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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, majd műszaki felülvizsgálat készült, ami több esetben 
megváltoztatta az eredeti tervekben szereplő elhatározásokat és szűkítette a beruházás 
lehetőségeit. 
 
2014-ben a vasútépítési engedélyezési terv szerinti felhasználandó területek beépültek az 
érintett települések településrendezési terveibe, majd 2017-18-ban módosítani kellett ismét a 
kiviteli tervi és a műszaki felülvizsgálat szerinti állapotra a hatályban lévő terveket. Ez 
érintette Bag Nagyközség közigazgatási területét is. 
 
A Képviselő-testület 2018-ban a NIF Zrt kérelmére – a 80 j. vasútvonal korszerűsítése 
érdekében - módosította a településrendezési terveit. 
 

 30/2018. (IV.26.) Kt. határozatával módosította a Településszerkezeti tervét 
 

 4/2018. (IV.26.) Kt rendelettel módosította a Helyi építési szabályzatát és 
Szabályozási tervét. 

 
Bag Község Önkormányzata 2019. februárjában a kivitelezést folytató Switelsky 
Vasúttehcnika Kft kérésére - mint a rendezési terv módosításának finanszírozója – 
határozatot hozott, amiben eldöntötte, hogy támogatja a településrendezési terv 
módosítását, annak érdekében, hogy a korszerűsítési munkák maradéktalanul 
megvalósulhassanak az átdolgozott kiviteli tervek szerint. 
 

1.2. Hatályos településfejlesztési döntés  
 

Bag Nagyközség Képviselő-testülete 24/2019. (II. 21.) Kt. határozatában döntött 
településrendezési eszközeinek módosításáról.  
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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) 
 

 30/2018. (IV.26.) Kt. határozatával módosította a Településszerkezeti tervét 
 4/2018. (IV.26.) Kt rendelettel módosította a Helyi építési szabályzatát és 

Szabályozási tervét. 
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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 
 
2018-ban megkezdődött a vasútvonal korszerűsítés kivitelezési munkája. Bag Nagyközség 
területén a vasútépítési munkát a Swietelsky Vasúttechnika Kft. (székhelye: 9500 Celldömölk, 
Nagy Sándor tér 14.) nyerte el. 
 
A kivitelezés során műszakilag indokoltan szükségessé vált néhány módosítás a csapadékvíz 
elvezető árkok kialakításánál és a feltöltések megoldásánál, a P+R parkolók kiépítésénél. 
 
A változások két új nagyobb csatlakozó árokszakasz megépítését tették szükségessé a 
csapadékvíz biztonságos elvezetéséhez és kisebb helyeken a közforgalmú vasút területének 
bővítését.  
A megvalósítani tervezett buszforduló és P+R parkolók mellett viszont kisebb terület 
igénybevételére van szükség, ezért módosítani kell a jelenleg hatályos településrendezési 
terveket, szűkíteni a közterületeket. 
 
Az Önkormányzat számára ugyanakkor fontos, hogy a vasút-korszerűsítés után a település 
számára legyen lehetőség új kereskedelmi-szolgáltató létesítmény megvalósítására, ezért a 
megállóhely melletti kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet – a vasúti területek 
csökkentésével - bővíteni szándékozik. (A Gksz terület bővítése a 2.2. sz. módosításban 
található.) 
 
A következő tervlapokon bemutatjuk a tervezett változások helyét a szabályozási terven és a 
kinagyított tervrészleteken. 
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1. sz. módosítás 

 
Részlet a hatályos településszerkezeti tervből 

Tervezett területfelhasználás-változás 

Szám Módosítandó tervek 
 

Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett helyrajzi 
számok 

 
1. 

 
- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 
 

 
Mko       V 

 
4322 

 
0204/54 
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1. Részlet a hatályos szabályozásból 
Árok építése tervezett 

 

 
Csapadékvíz elvezető árok kiépítése szükséges és bekötése a település hálózatába. 
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2.1. sz. módosítás 

 
Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
2.1.1. 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
KÖu       Lf 

 
385 

 
1938 

 
2.1.2. 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
Lf       KÖu 
 

 
17 

 
1938 

 

2. 
Részlet a hatályos szabályozásból 
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A megállóhely átépítésével egyidőben kiépülnek a vasútvonal mindkét oldalán a P+R 
rendszer parkolói, valamint a buszforduló. 
A buszforduló és P+R parkoló mellett kisebb terület szükséges csak az 1938 hrsz 
lakótelekből. 
 

A kivitelezés alatt lévő közterület tervezett állapota 
 
A korábbi tervek szerint az 1938 helyrajzi számú lakótelekből nagyobb rész lett a buszforduló 
és P+R parkoló közterületéhez csatolva, de a mai állapot szerint ez nem szükséges, ezért a 
lila vonalig megmarad a telek területe. 
 
Módosítani kell a közlekedési terület és a falusias lakóterület határvonalát, valamint a 
szabályozási vonalat, hogy a közterület csak valóban annyit foglaljon el, amennyi feltétlenül 
szükséges. 
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2.2. sz. módosítás 

 
Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
2.2. 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
KÖk       Gksz 

 
675 1665/5  

 
A Gksz terület bővítése a régi megállóhely telkének egy részével 
 
Annak érdekében, hogy a vasút-korszerűsítés megvalósulása után a település fontos 
közlekedési létesítményénél ismételten legyen lehetőség kereskedelmi – szolgáltató 
létesítmény megvalósítására, szükséges a jelenleg is kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület besorolásban lévő terület bővítése és szabályozásának felülvizsgálata. 
 
A három, jelenleg is Gksz – 2 építési övezetbe tartozó telek alapterülete mintegy 2 510 
m²(1665/3, 1665/4, 1840 hrsz). 
A vasút területéből az elbontott megállóhely helyéből kb. 500 m² lehet a bővítés területe, 
valamint az árokrész kb. 240 m². A bővített terület így kb. 3 240 m² lehet összesen.  
 
A bővítési lehetőség feltételeinek tisztázására meg kell keresni a NIF Zrt-t és a MÁV 
igazgatóságát.
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A Gksz terület bővítése 
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2.3. sz. módosítás 

 
Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
2.3. 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
KÖk       Zkk 
 

 
55  1665/5  

 
Magyarország és egyes kiemelt térségei területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény ( a továbbiakban: MATrT) 12. § (3) bekezdése szerint: 
„Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
 
Mivel a 2.2. és a 2.3. számú tervezett területfelhasználás-módosítások során új beépítésre 
szánt területek kijelölésére kerül sor, a településrendezési eszközöknek meg kell felelni a 
MATrT 12. § (3) bekezdése előírásának, ezért zöldterület-közkert kijelölésére kerül sor, az 
érintett területen az előírt mértékben (55 m2). 
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3.1. sz. módosítás 

 
Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
3.1. 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
Zkk        KÖk       

 
493 2919/1  

 
 
A Rákóczi út melletti zajvédelmi fal helyéhez szükséges terület szabályozása a 2919/1 
helyrajzi számú területen. 
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Részlet a hatályos szabályozásból 
 
A Rákóczi út melletti P+R parkoló és a megállóhely kialakításához szükséges a 
közkert (Zkk jelű) területének szabályozása.  
 
A zajárnyékoló fal megépítéséhez szükséges területet vasúti területként kell 
kialakítani és kezelni. 
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A 2919/1 helyrajzi számú területen a zajárnyékoló fal elhelyezéséhez szükséges kisajátítás 
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3.2. sz. módosítás 
 
Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
3.2. 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 

 
Zkk        KÖu     

 
645  2919/1  

 
A Rákóczi úti/melletti parkolók kialakításához szükséges terület szabályozása a 
2919/1 helyrajzi számú területen. 
 
A P+R parkoló területét közúti területként kell kialakítani. 
 
A P+R parkolói és mellette haladó gyalogos járda jelenleg belenyúlnak a Zkk 
területbe, ezért a Rákóczi út közterületéhez kell csatolni a teljes parkoló és járda 
területet. 
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A Rákóczi út menti parkolók kialakítása 
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4. sz. módosítás 

 
Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
4.1 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
  Gksz       V      

 
1443  2943 

2951 
3002  
 

 
4.2 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
  Tk       V       

 
287 3002  

 
 
Új csapadékvíz elvezető árok kiépítése 
 
A Centrál Market területével kapcsolatban jelenleg is folyamatban vannak az egyeztetések a 
tulajdonossal. 
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Részlet a hatályos szabályozásból 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
Véleményezési dokumentáció 

 27 

 

 
Az árok terve, befogadója a Forrás (Egres) patak 

 

 
Az árok kisajátítási vázrajza



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
Véleményezési dokumentáció 

 28 

 
5. sz. módosítás 

 
Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
5.1 

- Településszerkezeti 
Terv 

- Szabályozási Terv 

 
   Má        V       

 
1124 0174/16 

 
 
5.2 

- Településszerkezeti 
Terv 

- Szabályozási Terv 

 
   Ev        V       

 
1469 

 
0174/9 
 

 
5.3 

- Településszerkezeti 
Terv 

- Szabályozási Terv 

 
   KÖu       V      

 
407 0187/8 

 
 
 
A 0122 hrsz árok műtárgyának átvezetése a 3 sz. főúton és a hozzátartozó vízrendezési 
terület kialakítása 
 
Érintett telkek: 0174/9, 0174/16 hrsz-k. (A (0187/8) helyrajzi számú terület jelenleg 
is közterület.) 
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Részlet a hatályos szabályozásból 

 

  
A vízrendezési terület terve 
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6. sz. módosítás 
 

Részlet a hatályos településszerkezeti 
tervből 

 Tervezett területfelhasználás-változás 

 

 
Szám Módosítandó tervek 

 
Érintett 
övezetek 

Módosítással 
érintett terület 
nagysága (m2) 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

 
6.1 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
   V        KÖk      

 
103 0124/1 

 
 
6.2 

- Településszerkezeti Terv 
- Szabályozási Terv 

 
   Mko       KÖk    

 
33 

 
0125/1 
 

Forrás patak vasútvonal alatti 
átvezetésénél szükséges 
területbővítés. 
 
Érintett helyrajzi számok: 
0124/1 és 0125/1 hrsz 
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Részlet a hatályos szabályozásból 

6
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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.   
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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 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
Véleményezési dokumentáció 

 36 

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. Magyarország és egyes kiemelt térségei területrendezési terve (MATrT) 

 
2019. március 15-től hatályos Magyarország és egyes kiemelt térségei területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) Vasad községre 
vonatkozóan az alábbi megállapításokat tartalmazza: 
Az Ország Szerkezeti Terv alapján Bag Nagyközség közigazgatási területe: 

 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 vízgazdálkodási térség 
 települési térség 

országos területfelhasználási kategóriákra osztható. 
 

 

 
2. melléklet: Az Ország Szerkezeti Terve Bag Nagyközségre vonatkozó részlete  
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Közlekedési hálózatok és egyedi építmények közül az alábbiak érinti a község területét: 

 gyorsforgalmi út (meglévő) 
 főút (meglévő) 
 egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő) 
 nagysebességű vasútvonal (tervezett) 

A MATrT 2. melléklet tekintve az Ország Szerkezeti Tervének térségi terület-felhasználása 
alapján a szóban forgó területek térségi terület-felhasználása az alábbiak szerinti: 
 

Tervezési terület 
sorszáma 

Térségi terület-felhasználás 

1. mezőgazdasági térség 
2. települési térség 
3. települési térség 
4. települési térség 
5. 
 

erdőgazdálkodási térség 
mezőgazdasági térség 

6. 
 

mezőgazdasági térség  
vízgazdálkodási térség 

 
A jelenlegi eljárásban a térségi terület-felhasználás nem változik, új beépítésre szánt terület 
kijelölésére települési térségen kerül sor - a 2. számú tervezési területen. 
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási térség területén nem kerül sor új 
beépítésre szánt terület kijelölésére. 
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Az Ország Szerkezeti Tervének (csak a térségi területfelhasználást bemutató) Bag Nagyközség közigazgatási területére vonatkozó részlete a tervezési területek jelölésével. 

1. sz. tervezési terület 

2. sz. tervezési terület
3. sz. tervezési terület

4. sz. tervezési terület 

5. sz. tervezési terület

6. sz. tervezési terület
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A MATrT-nek való megfelelés során a tervezési területekre vonatkozóan vizsgálni szükséges, 
hogy: 

 a 12. és 13. § előírásai teljesülnek, 
 az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek térbeli rendjét nem változtatja meg, 
 a területhasználat korlátozást előidéző térségi övezetek nem érintik. 

 
8. Új beépítésre szánt terület kijelölése  

(szürke színnel a MATrT szövege) 
 
12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell 
kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
Új beépítésre szánt terület kijelölése a 2. számú tervezési területen történik. A tervezett új 
beépítésre szánt terület (falusias lakóterület és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) 
meglévő települési területhez csatlakozik, települési térség területére esik.  
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, és 
A tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése nem a település közigazgatási határához 
közel történik, nem okozza különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését.  
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben 
nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, 
vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai 
állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 
A tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése az adott területen helyhez kötött, a falusias 
lakóterületként tervezett terület a korábbi településrendezési tervekben eredetileg is 
lakóterület volt.  
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
Bag Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosítása során új beépítésre szánt terület 
kerül kijelölésre, ezzel együtt zöldterület kialakítására is sor kerül a vonatkozó előírásnak 
megfelelően. (lásd. 2. számú tervezési területen az 1938 és 1665/5 hrsz.-ú földrészleteken)  
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Az érintett területen az alábbi új beépítésre szánt területfelhasználás-változások tervezettek: 
 
Terület 
sorszáma 

Helyrajzi 
szám 

Meglévő terület-
felhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

Terület 
(ha) 

2.1.1 1938 közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

falusias lakóterület (Lf) 0,0385

2.2. 1665/5 kötöttpályás közlekedési 
terület (KÖk) 

kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) 

0,0675

Összesen   0,1065
 
 1665/5 kötöttpályás közlekedési 

terület (KÖk) 
zöldterület (Z) 0,0055

 
Az érintett területeken az új beépítésre szánt terület nagysága összesen 0,1065 ha 
nagyságú. A terület 5 %-ának megfelelő nagyságú - 0,1065 x 0,05 = 0,005325 < 0,0055 ha  
- terület terület-felhasználása módosul zöldterületre. 
A tervezett zöldterület nagysága és elhelyezkedése megfelel a vonatkozó előírásnak. 
 
 
13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 
 
Bag nagyközség a borvidéki települések és a kataszteri területek lehatárolása szerint 
rendelkezésre álló 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. 
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(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 
Bag településen adatszolgáltatás hiányában nincs érdemi információ gyümölcs kataszter 
nyilvántartásáról.  
 

BAG 
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Az Országos Övezeti Terv 
10. Térségi övezetek 

 
3/1. melléklet: Ökológiai hálózat 
magterületének övezete, az 
Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az 
Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

 

 
Az Ökológiai hálózat magterületének övezete és az Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete a község közigazgatási területét érinti, de a tervezési területeket egyik sem érinti.  
Az Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti a közigazgatási területet és érinti a 
4.2. és a 6.1. és 6.2. sz. tervezési területeket is.  
 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

 
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei terület-
felhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem veszélyezteti. 
Az ökológiai folyosó területén a tervezett területfelhasználás-változás eredményeként 
vízgazdálkodási és kötöttpályás közlekedési területre történő módosítás tervezett 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
Az érintett területen nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére  
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott terület-felhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és 

4.2. sz. tervezési terület

6. sz. tervezési terület 
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az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
A közlekedési és energetikai hálózatok megvalósítása során fenti a vonatkozó előírás 
betartandó. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
Bag Nagyközség területén az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében nem folyik 
bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
Fentiek alapján az ökológiai folyosó övezete által érintett tervezési területen tervezett terület-
felhasználás változás nem ellentétes a MATrT vonatkozó előírásaival. 
 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete 
 

 

 
A Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Vasad község közigazgatási területét nem 
érinti, így a tervezési területeket sem érinti. 
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3/3. melléklet: Erdők övezete 
 
 

 

Az Erdők övezete érinti Bag község közigazgatási területét és érinti az 5. számú tervezési 
területet is. 

17. Erdők övezete 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 
törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, 
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által 
kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen 
kívül kell hagyni. 
Az 5. számú tervezési területhez tartozó 0174/9 hrsz.-ú erdőterület nagysága 1,3507 ha. A 
területfelhasználás-változással érintett 0,1469 ha igénybevétel a lehető legkisebb mértékben 
történik. Az erdőterület fennmaradó területe a módosított Településszerkezeti Tervben 
továbbra is erdőterület marad. (Országos Erdőállomány Adattár 70/CE számú erdőrészlet) 

 
Az Országos Erdőállomány Adattár részlete az 5. számú tervezési területre vonatkozóan 

5. sz. tervezési terület

5. sz. tervezési terület
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30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 
Bag Nagyközség területén jelenleg nincs és nem is tervezett külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése sem. 
 

3/4. melléklet: Világörökségi és 
világörökségi várományos területek 
övezete által érintett települések 
 

Bag Nagyközség közigazgatási területe nem tartozik a Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete által érintett települések közé. 
 

3/5. melléklet: Honvédelmi és 
katonai célú terület övezete által 
érintett települések 
 

 

Bag Nagyközség közigazgatási területe nem tartozik a Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete által érintett települések közé. 
 
Fentiek alapján a tervezési területeket a területhasználat korlátozást előidéző térségi 
övezetek részben érintik. A tervezett terület-felhasználás és övezeti/építési övezeti változások 
megvalósítása azonban nem ellentétes a MATrT előírásaival. 
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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 (ma már kivitelezés alatt lévő) 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. 
 
A megvalósítás folyamata 

Az előkészítő szakaszban tervezett módosítások, vágány áthelyezések, egyéb beruházások 
stb. meghaladták a rendelkezésre álló források nagyságát, így már a kiviteli tervezési fázis 
végén a Beruházó NIF Zrt, elrendelte műszaki felülvizsgálat készítését és ennek eredményei 
alapján tendereztette meg a kivitelezést. 

A tender lebonyolítása után a kivitelezés elkezdődött. 

A műszaki tervekben rögzített szükséges változtatások ismételten megkövetelték egyes 
településeken a hatályos településrendezési tervek módosítását, így Bag esetében is 
módosítani kell a településszerkezeti és szabályozási terveket, hogy a változtatások 
maradéktalanul megvalósulhassanak. 
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5. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
 
Azonosító adatok 
 
A településrendezési eszközök módosításának készítője:  
A.D.U. Építész Iroda Kft. 
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c 
 
A környezeti vizsgálati dokumentum összeállításában részt vett személyek és szervezetek: 
 
Vincze Attila  okl. táj- és kertépítész vezető tervező K1 01-5089, 

településrendezési zöldfelületi és tájrendezési vezető tervező  
TK/1 01-5089,  
tájvédelmi szakértő SZTjV. 

Referenciák: 

Településrendezési tervek tájrendezési és környezetalakítási munkarészeinek, környezeti 
értékeléseinek készítése – 1994-2019 

Aktív turizmus fejlesztése a Hanság-Balaton kerékpárút környezetében projekt – 2005 

Hegyalja- Világörökség Megmentéséért Projekt környezetalakítási munkái – 2005-2006 

Fővárosi Állat- és Növénykert, élőhely- és gyűjteményrekonstrukciók tervezése – 2008-
2012 

Natura 2000 hatásbecslések Dunabogdány településrendezési eszközeinek módosításához 
2012-2014 

  

Meszesán Péter okl. tájépítész mérnök, munkatárs 

Referenciák: 

Településrendezési tervek tájrendezési és környezetalakítási munkarészeinek, környezeti 
értékeléseinek készítése – 2014-2019 

Erdelics Ágnes okl. tájépítész mérnök, munkatárs 

Referenciák: 

Településrendezési tervek tájrendezési és környezetalakítási munkarészeinek készítése – 
2016-2019 
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5.1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata 

 
A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a táj- és 
településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések 
összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a 
társadalmi hasznosságot is vizsgálni kell. 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 hatályos településrendezési eszközei; 
– a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 

évi CXXXIX. törvény (új OTrT)  
– Pest Megye Közgyűlésének Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2012. (V. 

10.) önkormányzati rendelete (PMTrT)  
– a Rákos (kiz.) – Hatvan (bez.) vasúti vonalszakasz és ráhordó hálózat környezeti 

hatástanulmánya 
 

5.2. A településrendezési eszközök 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 külön 
szintű útátjárók létesítésével több szempontból is indokolt. Elsődleges cél a 
forgalombiztonság, az eljutási idők javítása, a lakott területek környezeti terhelésének 
csökkentése.  
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A közlekedési fejlesztés javítja az elérhetőséget, növeli a versenyképességet a társadalmi-
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. 

 

5.3. 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 külön szintű 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. 

 
Az új OTrT 4/3. sz. melléklete az országos vasúti törzshálózat elemeit sorolja fel. A 
transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasúti 
pályák között szerepel a Budapest – Hatvan (-Miskolc-Mezőzombor-Sátoraljaújhely) 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 PMTrT szintén megemlíti a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő 
országos törzshálózati vasútvonalak között a Budapest – Hatvan – Miskolc - Mezőzombor 
vonalat. 

 

5.4. 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 külön szintű 
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 
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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. 
Bag Nagyközség településrendezési eszközeinek jelen módosításának elsődleges célja a 
település közigazgatási területén a vasúthoz kapcsolódó területek vízelvezetésének megfelelő 
kialakítása. Ennek értelmében új vízelvezető árkok kerülnek kialakításra, rendezésre kerülnek 
a műtárgyak területei, továbbá a Galga-patak vasúti töltés alatt történő átvezetése valósul 
meg. 

5.5. A módosítás Környezeti Értékelés szempontjából fontosabb, főbb tartalma: 

 
Az előzőekben megfogalmazottak célok megvalósítása érdekében 2018-ban megkezdődött 
Bag Nagyközség területén a vasútépítési munka, azonban a kivitelezés során műszakilag 
indokoltan szükségessé vált néhány módosítás a csapadékvíz elvezető árkok kialakításánál és 
a feltöltések megoldásánál. A változások: 

- két új árokszakasz megépítését tették szükségessé és kisebb helyeken a közforgalmú 
vasút területének bővítését, 

- a tervezett buszforduló és a P+R parkolók területe mellett kisebb terület 
igénybevételre van szükség, 

- az Önkormányzat számára a vasút korszerűsítése mellett fontos, hogy lehetőség 
legyen új kereskedelmi-szolgáltató létesítmények megvalósítására, így a megállóhely 
melletti gazdasági területet bővíteni szándékozik. 

A fentiek miatt került sor a településrendezési eszközök újabb módosítására. A teljes vasúti 
nyomvonalkorrekcióhoz és a kapcsolódó műszaki beavatkozásokhoz szükséges 
tervmódosítások egy korábbi eljárásban engedélyt kaptak. Jelen környezeti értékelés a 
korábbi eljárás során készült – tágabb körben vizsgálódó – környezeti értékelésből tartalmaz 
fejezeteket, amelyet kiegészítenek az újabb módosítások hatásait vizsgáló szövegrészek. 

 
Átnézeti helyszínrajz a módosításokkal 
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1. számú igény: Csapadékvíz-elvezető árok kiépítése 

Csapadékvíz elvezető árok kiépítése szükséges és bekötése a település hálózatába. 
Érintett hrsz-k külterületen: 0204/92. 

 
Vízelvezető árok kialakítása kisajátított területen 

2. számú igény: Megállóhely átépítése és P+R parkolók kialakítása 

2.1. számú igény: Közterület méretének rendezése 

A korábbi tervek szerint az 1938 hrsz lakótelekből 
nagyobb rész lett a buszforduló és P+R parkoló 
közterületéhez csatolva, de a mai állapot szerint ez 
nem szükséges, ezért a narancssárga vonalig 
megmarad a telek területe. Módosítani kell a 
szabályozási vonalat, hogy a közterület csak 
valóban annyit foglaljon el, amennyi feltétlenül 
szükséges. 
 
 
 
 

 
1938 hrsz-ú telek megtartása a lila szaggatott vonalig 

2.2. számú igény: Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület bővítése 
Annak érdekében, hogy a 
vasútkorszerűsítés megvalósulása után a 
település fontos közlekedési 
létesítményénél ismételten legyen 
lehetőség kereskedelmi – szolgáltató 
létesítmény megvalósítására, szükséges a 
jelenleg is Gksz besorolásban lévő terület 
bővítése és szabályozásának 
felülvizsgálata. 
A három, jelenleg is Gksz – 2 építési 
övezetbe tartozó telek alapterülete 
mintegy 2510 m²(1665/3, 1665/4, 1840 
hrsz). A vasút területéből az elbontott 

 1 

Gksz terület bővítése

 2.2 

 2.1 
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megállóhely helyéből kb. 500 m² lehet a bővítésre felhasználható terület kiterjedése, 
valamint az árokrész tesz ki kb. 240 m²-t. A bővített terület így kb. 3 240 m² lehet összesen. 
A vasúti terület, amelyből a bővítés történne a 1665/5 hrsz-ú telek. A bővítési lehetőség 
feltételeinek tisztázására meg kell keresni a NIF Zrt-t és a MÁV igazgatóságát. 

3. számú igény: A Rákóczi út melletti közkert (Zkk jelű) területének szabályozása 

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításról szóló határozatában 
kérte, hogy a tervezett állomásépülettel szemközti oldalon megvalósuló P+R parkolórész, a 
vasúthoz vezető járda és mozgássérült rámpa, a zajgátló fal és az esetleges egyéb 
építmények területe is kerüljön megfelelő módon rendezésre a módosítás során. 

 
3.1. számú igény: Zajárnyékoló fal elhelyezéséhez 
szükséges kisajátítás 
A 2919/1 hrsz-ból a zajárnyékoló fal 
elhelyezéséhez szükséges kisajátítás. A kisajátítást 
követően a módosítás az alábbi hrsz-ú telket 
érinti: 2919/4. A zajárnyékoló fal elhelyezése 
kötöttpályás közlekedési területen valósul meg. 

 
3.2. számú igény: Parkolóterület kialakítása 
A P+R parkolói és mellette haladó gyalogos járda 
belenyúlnak a Zkk területbe, ezért a Rákoczi út 
közterületéhez kell csatolni a teljes parkoló és 
járda területet. 

 
Módosítással érintett közkert (Zkk) területe 

 
4. számú igény: Új csapadékvíz elvezető árok 
kiépítése 
Érintett hrsz-k: 2943 hrsz, 2951/1 hrsz, 3002 hrsz. 
Kisajátítás utáni érintett ingatlanok hrsz-ei. 2943/2, 
2951/4, 3002/2. 

 
 
 
 
 
 

Árok kialakítására szánt terület 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
Véleményezési dokumentáció 

 58 

5. számú igény: Műtárgy átvezetése 

A 0122 hrsz árok műtárgyának átvezetése a 3 sz. 
főúton és a hozzátartozó vízrendezési terület 
kialakítása. 
Érintett telkek: 0174/9, 0174/16 hrsz-k, Kisajátítás 
után az érintett hrsz-ek az alábbiak szerint 
módosulnak: 0174/18 és 0174/20. 

 

 

Műtárgy átvezetése 
 
6. számú igény: Egres-patak vasútvonal alatti átvezetése 
Egres-patak vasútvonal alatti átvezetésénél szükséges területbővítés. Érintett hrsz-k: 0124/1 
és 0125/1 hrsz. Kisajátítás után az érintett hrsz-ek az alábbiak szerint módosulnak: 0124/4, 
0125/4. 

 
Egres-patak átvezetése töltés alatt 

 

6 

5 
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5.6. Környezeti alapállapot  

5.6.1.	Talajvédelem	
 
A tervezett fejlesztések túlnyomóan már meglévő vasúti pályán vagy annak közvetlen 
környezetében valósulnak meg, azaz talajtani szempontból bolygatott területen. A vasútvonal 
túlnyomó részben síkban, és kisebb részben töltésen, ill. bevágásban halad. 
Többlet terület igénybevételre a vasút korszerűsítése során elsősorban az ívkorrekcióval 
érintett szakaszokon, illetve a keresztező utak és egyéb vasúti pálya infrastruktúrájához 
tartozó létesítmény kisajátítási területe által igénybevett területeken került 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 közigazgatási területét nem érinti az új OTrT szerinti kiváló vagy jó termőhelyi minőségű 
szántóterület övezete. A tervezett módosítások az új OTrT által meghatározott Erdők övezete 
és a PMTrT-ben meghatározott Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre 
javasolt terület övezeteivel érintett. (5. számú tervezési terület). 

Erdők övezete (Új OTrT) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és 
erdőtelepítésre javasolt terület (PMTrT) 

 
Káros hatásként a talaj tömörödése, a termőréteg letermelése és az útépítéshez felhasznált 
nyersanyagok kitermelése, illetve magának a termőterületnek a megművelésből való 
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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 nagy csapadékok 
következtében erózió veszélynek kitettek. A módosított kiviteli tervek alapján az 1. és 4. sz. 
módosítás helyet biztosít a megfelelő vízelvezetés kialakításához, ezzel segítve az 
erózióveszély csökkentését. 
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. 

5.6.2.	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 az Egres-patak folyik keresztül. A 80 
sz. vasútvonal a 489+30 hm szelvénynél keresztezi a patakot, itt a híd átépítésével, és a 
meglévő műtárgy módosított vágánygeometriához való igazításával kell számolni. Ezek 
megvalósíthatóságáról az 5-6. sz. módosítás gondoskodik. 
Az Egres kisvízfolyásnak tekinthető, jelentékenyebb vízhozamokat csak havas telek utáni 
hóolvadáskor vagy ritka nagy csapadékok alkalmával vezet. Vízminősége általában 
szennyezett (II. osztályú). 

5.6.3.	Felszín	alatti	vizek	védelme	
 
Bag települése a Galga-völgy kistáj része, az itt tervezett nyomvonal 120 és 135 m közötti 
tszf-i magasságú hordalékkúp-síkság 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. Az új OTrT értelmében a módosítások az 
Országos vízminőség-védelmi terület övezetével érintettek. A módosítások a PMTrT-ben 
meghatározott Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezetével 
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érintettek. Emellett a település teljes területével a PMTrT által meghatározott Vízeróziónak 
kitett területe övezetébe tartozik. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
(Új OTrT) 

Vízeróziónak kitett terület övezete (PMTrT) 

 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület övezete (PMTrT) 

 

 
A beruházás az alábbi védendő vízbázisokat 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 közlekedési utak melletti csapadékvíz elvezető árkok, amennyiben szikkasztó jellegűek, 
lehetővé teszik a talajvíz és a talaj ásványolaj szennyeződését is. 
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5.6.4.	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 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.  
 

5.6.5.	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 
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 
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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. (3.1. sz. módosítás) 
 
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. 
 
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 

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 
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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 
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 

 
Az PMTrT által meghatározott Földtani 
veszélyforrás területének övezetével a 
település teljes közigazgatási területe 
érintett. 

 

Földtani veszélyforrás területének övezete 
(PMTrT) 
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5.6.6.	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. 
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. 
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5.6.7.	Táji	és	természeti	értékek	
 
A környezeti hatástanulmány vizsgálatai szerint a teljes vasútvonal pályakorrekció szakaszai 
valamint a tervezett külön szintű csomópontok a növényzet, a védett és védendő 
növénytársulások, illetve fajok tekintetében több esetben is érintenek értékes területeket. 
Bag területén biztonsággal kijelenthető, hogy az Élővilág-védelmi munkarész felülvizsgálatát 
követően, figyelembe véve az új (2019. május) tervezői adatszolgáltatást a tervezett 
beruházás 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 új OTrT által kijelölt 
Országos Ökológiai Hálózat– ökológiai folyosó övezetét. 

 

Országos Ökológiai Hálózat (Új OTrT) Országos Ökológiai Hálózat (PMTrT) 
 

A tengely menti 600 m széles sávot vizsgálva Bag délnyugati területein a vasút megközelíti a 
Gödöllői-dombság (HUDI20023) Natura2000 SCI területet, amely egyben az országos szintű 
védelem alatt álló Gödöllői Dombvidék 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. 
Jelen módosítások nem érintettek az új OTrT-ben meghatározott Tájképvédelmi terület 
övezetével és a PMTrT-ben meghatározott Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetével. A tervezési dokumentációban tájvédelmi szempontú külön vizsgálat nem 
szerepel, jelen tervszinten nem volt indokolt. 
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Tájképvédelmi terület övezete (Új OTrT) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezete (PMTrT) 

5.7. 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. 
Jelen módosítás során tájhasználati konfliktus nem lép fel. Az állomásépület környezetében 
megvalósuló P+R parkolók, buszforduló, esetében 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 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. 
 
Terület-igénybevétel 
A vasút korszerűsítéséhez csak az elengedhetetlenül szükséges földterület vehető igénybe, a 
lehető legkevesebb terület növényzete sérüljön. A természetközeli élőhelyek 
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szomszédságában a kivitelezés különösen körültekintő kell legyen (elsősorban a vizes 
élőhelyek területén és közelében!). A védett növények és állatok sértetlenségét szavatolni 
kell. A védett területek védelmét ideiglenes kerítéssel biztosítani kell. A meglévő és 
megmaradó növényállomány védelméről gondoskodni kell. Az út építése/bővítése miatt 
felhagyásra kerülő földutakat rekultiválni kell, majd területüket a szomszédos terület 
művelési ágába visszaadni. 
 
Földművek, tereprendezés, vízelvezetés 
A műszaki paraméterek adta lehetőségek mellett minél kisebb beavatkozás történjen a 
meglévő terepviszonyokban, minél kisebb földművek épüljenek. Így a pálya fizikai és vizuális 
elválasztó hatása csökken. Nem változhat a terület vízháztartása, az út víztelenítése ne 
terhelje a befogadókat, a szükséges tisztítás lehetőleg biológiai úton történjen (biofiltrációs 
árkok). Nagyobb töltések a külön szintű útátvezetések létesítésénél várhatók. A magas 
töltések esetén növénytelepítés segítségével kell megoldani a tájbaillesztést. 
 
Műtárgyak, hidak, csomópontok 
A térségi kapcsolatok, a területhasználat biztosítása, földútátvezetések, csomópontok, 
összekötő utak építésével biztosítható. A vasút fölött átvezetett hidak az építés során 
legmarkánsabban megjelenő, az addigi tájtól idegen elemek. Így e műtárgyak tájbaillesztése 
kiemelt feladat: a földművek kapcsán eddigiekben leírtakkal és gazdag növénytelepítéssel 
(később is részletezve) valósítható meg.  
A műtárgyak esetében válik szét a legélesebben a vizuális kettősség: a vasút mint tájképi 
elem, valamint a táj útról feltáruló látványa. A térség, a térségben élők szempontjai a 
hangsúlyosabbak. 
 
Állomások, megállóhelyek, épületek 
Fontos szempont, hogy az állomás és a megállóhelyek átépítése és kialakítása egységes 
legyen. Az újonnan tervezett épületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő legyen, 
ne legyen hivalkodó, extravagáns, hanem tájbaillő legyen, a település épített környezetéhez 
illeszkedjen. A perontetők funkcionális feladatukat maradéktalanul töltsék be, és emellett 
esztétikus kialakításúak legyenek. Az építészeti tervekkel egy időben és összehangoltan 
kertépítészeti tervek is készüljenek. A P+R parkolók fásítása fontos feladat, mely elősegíti a 
tájbaillesztést, és emellett árnyékot biztosít a parkoló gépkocsik számára. A parkolók 
fásítását a településrendezési tervek is előírják. Lehetőleg a legrövidebb kiváltásokat és ellátó 
vezetékeket kell kiépíteni (ez gazdasági érdek is), úgy hogy a térszerkezetet ne 
befolyásolják, többlet szolgalmi jogi igényt ne jelentsenek. 
Kerülni kell a további légvezetékek alkalmazását, hiszen azok már most is nagymértékben 
rontják a táj képét. 
A változatos, esztétikus környezetalakítást elősegíti a formagazdag növényzet használata, 
mely feloldja a vasút merev, párhuzamosan futó műszaki vonalait, szabályos felületeit. Az élő 
növényanyag kapcsolatot teremt az út és a táj más elemei között. Zavaró látványok (pl. 
vasút menti rombolt felületek, nem esztétikus építmények), eltakarásának is legfontosabb 
eszköze a növénytelepítés. 
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5.8. 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. 
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.  
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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. 
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 országosan 
szintű védelem alatt álló Gödöllői Domvidék 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. 

5.9. 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 kivitelezés során érvényesíteni kell a tájvédelmi szempontokat, a bővítéseket 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. 
A vasúti- és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre Környezeti hatástanulmány készült 2012-
ben. A településrendezési eszközök módosítása 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. 
 



Bag Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása  
Véleményezési dokumentáció 

 71 

6. TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 
A folyamatban lévő rendezési tervmódosítás szándéka, hogy a Rákos-Hatvan (80A sz.) vasúti 
vonalszakasz korszerűsítése bagi szakaszának kivitelezését lehetővé tegye és ezzel a 
település szabályozott fejlődését biztosítsa. Cél a fejlesztéshez szükséges területbővítések, 
kisajátítások megvalósítása, a közterületeken át történő megközelítési utak, a vízrendezést 
igénylő területek, és a műtárgyak területének biztosítása, valamint a patak vasútvonal alatti 
átvezetése. 
 
Jelen módosítás előzményeként kell tekinteni, hogy Bag utoljára 2018-ban módosította 
településrendezési eszközeit (hasonló módon a vasúti vonalszakasz kapcsán), amelyek 
jelenleg is érvényben vannak. A hatályos jogszabályok a következők  

- 30/2018. (IV.26.) sz. Kt. határozat a Településszerkezeti terv elfogadásáról és  
- 4/2018. (IV. 26.) sz. Kt. rendelete a Bag Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 

és szabályozási tervéről szóló 8/2005. ( V. 26.) önkr. rend. módosítása 
 
A hatályos tervek értelmében a módosítással érintett területek korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület (Mk0), általános mezőgazdasági terület (Má), kereskedelmi-
szolgáltató terület (Gksz), zöldterület - közkert (Zkk), vízgazdálkodási terület (V), védelmi 
erdőterület (Ev) és kötöttpályás közlekedési terület (Kök) területfelhasználási egységbe 
tartoznak. 
 
A vasút kiviteli terveit a Rákos-Hatvan Konzorcium készítette el a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. megbízásából, majd műszaki felülvizsgálat készült, ami több esetben 
megváltoztatta az eredeti tervekben szereplő elhatározásokat és szűkítette a beruházás 
lehetőségeit. A fejlesztés megvalósítása érdekében 2014-ben, majd 2016-ban és 2018-ban is 
módosításra kerültek a település rendezési eszközei.  
 
Mindezen előzményeket figyelembe véve Bag Község Önkormányzata 2019 februárjában a 
kivitelezést folytató Switelsky Vasúttehcnika Kft kérésére - mint a rendezési terv 
módosításának finanszírozója – a 24/2019. (II. 21.) határozatában döntött arról, hogy 
támogatja a módosításokat annak érdekében, hogy a korszerűsítési munkák maradéktalanul 
megvalósulhassanak. 
 
A megvalósuló fejlesztések elsősorban beépített területeket érintenek és a kialakult táj- és 
településszerkezethez igazodnak, így jelentős tájszerkezeti változást nem eredményeznek, a 
település zöldfelületi rendszerét a vasúti megálló környezetében érintik. 
 

6.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 
A rendezési tervek jelen módosításának jellegét (meglévő területhasználatokhoz való 
igazodás) és hatását tekintve – a már elfogadott vasúttal kapcsolatos módosításokhoz 
viszonyítva – oly kismértékű, hogy az a tájhasználatra, Bag táji környezetének szerkezetére 
nem gyakorol hatást, így javaslatokat is csak visszafogott mértékben lehet megfogalmazni a 
módosítás kapcsán. 
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Jelen módosítás során tervezett változásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
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   Belterület   
2.1.1 1938 - Közúti közlekedési terület 

(KÖu) 
Falusias lakóterület (Lf) 385 m2 

2.1.2 1938 - Falusias lakóterület (Lf) Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

17 m2 

2.2. 1665/5 - Kötöttpályás közlekedési 
terület (Kök) 

Kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági 
terület (Gksz) 

675 m2 

2.3. 1665/5 - Kötöttpályás közlekedési 
terület (Kök) 

Zöldterület – közkert 
(Zkk) 

55 m2

3.1. 2919/1 2919/3 Zöldterület – közkert 
(Zkk) 

Kötöttpályás 
közlekedési terület 
(Kök) 

493 m2 

3.2. 2919/1 2919/4 Zöldterület – közkert 
(Zkk) 

Közúti közlekedési 
terület (Köu) 

645 m2 

4.1. 2943 2943/2 Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

952 m2 

 2951/1 2951/4 Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

191 m2 

 3002 3002/2 Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

300 m2 

4.2. 3002 3002/2 Természetközeli terület 
(Tk) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

287 m2 

   Külterület   
1. 0204/54 0204/92 Korlátozott hasznosítású 

mezőgazdasági terület 
(Mk0) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

4322 m² 

5.1. 0174/16 0174/18 Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

1124 m2 

5.2. 0174/9 0174/20 Védelmi erdőterület (Ev) Vízgazdálkodási terület 
(V) 

1469 m2 

5.3. 0187/8  Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

407 m2

6.1. 0124/1 0124/4 Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Kötöttpályás 
közlekedési terület 
(Kök) 

103 m2 

6.2. 0125/1 0125/4 Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 
(Mk0) 

Kötöttpályás 
közlekedési terület 
(Kök) 

33 m2 
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A módosítással érintett telkeken a fejlesztéssel igénybe vett területek kisajátítása megtörtént, 
az új közterületek önálló helyrajzi számon a földhivatali nyilvántartásban átvezetésre 
kerültek. 
A fent felsorolt belterületi módosítások esetében a területhasználat változások elsősorban a 
már meglévő kötött pályás közlekedési területhez szerveződnek, többnyire a vasúti 
pályaszakasz és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló területek és utak vízelvezetésének, illetve a 
kiszolgáló épületek és parkoló területek megfelelő kialakításának biztosítanak teret. 
 
A külterületi módosítások a vízelvezetést szolgálják, vízrendezési területeket jelölnek ki az 
Egres-patak vasúti töltés alatti átvezetése, illetve a közlekedési területek megfelelő 
vízelvezetése és műtárgyak elhelyezése céljából. A módosítások tájhasználati szempontból 
nem jelentősek, ugyanakkor természetvédelmi jelentőségük magas. 
 
A változások csak kis mértékűek, melyek mellett a jelenlegi tájszerkezeti és tájhasználati 
adottságok egysége nem bomlik meg, nem sérül. 
 

6.2. Természet- és tájvédelem 

 
A módosítás által érintett telkek belterületen a másodlagos településközpontban, falusias és 
kertvárosias lakóterületek között helyezkednek el, míg külterületen a meglévő vasút számára 
kiszabályozott közlekedési területhez kötődnek. 
A tervezett módosítások Országos jelentőségű védett természeti területet nem érintenek. 
 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura2000) területekkel 
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint Bag közigazgatási 
területén található a HUDI20023 Gödöllői-dombság Natura 2000 természetmegőrzési terület, 
mely egyben a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzetnek is része. A módosítandó területeket 
ezen természetvédelmi területek nem érintik. 
 
Ezen túlmenően a település helyi jelentőségű védett természeti területek nyilvántartása 
szerinti a módosítandó területek nem védettek. A Tájértéktár adatai és a település Helyi 
Építési Szabályzata alapján a módosítással érintett területen nem található egyedi tájérték. 
 
Az új Országos Területrendezési Terv övezeti terve, illetve a jelenleg felülvizsgálat alatt álló, 
2012-ben hatályba lépett Pest megye Területrendezési Terv övezeti terve, mint magasabb 
szintű tervek szerint a vizsgált terület része az országos ökológiai hálózat övezeteinek. A 
vasútvonal az ökológiai hálózat ökológiai folyosó területén halad. 
A településrendezési eszközök jelen módosításának általános elveként kiemelt figyelmet kell 
fordítania a természetközeli területek kezelésére, azok jellegének, kapcsolatrendszerének 
megőrzésére. Elsődleges feladat a települési vízfolyások védelme és fenntartása. Fokozottan 
ügyelni kell az építés és az üzemelés során a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és 
minőségi védelmére. Ez különösen fontos szempont a 4. sz. módosítás esetében, melynek 
során az Egres-patak a vasúti töltés alatt került átvezetésre. 
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A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy csak a fejlesztésre kijelölt területek közvetlen 
környezetében történjenek munkálatok, a zavarás és a szomszédos élőhelyek károsításának 
elkerülése érdekében. 
A módosítással érintett területek nagy része jelenleg is művelés alól kivett terület. Új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, azonban a 0174/16 és 0124/1 hrsz-ú telkeket 
ki kell vonni a művelés alól. Az említett telkek nem átlagosnál jobb minőségű termőföldek 
(sz7), így termőföldvédelmi szempontból nem vizsgálhatók. 

 
Tájképvédelmi terület övezete (Új OTrT) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezete (PMTrT) 
 
Az új OTrT övezeti terve szerint a tájképvédelmi terület övezete, emellett a PmTrT övezeti 
terve szerinti térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete érinti Bag közigazgatási 
területeket, azonban jelen módosítás területeit az övezetek nem érintik. A kiépített és 
korszerűsítendő vasúti pálya elsősorban völgyben halad és a tervezett korrekciók is völgyi 
helyzetűek, így jelen módosítás tájkép védelmi szempontból nem jelentős. 
 
A létesítmény természetre, tájra való hatása a tájképvédelmi előírások maximális betartása 
mellett várhatóan elhanyagolható mértékű lesz. Fontos azonban a vasútvonal mentén a védő 
növényzet telepítése, a településkapuk és településszegélyek megfelelő módon történő 
kezelése, az épített jellegből a természetbe való átmenet megfelelő biztosítása. Ennek 
értelmében javasolt ezen területeken a természetközeli kialakítás, az ökológiai adottságoknak 
megfelelő, elsősorban honos cserje és fafajok telepítése. A fejlesztések kialakításáról és tájba 
illesztéséről a Települési arculati kézikönyvben és a településképvédelmi rendeletben 
megfogalmazottak szerint kell gondoskodni. 
 
Emellett a tervezett fejlesztések kivitelezése során az alábbi általános előírásokat ajánljuk 
figyelembe venni: 

- A tervezett fejlesztések várhatóan zaj- és rezgésvédelmi szempontból eredményeznek 
változásokat, azonban a jelenlegi állapothoz képest jelentős környezetterhelést nem 
okoznak. A már ma is fennálló terhelések csökkentése végett zajvédő, zajárnyékoló 
fal kerül telepítésre. 
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- A talajvédelem érdekében ügyelni kell arra, hogy az építés közben a földmunka miatt 
kikerülő humuszos termőföld megfelelő módon, lehetőleg helyben kerüljön 
felhasználásra, lerakásra. 

A szabályozásban foglaltak és az előírt javaslatok betartásával környezeti hatás és 
természetkárosítás nem valósul meg a terv hatására. A településrendezési eszközök 
módosítása nem csökkenti a térszerkezeti mintázat változatosságát. 
 

6.3. Zöldfelületi rendszer fejlesztése  

 
Zöldfelületnek nevezünk minden olyan területet, amelyet növényzet borít attól függetlenül, 
hogy a zöldfelület a település belterületén vagy külterületén található. A zöldfelületi rendszer 
feladata sokrétű: gazdasági, esztétikai, ökológiai stb. A település szempontjából egyfelől a 
városökológiai, településszerkezeti viszonyok javítása, másfelől a társadalmi, rekreációs 
igények kielégítése a cél. A zöldfelületi rendszer egy részét adják a zöldterületek, melyek 
önálló terület-felhasználási egységet alkotnak. Az Országos Területrendezési és Építési 
Követelmények szerint a zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, 
közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A tervezett módosítások nem 
eredményeznek jelentős változást a település zöldfelületi rendszerében. 

A P+R parkolók és a hozzá kapcsolódó gyalogos közlekedési területek (3.1. és 3.2. sz. 
módosítás) kialakítása céljából a hatályos településrendezési eszközökben kijelölt közkert 
területének egy része közlekedési terület-felhasználási egységbe kerül, ugyanitt valósul meg 
a vasúti zaj- és rezgéscsillapítás érdekében telepítendő zajárnyékoló fal is. Településökológiai 
szempontból fontos feladat, hogy a megmaradó zöldterület is képes legyen valamelyest 
kompenzálni a vasúti területeket, így gondoskodni kell annak minőségi rendezéséről, 
többszintes növényállományának kialakításáról. Ennek elérése érdekében javasolt a 
növényfajok kiválasztásánál a település karakteréhez illő fajokat előtérbe helyezni a 
településképi rendeletbe foglalt ajánlásokat megfogadva. 

A használatra javasolt fa és cserjefajták: 
- pukkanó dudafürt (Colutea arborescens) 
- húsos som (Cornus mas) 
- veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 
- egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 
- kétbibés galagonya (Crataegus laevigata) 
- csíkos kecskerágó (Euonymus europeus) 
- bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus) 
- kutyabenge (Frangula alnus) 
- homoktövis (Hippophae rhamnoides) 
- ükörke lonc (Lonicera xylosteum 
- kökény (Prunus spinosa) 
- varjútövis (Rhamnus catharticus) 
- egres (Ribes uva-crispa) 
- gyepűrózsa (Rosa canina) 
- kecskefűz (Salix caprea) 
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- rekettyefűz (Salix cinerea) 
- csigolyafűz (Salix purpura) 
- fekete bodza (Sambucus nigra) 
- fürtös bodza (Sambucus racemosa) 
- fűzlevelű gyöngyvessző (Spiraea salicifolia) 
- mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata) 
- ostorménfa (Viburnum lantana) 
- kányabangita (Viburnum opulus)
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6.4. Biológiai aktivitásérték számítás 
 
Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.  
 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan 
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a 
külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet”.  
 
Jelen módosítással járó biológiai aktivitás érték változást az alábbi táblázat mutatja. 
 
A tervezett terület-felhasználás változások alapján végzett biológiai aktivitásérték számítás a 
9/2007. (IV. 03.) ÖTM rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján 
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1. 0,4322 korlátozott 
használatú 
mezőgazdasági 
terület (Mko) 

3,7 1,59914 vízgazdálkodási 
terület (V) 

6,0 2,59320 +0,99406

2.1.1 0,0385 közúti 
közlekedési 
terület (KÖu) 

0,6 0,02310 falusias 
lakóterület (Lf) 

2,4 0,09240 +0,06930

2.1.2 0,0017 falusias 
lakóterület (Lf) 

2,4 0,00408 közúti 
közlekedési 
terület (KÖu) 

0,6 0,00102 -0,00306

2.2. 0,0675 kötöttpályás 
közlekedési 
terület (KÖk) 

0,6 0,04050 kereskedelmi, 
szolgáltató 
gazdasági 
terület (Gksz) 

0,4 0,02700 -0,01350

2.3. 0,0055 kötöttpályás 
közlekedési 
terület (KÖk) 

0,6 0,00330 zöldterület (Z) 6,0 0,03300 +0,02970

3.1. 0,0493 zöldterület (Z) 6,0 0,29580 kötöttpályás 
közlekedési 
terület (KÖk) 

0,6 0,02958 -0,26622

3.2. 0,0645 zöldterület (Z) 6,0 0,38700 közúti 
közlekedési 
terület (KÖu) 

0,6 0,03870 -0,34830

4.1. 0,1443 kereskedelmi, 
szolgáltató 
gazdasági 
terület (Gksz) 

0,4 0,05772 vízgazdálkodási 
terület (V) 

6,0 0,86580 +0,80808

4.2. 0,0287 természetközeli 
terület (Tk) 

8,0 0,22960 vízgazdálkodási 
terület (V) 

6,0 0,17220 -0,05740
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5.1. 0,1124 általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

3,7 0,41588 vízgazdálkodási 
terület (V) 

6,0 0,67440 +0,25852

5.2. 0,1469 erdőterület (E) 9,0 1,32210 vízgazdálkodási 
terület (V) 

6,0 0,88140 -0,44070

5.3. 0,0407 közúti 
közlekedési 
terület (KÖu) 

0,5 0,02035 vízgazdálkodási 
terület (V) 

6,0 0,24420 +0,22385

6.1. 0,0103 vízgazdálkodási 
terület (V) 

6,0 0,06180 kötöttpályás 
közlekedési 
terület (KÖk) 

0,6 0,00618 -0,05562

6.2. 0,0033 korlátozott 
használatú 
mezőgazdasági 
terület (Mko) 

3,7 0,01221 kötöttpályás 
közlekedési 
terület (KÖk) 

0,6 0,00198 -0,01023

Összesen:  4,47258   5,66106 1,18848

 
A tervezett módosítás hatására a település biológiai aktivitás értéke kis mértékben 
növekszik. 
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7. 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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           Átnézeti helyszínrajz  
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8. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

8.1. Településszerkezeti Terv módosítása 

8.1.1. Határozat-tervezet  
 
 

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (…...) számú határozata 

a Településszerkezeti Tervének módosításáról  
 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és 
9/B. § (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
1. Bag Nagyközség Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet (Településszerkezeti 

Terv módosítás – TSZT/M-2019) szerint módosítja  
 
2. megállapítja, hogy a 30/2018. (IV. 26.) számú határozattal elfogadott TSZT/M-2017 

Településszerkezeti Terv módosítás tervlap helyébe a 80. számú vasútvonal menti 
területekre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2019 tervlap 
lép; 
 

3. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése 
során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2019 
tervlap (1. számú melléklet) az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 
 
 
Bag, 2019 …… 
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8.1.2. A határozat 1. számú melléklete 
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8.2. Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása 

8.2.1. Rendelet-tervezet  
 
 

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (…) Önkormányzati Rendelete 

Bag Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § Bag Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2005. (V. 
26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki: 

 
 „(4) A 80. számú vasútvonal által érintett települési területre vonatkozóan a Rendelet 
melléklete az SZT/M-2019 jelű, 1:10000 méretarányú Szabályozási Terv módosítás - 
fedvényterv 

 
2. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a 80. sz. vasútvonal (Budapest) Rákos 
– Hatvan közötti szakasz által érintett települési területre vonatkozóan e rendelet 1. 
mellékletét képező SZT/M-2019 jelű Szabályozási Terv módosítás - fedvényterv szerint 
módosul. 
 
3. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba. 
 

………………….. 
jegyző 

……………………. 
polgármester 

Záradék 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019. … napján 
tartott ülésén alkotta, 2019. …napján kihirdetésre került.  

 
………………… 
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8.2.2. A rendelet 1. melléklete 
 

1. melléklet a …/2019. (…...) számú önkormányzati rendelethez 
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9. TERVIRATOK – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 
 

 



 

 

 






