoz. 
Célja, hogy a kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően a 
beruházás által esetlegesen érintett régészeti lelőhelyeket felmérje. 
 
Az elvégzett adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés, terepbejárás és a 
geofizikai felmérés eredményeként a tervezett nyomvonal területén összesen 53 ismert 
régészeti lelőhelyet tartanak nyilván, amelyek a vasút tengelyétől 50-50 méteres távolságon 
belül találhatók. Ezeken túlmenően 46 olyan lelőhely is ismert, amely az 50 méteres vonalon 
kívül, de még a tengelytől mért 250-250 méteren belül található. Ezek ugyan a vizsgált 
terület közvetlen közelében vannak, azonban nincsenek érintve a beruházás által, azaz rájuk 
nézve nincs szükség hatáselemzésre és hatáscsökkentő javaslatok, vagy eljárások 
megtételére. 
 
A lelőhelyek száma miatt a nyomvonal régészeti fedettsége átlagosnak mondható. Azonban a 
beruházás műszaki tartalma miatt csak nagyon kevés olyan lelőhelyet lehet közvetlenül 
érintettnek minősíteni. csak azok a lelőhelyek vannak a beruházás közvetlen hatásának 
kitéve, amelyek ezek az újonnan igénybe vett területeken találhatók.  
 
A szóban forgó beruházással érintett területen, Bag nagyközség közigazgatási területén 2 
régészeti lelőhelyek található. 
A vizsgált területen régészeti érdekű terület nem került kijelölésre.  
A tervezett beruházási területén sem műemlék, sem helyi védettséget élvező építmény nem 
található.  

 

A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek: 
 

lelőhely 
szám 

Azonosító Közigazgatási 
határ 

HM szelvény hatáscsökkentés 

34 25761 Bag 464-466  

35 25748 Bag 470-482 régészeti felügyelet 
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Bag nagyközség területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek a régészeti adatszolgáltatás 
alapján: 
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