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Bag Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2005. (V.26.) számú rendelete 

Bag Község Helyi Építési Szabályzatáról 
 
 
 
Bag Község Önkormányzat Képviselő–testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésének c) pontjában, 
továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján megalkotja Bag Község Helyi Építési Szabályzatát 
(továbbiakban: HÉSZ) és elrendeli ennek alkalmazását. 
 
 
 

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya Bag község közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglaltakkal 

együtt kell alkalmazni. 
 
 

2. § 
 
(1)  A HÉSZ az 1. és 2. számú övezeti tervlappal együtt érvényes. 
 
(2) A közművek elhelyezésénél a közmű-elhelyezési szabvány, illetőleg egyéb esetekben a 

vonatkozó külön jogszabályokban megállapított védőtávolságok figyelembevételével kell 
eljárni. 

 
(3) Építményt közterületen elhelyezni csak a tűzvédelmi szakhatóság által előírt tűztávolság 

megtartásával lehet. A közterületi építmények építménymagassága nem érheti el a 
környezetében elhelyezkedő építmények építménymagasságát. Építési anyagok céljára 
csak természetes anyagok használata engedélyezhető. 

 
 
 

II. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 
Általános előírások 

3. § 
 
(1) Beépítésre szánt területek: 

a) kertvárosias lakóterület  Lke 
b) falusias lakóterület Lf 
c) vegyes terület 

− településközpont Vt 
d) gazdasági terület 

− kereskedelmi, szolgáltató  Gksz 
e) különleges terület 

- sporttelep, strandfürdő K-sp 
- temető  K-t 
- idegenforgalmi és rekreációs célú terület K-rek 
- szennyvíztisztító telep K-szv 
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(2) A beépítésre szánt területeken a beépítés feltétele a teljes közművesítettség, annak 

megvalósulásáig azonban az illetékes hatóságok által elfogadott egyedi közmű is 
alkalmazható. 

 
(3) A beépítésre szánt területek (különleges területeket kivéve) telkeinek zöldfelületét úgy 

kell kialakítani, hogy a telekterületre az övezeti paraméterekben előírt zöldfelületi arány a 
használatba vételig kialakuljon. Az előírt zöldfelületi minimum-érték, illetőleg a kötelező 
ültetés növényanyaga tetőkertek, zöld homlokzatok létesítésével az OTÉK szerint 
csökkenthető. 

 
(4) A beépítésre szánt területeken a telekhatártól számított legkisebb ültetési távolság: 

3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb cserje 
esetén 3,0 m, 

3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint cserje esetében 1,5 
m. 

 
(5) A beépítésre szánt területeken állattartó épületek védőtávolságát az állattartásról szóló, 

hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell meghatározni. 
 
(6) A helyi értékvédelmi területen, a településközpont vegyes területen - a megfelelő 

településképi illeszkedés tisztázására – elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 
 
(7) A helyi értékvédelmi területen a megengedett legkisebb építménymagasság 4,0 m. 
 
(8) Az új és az átépülő lakóházak esetében a kialakult lakóterületeken az utcaképbe történő 

illesztést az engedélyezési tervben a szomszédos 3-3 lakóház feltüntetésével kell 
bemutatni. Az új építmény magasságánál a szomszédos 3-3 lakóház magasságainak az 
átlaga az irányadó. 

 
 

Lakóterület 
4. § 

 
(1) A lakóterület építési övezetei: Lke-1, Lf-1, Lf-1.1, Lf-1.2, Lf-1.3, Lf-2, Lf-2.1, Lf-2.2. 
 
(2) Lke-1 kertvárosias építési övezet 

A kialakítható telek területe 600 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód szabadon álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 30 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. 
Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 

 
(3)  Lf-1 falusias építési övezet 

A kialakítható telek területe 1600 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 20 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. 
Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 
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(4) Lf-1.1 falusias építési övezet 
A kialakítható telek területe 1400 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 20 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. 
Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 

 
(5) Lf-1.2 falusias építési övezet 

A kialakítható telek területe 800 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 30 %  
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke 50 %. 
Az előkert mérete 5,0 m. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 
 

(6) Lf-1.3 falusias építési övezet 
A kialakítható telek területe a kialakult m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 30 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m, a telepítési távolság 

függvényében. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 40%. 
Az előkert mérete 5,0 m. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 

 
(7) Lf-2 falusias építési övezet 

A kialakítható telek területe 900 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 30 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. 
Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 

 
(8) Lf-2.1 falusias építési övezet 

A kialakítható telek területe 800 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 30 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. 
Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 

 
(9) Lf-2.2 falusias építési övezet 

A kialakítható telek területe 700 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 30 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. 
Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
A tetőidom az utcában kialakult szerint. 
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Vegyes terület 
5. § 

 
(1) A vegyes terület építési övezetei: Vt-1, Vt-2. 
 
(2) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben a megengedett beépítettséget egy 

épülettel kell kihasználni. 
 
(3) Vt-1 településközpont vegyes építési övezet 

A kialakítható telek területe 1500 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód kialakult. 
Az épületeket az előkerti (telek homlokvonala) és a kialakult beépítés szerinti oldalkerti 

(beépített oldalhatár) építési határvonalakkal meghatározott építési vonalra kell 
helyezni. 

A megengedett beépítettség mértéke 40%. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 30%. 
A előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
Az oldalkert mérete kialakult. 
A hátsókert mérete 6,0 m. 
Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival 

összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. 
Az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges parkolók kialakítására a 12. § (7) 

bekezdésének előírásait is alkalmazni kell. 
 
(4) Vt-2 településközpont vegyes építési övezet 

A kialakítható telek területe 800 m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód oldalhatáron álló.  
Az épületeket az előkerti (telek homlokvonala) és a kialakult beépítés szerinti oldalkerti 

(beépített oldalhatár) építési határvonalakra kell helyezni. 
A megengedett beépítettség mértéke 40%. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
Minimum építménymagasság: 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 30%. 
A előkert mérete az utcában kialakult szerint. 
Az oldalkert mérete kialakult. 
Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival 

összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. 
Az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges parkolók kialakítására a 12.§ (7) 

bekezdésének előírásait is alkalmazni kell. 
 
 

Gazdasági terület 
6. § 

 
(1) A gazdasági terület építési övezetei: Gksz-1, Gksz-2. 
 
(2) Gksz-1 kereskedelmi szolgáltató építési övezet 

A kialakítható telek területe 5000 m2-nél kisebb nem lehet.  
A beépítési mód szabadon álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 40 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 30 %. 
Az előkert és a hátsókert mérete 10,0 m. 
Az övezetben a lakóterületre vonatkozó környezetterhelési határértékeket kell biztosítani. 
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(3) Gksz-2 kereskedelmi szolgáltató építési övezet (meglévő major területe) 

A kialakítható telek területe a kialakult m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód szabadon álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 40 %. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m, kivéve siló építése esetén. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 25 %. 
Az előkert és a hátsókert mérete 10,0 m. 
Telken belül, az Egres-patak felőli telekhatár mentén 20 m széles védő növénysávot kell 

telepíteni őshonos és a termőhelynek megfelelő fa- és cserjefajok felhasználásával 
(fűz, nyár, éger, juhar). 

 
Különleges terület 

7. § 
 
(1) A különleges terület építési övezetei: K-sp, K-t, Krek, K-szv 
 
(2) K-sp sporttelep, strand építési övezet 

Az övezetbe a nagy kiterjedésű sportolási célú területek tartoznak. 
A kialakítható telek területe 2 ha-nál kisebb nem lehet. 
A beépítési mód szabadon álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 10%. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. 
Minimum építménymagasság: 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe 

számítanak). 
 
(3) K-t temető építési övezet 

A kialakítható telek területe a kialakult m2-nél kisebb nem lehet. 
A beépítési mód szabadon álló. 
A megengedett beépítettség mértéke 10%. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 
 

(4) K-rek 1 nagy zöldfelülettel rendelkező idegenforgalmi és rekreációs célú építési övezet 
(Meggyes oldal) 
A telek területe: a kialakult állapot szerint, nem osztható tovább. 
A beépítési mód: szabadon álló. 
A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke: 5%, de max. 1000 m2, tördelt 

tömegben. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke minimum 80 %. 
Elvi építési engedélyben kell tisztázni az épületegyüttes beépítési javaslatát, funkcionális 

elrendezését. 
 

(5) K-rek 2 nagy zöldfelülettel rendelkező idegenforgalmi és rekreációs célú építési övezet 
(Kisbagi csárda térsége) 
A beépíthető telek területe: min. 4000 m2 
A beépítési mód: szabadon álló. 
A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke: 5%, azonban 600 m2 alapterületnél 

nagyobb épület nem építhető egy tömegben. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke: minimum 80 %, a zöldfelületet jellemzően fákkal, cserjékkel 

fedetten kell kialakítani. 
Elvi építési engedélyben kell tisztázni az épületegyüttes beépítési javaslatát, funkcionális 

elrendezését. 
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(6) K-szv építési övezet 

Az építési övezetbe a szennyvíztisztító telep területe tartozik. 
A kialakítható telek területe a szabályozási terven szabályozott. 
A beépítési mód szabadonálló. 
A megengedett beépítettség mértéke: 30%. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. 
Az előírt zöldfelület mértéke: 40% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa és 

cserjesor telepítendő). 
Az előkert és oldalkert mérete: 10,0 m. 

 
 
 

III. A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 
Általános előírások 

8. § 
 
(1) Beépítésre nem szánt területek: 

a) közlekedési és közmű terület 
- közút közlekedési terület  KÖu 
- vasút közlekedési terület  KÖk 

b) zöldterület  Z-KP 
c) erdőterület 

- védelmi (védett és védő) erdőterület  Ev 
- gazdasági erdőterület Eg 
- turisztikai erdőterület  Ee 

d) mezőgazdasági terület 
- kertes mezőgazdasági terület Mk 
- korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mko 
- általános mezőgazdasági terület  Má 

e) vízgazdálkodási terület V 
 
 

Közlekedési területek és létesítmények 
9. § 

 
 

(1) A település területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt 
elhelyezni csak az OTÉK-nak, a hatályos jogszabályoknak, a szakági előírásoknak és 
jelen szabályozási előírásnak megfelelően szabad. 

 
(2) A közutak számára a szabályozási tervben meghatározott építési területet biztosítani 

kell. 
 
(3) A szabályozási szélességen ( ill. építési területen ) belül csak a közút létesítményei és 

berendezései, közművek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények létesíthetők, 
ill. növényzet telepíthető. 

 
(4) A közúthálózat elemei számára az alábbi szélességű építési területeket ill. 

szabályozási szélességet kell biztosítani: 

a.) gyorsforgalmi út 
− az M3 autópálya beépítésre szánt szakasza mentén 60,0 m, 

b.) országos főút 
− a 3.sz. I. rendű főút beépítésre szánt szakasza mentén 40,0 m, 
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c.) országos mellékutak 
− 3105. j. Aszód-Sülysáp-i összekötő út ( Dózsa Gy. út - Szt.Imre út ) - kialakult, 

ez megtartandó. A Dózsa Gy. út vasúti felüljárótól É-ra húzódó részén nyílt-, 
még a D-i szakaszán, ill. a Szent Imre út szűk, ill. parkolósávval ellátott 
szakaszain zárt csapadékvíz-elvezetést kell kialakítani.   

− 21115 j. domonyi bekötőút - a beépítésre szánt terület mentén min. 30,0 m 
− 31309 j. állomáshoz vezető út - min. 22,0 m 

d.) gyűjtő- és feltáróutak 
− Szent András utca – kialakult, min. 15,0 m – zárt csapadékvíz-elvezetés 

építendő, 
− László utca - Béke utca – kialakult, ez megtartandó 
− Tóth Árpád utca – kialakult, min. 12,0 m - zárt csapadékvíz-elvezetés 

építendő, 
− Vasút utca – min. 12,0 m - zárt csapadékvíz-elvezetés építendő 
− Állomás utca – kialakult, megtartandó 
− Aszódi tervezett átkötés - a beépítésre szánt terület mentén min. 22,0 m 
− Kossuth utca, valamint folytatása a Dutka irányába min. 16,0 m. 

e.) lakóutcák 
− a meglévő lakóutcák szabályozási szélessége általában kialakult, ezek 

megtartandók, 
− az új lakóutcák szabályozási szélessége nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés 

esetén min. 16,0 m, zárt vízelvezetésnél min. 14,0 m. 
 

(5) Az országos közúthálózati elemek beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai 
mentén az út tengelyétől számított alábbi védősávokat kell biztosítani: 

− gyorsforgalmi- és főutak esetén 100–100 m, 
− országos mellékutak esetén 50–50 m 

A védőtávolságon belül építmény csak az út kezelőjének hozzájárulásával és az erre 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően helyezhető el. 
 

(6) Az országos közforgalmú vasút mentén a (az állomás esetében a szélső) vágánytól 
számított 50-50 m-es védőtávolságot kell figyelembe venni, amelyen belül építményt 
elhelyezni csak az erre vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett szabad. 
Iparvágány esetén a védőtávolság 10-10 m. 
 

(7) Az országos közutak védőtávolságán belül új beépítésre szánt terület csak akkor 
létesíthető, ha az ingatlanok kiszolgálása a külterületi közúttal párhuzamos kiszolgáló 
útról biztosítható, amely a közúthoz –hálózati szempontból szükséges- egyéb 
közutakkal alkotott csomópontokban kapcsolódik, ill. a létesítendő csomópont kielégíti 
a csomóponti távolságokra és a kialakításra vonatkozó feltételeket. 
 

(8) A csomópontok korszerűsítése-átépítése szükséges a 3105 j. összekötő úton az 
autópálya-felhajtó csatlakozásánál, ill. a László utca és a tervezett aszódi átkötés 
keresztezésénél.  
 

(9) A kerékpáros forgalom számára önálló nyomvonalat kell kijelölni a Szent Imre út-
Csintoványi utca nyomvonalon, Kisbag irányába 

 
(10) A gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül a megfelelő 

gyalogjárdákat biztosítani kell.  Ez az országos mellékutak és gyűjtőutak mentén 
mindkét oldalon min. 2,00 m, a lakóutcákban egyoldali kiépítés esetén 2,00 m, mindkét 
oldalon elhelyezett járda esetén min. 1,50 m szélességű járdát jelent. 
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(11) Közterületi parkolókat kell kialakítani a szerkezeti tervlap szerinti területeken. 
Parkolósáv alakítandó ki a Szent Imre úton a Polgármesteri hivatal térségében. Új 
beruházással esetén azzal egyidejűleg az OTÉK által előírt parkolóhelyeket a 
létesítmény saját telkén belül kell biztosítani.  
 

 
Zöldterület 

10. § 
 
(1) Zöldterület a szabályozási terven közparkként (Z-KP) lehatárolt, jellemzően állandóan 

növényzettel fedett közterület. 
 
(2) Közpark területén csak a játék, sport, pihenés, ismeretterjesztés és a terület fenntartási 

célját szolgáló építmények helyezhetők el. Mélygarázs (terepszint alatti parkoló) nem 
létesíthető. Közparkban vendéglátást szolgáló épület, építmény is elhelyezhető. 

 
(3) Közpark területén a beépítettség max. 2% lehet, max. 4,5 m építménymagassággal. 

Közpark közhasználat elől elzárt területe az összterület max. 5%-a lehet. 
 
(4) Közpark területén az azt igénybe vevők számára szükséges gépkocsiparkoló csak 

terepszinten, fásítva, "zöldbeton" burkolattal létesíthető, max. a közpark területének 5%-
án. 

 
(5) Közparkban építmény-elhelyezés, gépkocsi parkoló építés érdekében fakivágás nem, 

csak fa átültetés engedhető meg, ez utóbbi is csak kertészeti szakvélemény alapján. 
 
- Közpark területét érintő építési, kertészeti tevékenység (parkfenntartást kivéve) 

végzéséhez kertészeti szakvélemény vagy kertépítészeti terv is szükséges. 
 
 

Erdőterület 
11. § 

 
(1) Erdőterület a földhivatali nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott, az 

erdőtörvény alapján erdőnek minősülő, valamint a szabályozási tervben erdőként (E) 
körülhatárolt és megjelölt, e célra szolgáló terület. 

 
(2) Az erdőterület épület, építmény elhelyezése szempontjából 

a) védelmi (Ev) 
b) gazdasági (Eg) 
c) turisztikai (Ee) 
rendeltetésű övezetekbe sorolt. 

 
(3) Védelmi rendeltetésű erdő övezetben (Ev) épület nem építhető. Az OTÉK 32. §-a 

szerinti építmények csak akkor létesíthetők, ha az erdőt védelmi rendeltetésének 
betöltésében nem zavarják. Új védelmi rendeltetésű erdősávban csak a termőhelyi 
adottságoknak megfelelő, lehetőleg őshonos fás növényzet telepíthető. 

 
(4) Gazdasági rendeltetésű erdő övezetben (Eg) csak a fa- vagy szaporítóanyag-

termeléshez, vadgazdálkodáshoz erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó épületek 
helyezhetők el a következő feltételekkel: 

Beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000 m2), 
Beépítési mód: szabadonálló, 
Beépítettség: maximum 0,5 %, 
Építménymagasság: maximum 4,5 m. 
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(5) Turisztikai rendeltetésű erdő övezetben (Ee) a turizmust, szabadidő eltöltést, 

természetvédelmi ismeretterjesztést szolgáló épület, építmény helyezhető el. 
Beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000 m2), 
Beépítési mód: szabadonálló, 
Beépítettség: maximum 2 %, 
Építménymagasság: maximum 4,5 m. 
Az építmény elhelyezésének feltételeit elvi építési engedélyezési eljárásban kell 
tisztázni. 
 
 

Mezőgazdasági terület 
11. § 

 
 (1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, 

állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás) és annak 
építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a 
hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését is figyelembe 
kell venni. Mezőgazdasági területen csak tájbaillő, magastetős, maximum 45° 
tetőhajlásszögű épület létesíthető. Épületcsoportnál azonos tetőkialakítást kell 
alkalmazni. A mezőgazdasági területeken a rét, nádas, mocsár, vízállásos földhivatali 
jelölésű telkek, vagy telekrészek nem építhetők be. 

 
(2) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség intenzitása, a 

sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint 
a következő terület-felhasználási egységekbe tartozik: 
a) általános mezőgazdasági terület (Má) 
b) kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
c) korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) 

 
(3) Általános mezőgazdasági területen (Má) a növénytermesztés és az állattenyésztés, 

az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei, 
továbbá lakóépület helyezhető el. A terület egy övezetként kerül szabályozásra. 

 
(4) Az általános mezőgazdasági terület övezetében (Má) (jelenleg jellemzően szántó 

művelési ágú területek) az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a 
következők: 
- Beépíthető telek területe szántó művelési ág esetén: 

lakóépület: min. 6 ha (60 000 m2) 
gazdasági épület: min. 2 ha (20 000 m2) 

- Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, intenzív használatú kert (fóliás 
üvegházas zöldség, virág termesztés), művelési ág esetén: 

lakóépület: min. 3 ha (30 000 m2) 
gazdasági épület: min. 1 ha (20 000 m2) 

- Beépítettség: max. 3%, de gazdasági épület(ek) összalapterülete telkenként max. 
800 m2, a lakóépület alapterülete max. 300 m2 lehet. 

- Építménymagasság: max. 7,5 m  
(ha a gazdasági épület, építmény, - pl. gabonatároló, víztorony - sajátos funkciója 
miatt ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor elvi építési 
engedélykérelmet kell benyújtani) 

- Beépítési mód: szabadonálló 
- Előkert: min. 10 m. 
- A mennyiben az egy helyrajzi számú telek több müvelési ágba is tartozik 

(alrészletek), a beépíthetőség számításánál az adott művelési ágú részlet területét 
kell figyelembe venni. 
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- Az övezetben nagy létszámú állattartó telep (Állategészségügyi Szabályzat - 
41/1997. (V. 28.) FM rendelet meghatározása szerinti értelmezésben) belterülethez, 
lakóterülethez 300 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez, ivóvízbázis 
hidrogeológiai védőterületéhez 100 m-nél közelebb nem létesíthető. Hígtrágyás 
állattartás csak úgy folytatható, hogy az ne járjon együtt szabadtéri trágyalégyűjtő 
létesítésével és ne okozzon zavaró bűzhatást. 

 
(5) A kertes mezőgazdasági területbe (Mk) a jellemzően kistelkes, hagyományosan 

kertgazdálkodású területrészek (zömmel volt zártkerti területek) tartoznak. A terület 
kettő övezetre (Mk-1, Mk-2) tagolódik. 

  Az övezetben a beépíthetőség szempontjából említett művelési ágak (szőlő, 
gyümölcsös, szántó, kert) az esetben vehetők figyelembe, ha a telek területének 
legalább 75%-a az említett művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is úgy művelt. 
A mennyiben az egy helyrajzi számú telek több müvelési ágba is tartozik (alrészletek), 

a beépíthetőség számításánál az adott művelési ágú részlet területét kell figyelembe 
venni. 

 
(6) A kertes mezőgazdasági terület Mk-1 jelű övezetében (amelybe a Keresztfa dűlő volt 

szőlőhegy megjelölt külterületi területrészei tartoznak) az építmények elhelyezésének 
és kialakításának feltételei a következők 
- Lakóépület nem építhető. 
- Gazdasági épülettel beépíthető telek: 
• kert művelési ág esetén: min. 1500 m2 
• szőlő és gyümölcsös művelési ág esetén: min. 720 m2  
• 720 m2-t el nem érő nagyságú, továbbá a fenti művelési ágakba nem tartozó 

telkeken épület (az OTÉK 32.§ 1 , 2. pont alattiakat kivéve) nem építhető. 
- Beépítettség: max. 3%, de maximum egy 90 m2-es alapterületű épület (+ 

földdel borított pince) építhető, a helyi népi építészeti hagyományoknak megfelelő 
jelleggel, tájba illő építészeti kialakítással: nyeregtető, sötét színű tetőhéjazat, fehér 
v. világos pasztell színű homlokzatfestés, meszelés. 

- Az övezetben kialakítható új telek területe: min. 1000 m2 
- Építménymagasság: max. 4,5 m. 
- Beépítési mód: szabadonálló. 
- Előkert: min. 5 m. 
- Oldalkert: min. 3m. 
- 12 m-nél keskenyebb telek nem építhető be. 

 
(7) A kertes mezőgazdasági terület Mk-2 jelű övezetében (amelybe a részben belterületen 

és belterülettől északra az autópálya felé elhelyezkedő önálló telkű zöldségeskert 
területek tartoznak) az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a 
következők: 
- Lakóépület és gazdasági épület az övezetben nem létesíthető. 
- Növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor és épületnek nem minősülő üvegház 

létesíthető. 
 

(8) A korlátozott használatú mezőgazdasági területbe (Mko) a jellemzően a 
természetes vagy természetközeli állapotú, a felszíni és felszín alatt vizek 
környezetvédelmét, valamint a természet- és tájképvédelmet is szolgáló - részben 
természeti, természetvédelmi vagy Országos Ökológiai Hálózati területként is 
védettség alá eső területrészek tartoznak. A terület egy övezetként kerül 
szabályozásra. Az övezetben a gyep (rét, legelő), nádas, mocsár, vízállásos 
földhivatali besorolású telkek, telekrészek művelési ága nem változtatható meg. 
- Elhelyezhető épületek (funkció alapján): 

• lakóépület nem építhető 
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• gazdasági épületként gyepeken csak a gyepterületek művelésével (pl. 
szénatároló), a legeltetéses állattartással (istálló, karám) kapcsolatos építmény 
építhető 

• kivételesen elhelyezhető a természetvédelmi bemutatást és kezelést szolgáló 
épület és a sportolási célú állattartást (pl. lovaglás) szolgáló istállóépület is. 

• Nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető, hígtrágyás rendszerű állattartás 
nem folytatható. 

-   Beépítés részletes előírásai: 
• A gazdasági ill. természetvédelmi célokat szolgáló épülettel beépíthető telek 

nagysága min. 2 ha (20 000 m2)  
• Beépítettség: max. 3% de telkenként max. 800m2 összalapterületű épület(ek) 

építhetők, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő, földszintes 
kialakítással. 

• Építménymagasság: max. 7,5 m  
• Beépítési mód: szabadonálló 
• Előkert: min. 10 m, oldalkert min. 3 m. 
• Természetvédelmi és természeti és ökológiai hálózati területen elvi építési 

engedélykérelem benyújtása kötelező. 
• Az épületnek vízfolyástól, vízfelülettől min. 50 m távolságra kell lennie. 

 
(9) Mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítás előírásai 

Bag község közigazgatási területén az OTÉK 29.§ (5)-(8) bekezdései, ill. az OTÉK 
1.sz Melléklet 55/A pontja figyelembe vételével mezőgazdasági birtoktest és 
birtokközpont kialakítható. Birtokközpont és kiegészítő központ csak az általános 
mezőgazdasági területen létesíthető. 
- A birtoktest szükséges minimális területi terjedése 5 ha.  
- A birtokközpont telke legalább 1 ha (10000 m2) legyen, beépítettsége max. 30 

% lehet és a telek min. 45 %-át zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel 
fedetten (gyümölcsfélék is telepíthetők) kell kialakítani 

- A birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhető, de annak alapterülete max. 
300 m2, építménymagasága max. 4,5 m lehet 

- A birtokközpont telkén a gazdasági épületek, építmények építménymagassága 
max. 7,5 m lehet. Kivételesen, mg.-i technológia, funkció által indokoltan, (pl 
gabonatároló siló, víztorony esetén) lehet ennél magasabb 
építménymagasságot engedélyezni. 

- Birtokközpont, kiegészítő központ területén nagy létszámú állattartó telep 
(Állategészségügyi Szabályzat - 41/1997. (V. 28.) FM rendelet meghatározása 
szerinti értelmezésben) belterülethez, lakóterülethez, különleges rekreációs 
területhez, 300 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez, ivóvízbázis 
hidrogeológiai védőterülethez 100 m-nél közelebb nem létesíthető. Hígtrágyás 
rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri 
(fedetlen) trágyalégyüjtő létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti 
vizek szennyezésével és zavaró bűzhatással. 

 
 

Vízgazdálkodási terület 
13. § 

 
(1) A vízgazdálkodási terület övezetébe (V) tartoznak: 

- folyóvizek medre és parti sávja, 
- vízbeszerzési területek és védőterületeik, 
- ivóvízellátást szolgáló létesítmények területei, 
- felszíni csapadékvíz elvezető csatornák és záportározók. 
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(2) Az övezetben csak a vízgazdálkodással és a vízkárelhárítással kapcsolatos építmények 
helyezhetők el. 

 
 

Közművekre vonatkozó előírások  
14. § 

 
(1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK 

előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell 
venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül 
mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság 
hozzájárulása esetén végezhető és engedélyezhető. 

 
(2) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, 

földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, 
valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve légkábeles 
formában szabad létesíteni. Új vezeték építésekor és egyéb építési tevékenység 
(útépítés, építmény-, épület-, műtárgyépítés, stb.) esetén a kivitelezés során a meglevő 
közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző 
építéseknél a meglevő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy 
szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni. 

 
(3) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, 

funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem 
terepszint alatt. 

 
(4) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK 8.§-ban rögzített közművesítettség 

mértékét az alábbiak szerint kell biztosítani: 
a) a lakóterület építési övezetei esetén a teljes közműellátás rendelkezésre áll, 
b) a vegyes terület építési övezeteiben az intézményi területeken a teljes közműellátás 

rendelkezésre áll. 
 
Vízellátás 
(5) A vízvezetékek védőtávolság igénye az MSZ 7487-es szabványban rögzített előírás 

szerint biztosítandó. 
(6) A magas talajvíz-állásos, mélyfekvésű területre építkezni csak talajmechanikai 

szakvélemény alapján szabad, az abban előírtak kötelező betartása mellett. 
 
Csatornázás 
(7) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért: 

a) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a 
település egész területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre - sem 
engedélyezhető. 

b) A nyílt árkokba, patakba, tóba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való 
szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz 
bevezetéseket meg kell szüntetni. 

c) A település csatornázásra kerülő utcáiban, a csatorna kiépítését követően az érintett 
telkek tulajdonosait a közcsatornára való egy éven belüli rákötésre kötelezni kell. 

d) A településen gazdasági területet kialakítani csak szennyvízcsatornára való 
csatlakozási lehetőség rendelkezésre állása esetén szabad. 

(8) A településen elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell létesíteni. 
(9) A kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak 

meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő 
szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 

(10) Karbantartás, illetve árvízi védekezés számára 
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a) a Galga patak partéleitől 6-6 m, 
b) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már 

elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a 
másik oldalon legalább 1 m, 

c) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m 
szélességű sáv szabadon hagyandó. 
d) Az árvízvédelmi létesítményeknél a mentett oldalon a 10 m-es sávon belül még 

átmeneti időre sem engedélyezhető építmény elhelyezése ill. anyagok tárolása. 
Árvízvédelmi töltésben és a töltéslábtól 10-10 m-es távolságon belül közművet 
fektetni nem szabad, töltést keresztezni az ágazati előírások szerint lehet. 

(11) Közművet fektetni csak felúszás elleni védelemmel lehet. Árvíz idején közművet 
üzemeltetni nem szabad, ezért csak olyan létesítmény elhelyezése engedélyezhető, 
amelynek folyamatos közműellátását biztosítani nem kell. 

(12) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb 
célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján a VIZIG engedélyével szabad. 

(13) A terület hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a 
csapadékvíz elvezetésére: 
a) Zárt illetve nyílt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt 

beépített, illetve a beépítésre szánt területen. A beépített, illetve a beépítésre szánt 
területen burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhető. 

b) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, a már üzemelő 
közlekedési utak mentén. 

(14) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése 
kötelező. 

(15) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig 
ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás 
engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet 
felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. 

(16) 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, 
hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a 
zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett 
gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a csatorna-hálózatba. 

 
Villamosenergia-ellátás 
(17) A meglévő középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatokról 

szóló előírásban az MSZ 151 sz. szabvány szerint rögzített biztonsági övezetet 
szabadon kell hagyni. 

(18) A településen új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamos-energia ellátási 
hálózatot építeni, illetve a meglévő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni földkábeles 
illetve légkábeles elhelyezéssel szabad. 

(19) A településen törekedni kell a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten történő 
elhelyezésére. 

(20) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, illetve meglevő közvilágítási hálózat 
rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető. 

 
Földgázellátás 
(21) A települést érintő középnyomású vezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét 

szabadon kell hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsági övezet területének 
igénybe vételével folytatható, csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető. 

(22) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell 
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem 
helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület 
alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek. 
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Távközlés 
(23) A település közigazgatási területén új távközlési hálózatot létesíteni ill. meglévő hálózat 

rekonstrukcióját engedélyezni vagy föld alatti (földkábel, alépítmény), vagy más 
légkábeles - kisfeszültségű és közvilágítási, kábel TV - hálózatokkal egy 
tartószerkezeten történő elhelyezéssel szabad. 

(24) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előirt magassági korlátozás 
betartandó. 

(25) Közszolgálati hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el. Hírközlési 
antennák telepítéséhez előzetesen az önkormányzati tervtanács véleményét be kell 
szerezni. 

(26) Távközlési antenna, antennatartó szerkezet, egyéb távközlési építmény a település 
közigazgatási területén kizárólag szabályozási tervben kijelölt területen helyezhetők el, 
az abban meghatározott formában. Szabályozási terv hiányában távközlési antenna, 
antennatartó szerkezet, egyéb távközlési építmény nem helyezhető el. 

 
 
 

IV. VÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
Régészeti örökségvédelmének előírásai 

15. § 
 
(1) A védelem alatt álló régészeti lelőhelyeket a rendelet 3. számú melléklete és az övezeti 

térképek tartalmazzák. 
 

(2) A régészeti emlékek védelmében  
− Az ismert régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos földmunkákat előzetesen a KÖVH-nál 

kell engedélyeztetni. 
− A régészeti lelőhelyeken a földmunkák megkezdése előtt megelőző feltárást kell 

végezni a beruházó költségére. 
 
 

Országos építészeti értékvédelem előírásai 
16. § 

 
Az országos védelem alatt álló építményeket a rendelet 4. számú melléklete és az övezeti 
térkép tartalmazza. 
 
 

Helyi építészeti értékvédelem előírásai 
17. § 

 
(1) Helyi értékvédelem alatt áll az 1. sz. mellékleten körülhatárolt egyedi 

településszerkezetet és telekstruktúrát jelentő településtörténeti terület (he). 
 
(2) A helyi értékvédelem alatt álló területen belüli közterületek nem változtathatók meg. 
 
(3) A helyi értékvédelem alatt álló területen, ahol a kialakult történelmi beépítés során a telek 

szélességében, az utcavonallal párhuzamosan megépült mellékrendeltetésű építmény 
(keresztcsűr) volt, ott ennek felújításakor, átépítésekor is a tűzfallal történő lezárást 
biztosítani kell. 

 
(4) Az (1) bekezdés szerinti területeken az építésügyi hatósági eljárásokba a 

műemlékvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni. 
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(5) A helyi egyedi védelem alatt álló építmények bővítését, átalakítását, felújítását úgy kell 
megvalósítani, hogy az építmény korhű megjelenése biztosított legyen a beépítés 
módban, a tömeg-alakításban, az anyaghasználatban, a tető és a homlokzat jellegében, 
a részletek világában (deszkázott oromhomlokzat, kapuk, kerítések, nyílásrend, 
nyílásosztás, díszek, tagozatok, színezés).  

 
(6) A helyi egyedi védelem alatt álló építményekről külön önkormányzati rendelet 

rendelkezik.  
 

Táj- és természetvédelem előírásai 
18. § 

 
(1) A védett természeti természet területeket és a természeti területként figyelembe veendő 

(ökológiai hálózatba tartozó) területeket az övezeti terv tartalmazza.  
 
(2) Az országos jelentőségű védett természeti területek (Gödöllői TK) esetében a Duna-

Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, helyi jelentőségű védett természeti területeket érintően 
a jegyző az első fokú természetvédelmi hatóság A védett területeket érintő építési 
munkák, illetve a területek állapotát befolyásoló egyéb tevékenységek csak az első fokú 
természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulásával végezhetők 

 
(3) A helyi védelem alatt álló természet- és tájvédelmi területeken csak az OTÉK szerinti 

építmények helyezhetők el, ha azok a természeti és táji értékeket nem károsítják. 
 
 

Környezetvédelem előírásai 
19. § 

 
Általános előírások 
(1) Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a 

jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket 
meghaladó mértékű káros hatást a környezetükre. 
A terhelési határértékek zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem, radioaktivitás, a levegő 
tisztaságának védelme és a vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor 
hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni. 

(2) A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekre, beruházásokra magasabb 
rendű jogszabályok alapján előzetes vagy részletes környezeti hatásvizsgálatot kell 
készíteni. 

(3) Beépítési feltételek: 
Az építési telken, építési területen e rendeletnek megfelelő építmény akkor helyezhető el, 
ha 

a) a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamosenergia-, ivóvízellátás 
biztosított, 

b) a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése megoldott, 
c) a használat során keletkező hulladék elszállítása, ártalmatlanítása biztosított, 
b) az építmény és a tervezett tevékenység nem befolyásolja károsan a föld alatti és 

felszíni vizek mozgását és tisztaságát. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
(4) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a kibocsátási (emisszió) illetve a 

légszennyezettségi (immisszió) határértékek a 14/2001 (V.9) KöM-EüM-FVM egy. 
rendelet szerint veendők figyelembe. Egyéb kérdésekben (pl. helyhez kötött, mozgó és 
vonalszerű légszennyező forrásokkal kapcsolatos előírások, védelmi övezetek 
kiterjedése, bűzzel járó tevékenységek) a 21/2001.(II:14.) Korm. rendeletben (A levegő 
védelmével kapcsolatos egyes szabályokról) foglaltak alapján kell eljárni, illetve 
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figyelembe kell venni a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X.7.) KvVM rendeletet is. 

(5) A község területén hulladék nyílt téri, vagy háztartási tüzelőberendezésben történő 
égetése (kis mennyiségű háztartási, papír és fahulladék kivételével), továbbá veszélyes 
hulladék égetése (vagy más formában történő ártalmatlanítása) nem engedhető meg. 

(6) Állattartó telep és egyéb, kellemetlen szaghatást, bűzt okozó létesítmény, lakóterülethez, 
belterülethez, rekreációs különleges területhez 300 m-nél közelebb nem létesíthető. 

 
Zaj és rezgés elleni védelem 
(7) Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a figyelembe veendő zaj és rezgésterhelési 

határértékeket a 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Épületekben, 
helyiségeken belül a rendelet 4. és 5.sz-ú mellékleteiben közölt terhelési határértékek 
(zaj ill. rezgés) érvényesítendők. 

(8) A gazdasági (ipari) és szolgáltató tevékenységet gyakorló létesítmények létesítése 
esetében a zajkibocsátási határértékeket az I. fokú környezetvédelmi hatóság írja elő a 
24/1992. (I.28) Korm. r. alapján 

 
Hulladékgazdálkodás 
(9) A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását az elkészítendő 

települési hulladékgazdálkodási terv, illetve a mindenkor érvényben lévő önkormányzati 
köztisztasági rendeletben előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani. A településen 
keletkező hulladékokat úgy kell gyűjteni, hogy elkülönítve kerüljön kezelésre és 
elszállításra a kommunális, az ipari (nem veszélyes), valamint a veszélyes hulladék. 
Folyékony fázisú veszélyes hulladék közcsatornába nem engedhető. A települési szilárd 
és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények a 
16/2002.(IV.10.) EüM r. alapján veendők figyelembe. 

(10) A község területén törmeléklerakás is csak engedéllyel végezhető . 
(11) A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, szállítását, ártalmatlanítását, 

hasznosítását a mindenkor érvényben lévő magasabb szintű jogszabályban előírtak 
szerint kell tervezni és végrehajtani. 

(12) A szippantott szennyvizek ártalmatlanítása, leürítése csak a hatóságilag 
engedélyezett fogadóállomásokon, helyeken lehetséges. 

 
Talaj (föld) védelem 
(13) Talajvédelmi érdekből a létesítmények építése során a talaj felső humuszos rétegét 

(min. 20 cm) el kell különíteni (deponálás) és újrahasznosításáról (pl a terület 
zöldfelületeinek létesítésénél) gondoskodni kell. 

(14) A be nem épített telkeknek, illetve a telkek zöldfelületeinek allergiakeltő 
gyomnövényektől (különösen a parlagfűtől) való megóvása a tulajdonosok kötelessége. 

(15) Nem burkolt felületeken hulladék, illetve útsózási és egyéb a talajra, felszín alatti 
vizekre potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el. 

(16) Trágyalé mezőgazdasági, vagy erdőterületeken történő kiöntözése csak a 
talajvédelmi és a vízügyi hatósággal egyeztetve, engedélyükkel és jóváhagyásukkal 
történhet. 

(17) Területek feltöltése csak engedély alapján, szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, 
föld, homok, esetleg építési törmelék) történhet. 

 
Vizek védelme 
(18) A keletkező kommunális, illetve veszélyesnek nem minősülő szennyvizet az erre 

kiépített csatornahálózatba (azon keresztül szennyvíztisztító létesítménybe) kell vezetni, 
ameddig erre nincs lehetőség, csak zárt rendszerű szennyvíztárolók létesítése 
engedélyezhető. 

(19) Az élővizeket terhelő szennyező üzemi vízkibocsátásoknál - a technológiai fegyelem 
betartása mellett - a vizeket kezelni, tisztítani kell. 
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(20) A meglévő és távlati vízbázisok védelmét biztosítani kell (123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet). 

(21) Az utak szilárd burkolattal történő ellátásával egy időben a csapadékvíz-elvezetést is 
meg kell oldani. 

(22) Szennyeződés érzékenységi szempontból (33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet alapján) 
Bag teljes területe „érzékeny” besorolású. 

 
 

Építési övezetekben érvényes környezetterhelési határértékek 
20. § 

 
(1) A lakóterületen érvényes környezetterhelési határértékek: 

Zaj és rezgés elleni védelem 
a) A község lakóterületének övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) 

határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, 
illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy 
azok a lakóövezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését 
ne okozzák. 

b) A lakóterületek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési 
(immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-
3. sz. mellékletei szerint a 2. sorszámmal jelzett ("Lakóterület (…falusias…)") 
területi funkciónak megfelelően kell figyelembe venni. 

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében 
foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek. 

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében 
 foglalt határértékek érvényesek. 

Levegőtisztaság-védelem 
e) A lakóterületek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) 

határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a 
környezetvédelmi hatóság. 

f) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 14/ 2201.(V. 9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni. 

 
(2) A gazdasági területen érvényes környezetterhelési határértékek: 

Zaj és rezgés elleni védelem 
a) A gazdasági terület övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket 

(üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a 
közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az 
övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák. 

b) A gazdasági területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési 
(immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-
3. sz. mellékletei szerint a 4. sorszámmal jelzett ("Gazdasági terület …") területi 
funkciónak megfelelően kell figyelembe venni. 

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében, 
illetve a munkahelyi helyiségekre vonatkozóan az MSZ 18151/2-1983 sz. 
szabványban foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek. 

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt 
határértékek érvényesek. 

Levegőtisztaság-védelem 
e) A gazdasági területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) 

határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a 
környezetvédelmi hatóság. 

f) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 14/ 2201.(V. 9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni. 
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(3) A vegyes területen érvényes környezetterhelési határértékek: 
Zaj és rezgés elleni védelem 
a) A vegyes területek övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket 

(üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a 
közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az 
övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák. 

b) A vegyes területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési 
(immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-
3. sz. mellékletei szerint a 3. sorszámmal jelzett ("…vegyes terület...") területi 
funkciónak megfelelően kell figyelembe venni. 

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében 
foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek. 

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt 
határértékek érvényesek. 

Levegőtisztaság-védelem 
e) A vegyes területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) 

határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a 
környezetvédelmi hatóság. 

f) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 14/ 2201.(V. 9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni. 

 
(4) A különleges területen érvényes környezetterhelési határértékek: 

Zaj és rezgés elleni védelem 
a) A különleges területek övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) 

határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, 
illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy 
azok az övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne 
okozzák. 

b) A különleges területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési 
(immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-
3. sz. mellékletei szerinti területi funkciónak megfelelően az alábbiak szerint kell 
megállapítani: 

- Temető, zöldfelületi rekreációs és műemléki övezetek: 2. sorszámú területi 
funkció, 

- Sport, strand övezetek: 4. sorszámú területi funkció 
- Szennyvíztisztító: 4. sorszámú területi funkció 

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében 
foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek. 

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt 
határértékek érvényesek. 

Levegőtisztaság-védelem 
e) A különleges területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) 

határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a 
környezetvédelmi hatóság. 

f) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 14/ 2201.(V. 9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni. 
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Vegyes és záró rendelkezések 
22. § 

 
(1) E rendelet 2005.                            lép hatályba, egyidejűleg hatályát vesztik a ………….. 

sz. önk. rendelettel módosított 12/1992. (III. 12.) sz. önk. rendelet (ÁRT) és a 44/1992. 
(IX. 24.) sz. önk. rendelet (RRT). 

 
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet előírásait a hatálybalépést 

követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Bag, 2005. 
 
 
 
 
 

Jamrik László sk.    Várnai Ildikó sk 
 

polgármester jegyző 
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1. számú függelék 
 
 

Bag közigazgatási területén belüli régészeti lelőhelyek jegyzéke 
 
 
1. Rókalyuk-dűlő 
2. Kenderföld 
3. Dukós-dűlő  
4. Peres-dűlő 
5. Ifjúsági Part 
6. Fő utca 
7. Honvéd u. 10. és Patak u. 13. 
8. Diós-berek 
9. Görbe-dűlő 
10. Nagy-völgy. 
11. Nagy-völgy (Oroszló)  
12. Halyag-völgy 
13. Nagy-völgy 
14. Nagy-völgy 
15. József A. u. 26. 
16. Görbe-dűlő 
17. Görbe-dűlő 
18. Tatárülés 
19. Tatárülés 
20. Nagy-völgy (Oroszló) 
21. Liget u. 7.  
22. Had-hegy 
23. Diósberki-dűlő 
24. Rókalyuk/Tsz tanya–Gépállomás 
25. Görbe-dűlő. 
26.Diós-berek 
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2. számú függelék 
 
 

Bag közigazgatási területén lévő, országos védelem alatt álló építmények jegyzéke 
 

 
R.k. templom, Templom tér 2., hrsz: 22, barokk, 1772-1774, Torony felsõ része és 

sisakja 1963-ban készült. Berendezés: szószék, padok, gyóntatószék -
barokk,18.sz., keresztelõ-kút, kora klasszicista, 19. sz. eleje.   

 
Nepomuki Szt. János szobor, barokk, 18. sz., Dózsa György u. 11., hrsz: 175. 

 
 

R.k. templom műemléki környezete:  
Hrsz.: 21, 24, 25, 26, 27, 55, 56, 532, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773. 

 
Nepomuki Szt. János szobor műemléki környezete:  

Hrsz.: 1747/1, 1747/2, 1748, 1749, 1751 
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BAG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 
 
A településszerkezeti terv feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban rögzített 
stratégiai célok összhangját biztosítsa. 
Bag távlatban legyen: 

 mintegy 3900 ember - XXI. századi követelményeknek megfelelő életminőséget 
biztosító - vonzó otthona, ahol jó élni, és biztosított: 
az egészséges életkörülmények, a lakás, a megélhetés, a község színvonalas 
ellátása a szolgáltatások terén, a helyi és térségi gazdaság követelményeinek 
megfelelő - a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő - képzés és továbbképzés, a 
szabadidő eltöltés, a kultúrálódás és az egészséges életmód 
feltételei és elérésének lehetősége minden polgára számára. 

 a kistérség szakoktatásának, a felnőtt- továbbképzésnek a központja, amely épít 
a tradíciójából és a térségi helyzetéből adódó potenciálokra; 

 erősödő helyi gazdasággal rendelkező település, amely a térségi helyzetéből 
adódó előnyöket, a meglévő (bővíthető) területi és infrastrukturális adottságokat 
hatékonyan kihasználja; 

 gazdaságilag-, társadalmilag és ökológiailag egyaránt fenntartható, a lakás, 
oktatás, szolgáltatás és rekreáció sokoldalú feltételeit biztosító emberi léptékű, 
kellemes település: 

 a XXI. századnak megfelelő színvonalú infrastruktúrájú település. 
 
A célok eléréséhez a településrendezési terv: 

− meghatározza a település távlati területfelhasználását, 
− meghatározza az infrastruktúra-hálózat fejlesztését, 
− biztosítja a települési arculat megőrzését és minőségi fejlesztését, 
− biztosítja a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és 

fejlesztését. 
 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZET - TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 
Településszerkezet 
Bag településszerkezetét három strukturális elem jellemzi: 
− országos jelentőségű tájvédelmi terület, 
− történetileg kialakult településszerkezeti adottságok, 
− országos jelentőségű közlekedés hálózati nyomvonalak (autópálya, vasút). 

 
A település karaktere szerint három területi egységet alkot. 

• A történelmi „nőtt” településrész (lineáris jellegű Ófalu) párhuzamos-utcák, közepes 
nagyságú telkekkel, zömmel előkert nélküli, oldalhatáros beépítéssel. A történelmileg 
jellemző oromhomlokzatos, tornácos karakterű épületek napjainkra csak alig maradtak 
fenn. A beépítés mára – a Galga-vidékre jellemző – manzard- és sátor tető fedésű lett. 
A beépítés jellege falusias. 

• A századfordulón a falu a történeti magtól dél-nyugati irányba, a lankás hegyláb – 
Nagyvölgy felé – fejlődött. Tervezett derékszögű úthálózat jellemzi a közterületi 
kialakítást, mely szabályos telekosztást és egyenletes telekstruktúrát eredményezett. 
A beépítés jellege itt is falusias, előkert nélküli, oldalhatáros.  
Sajátos települési karaktert nyújt a széles, ideiglenes vízfolyást is magába foglaló 
Szentlászlói út szabályozási szélessége.  

• Az 1970-es években kijelölésre került lakóterület – a település addig É-Ny-i peremét 
képező Bp. - Hatvan vasút mély bevágásban vezetett nyomvonalán túli – Peres dűlő 
területén. A lakóterület kertvárosias jellegű, a beépítés oldalhatáros, előkertes. 
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Az 1980-as évek végén a terepadottságokat követve - megközelítőleg K-Ny-i irányú 
vízgyűjtő helyén - került megépítésre az M-3-as autópálya. Bag település ugyan kedvező 
közlekedési csomóponti helyzetbe került, azonban az így kialakult településrészek 
elszigetelt lakóterületi zárványokat alkotnak, alapellátással nehézkesen ellátható területi 
egységeket képezve. 
 

A településrendezési terv az eltérő adottságú településrészekben eltérő módon, a sajátos 
karakternek, arculatnak megfelelően határozza meg a beavatkozásokat, a fejlesztések 
jellegét és a feladatokat. 
 
Területfelhasználás 
A település igazgatási területe beépítésre szánt (már beépített, illetve beépülő) és beépítésre 
nem szánt területekre tagozódik. A beépítésre szánt területek jellemzően a már meglévő és 
tervezett belterületek. A beépítésre szánt területek a fejlesztési igényeknek megfelelően 
ütemezetten vonhatók belterületbe. 
 
A külterületek jellemzően, de nem kizárólag beépítésre nem szánt területek. 
 

tervezett fejlesztési terület (ha)  meglévő 
(ha) rövid táv hosszú táv 

igazgatási terület 2 355 2 355 2 355 
ebből - belterület 
         - külterület 

307 
2 048 

323,2 
2 031,8 

327,2 
2 027,8 

 
Beépítésre szánt területek 
A község igazgatási területének beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási 
egységekre tagozódnak: 
1. Lakóterület 

− kertvárosias lakóterület (Lke) 
− falusias lakóterület (Lf) 

2. Vegyes terület 
− településközpont (Vt,) 

3. Gazdasági terület 
− kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) 

4. Különleges terület 
− rekreációs (Kr) 
− strand (Kst) 
− sportpálya (Ksp) 
− temető (Kt) 
− szennyvíztisztító telep (Ksz) 

 
Beépítésre nem szánt területek 
A község igazgatási területének beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási 
egységekre tagozódnak: 

1. Közlekedési terület 
− közúti (KÖü) 
− vasútterület (KÖk) 

2. Zöldterület 
− közpark (Z) 

3. Erdőterület 
− védelmi (Ev) 
− gazdasági (Eg) 
− turisztikai (Ee) 
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4. Mezőgazdasági terület 
− kertes (Mk) 
− általános (Má) 
− korlátozott (Mko) 

5. Vízgazdálkodási területek  
− vízgazdálkodási (V) 

 
 
BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
Bag területfelhasználása zömmel lakóterület, alapfokú intézményi és zöldterületi ellátással, a 
gazdasági-ipari jellegű területek elenyészően, helyileg nem koncentráltan fordulnak csak elő. 
A beépítésre szánt fejlesztési területek kiválasztásának szempontjai voltak a meglévő táji, 
szerkezeti adottságok megtartása mellett, a folytonosság biztosítása és a fenntartható 
fejlesztés követelményeinek figyelembe vétele.  
Az önkormányzat igen korlátozottan képes az anyagi terhek viselésére, mivel a meglévő 
feladatai is jelentős gondot jelentenek számára. A fejlesztések az abban közvetlenül 
érdekeltek finanszírozásában jöhetnek létre. 
A javasolt fejlesztések összhangban vannak az önkormányzat által elfogadott 
településfejlesztési koncepcióval, valamint a jóváhagyott Országos Területrendezési Tervvel. 
A település meglévő és tervezett közlekedési feltételeire, a meglévő természeti, táji 
adottságaira és idegenforgalmi vonzerejére alapozott lakóterületi, településközpont vegyes, 
gazdasági és különleges területek fejlesztése javasolt. 
 
 

1. Lakóterület 
Bag településtörténeti, -szerkezeti fejlődésével összhangban alakultak ki lakóterületi 
egységei, azok jellemzői. A telkek morfológiája és a beépítési karakter alapján két jól 
elkülöníthető településrészre bontható: Ófalura és a XX. században kiosztott területekre 
(Szentlászlói út, Peres dűlő). 
A lakásépítés Bagon jelenleg a belterületen kizárólag családi házas építési formában – 
homogén falusias – illetve kertvárosias karakterrel – történik, zömmel a kiüresedett épületek 
korszerűsítésével, illetve újraépüléssel.  
Bag meglévő lakóterületei kialakultak, beépültek, az üres házhelyek elfogytak, ezért további 
lakóterületek kijelölésére van szükség a település népesség - megtartó és - vonzó 
képességének növelése érdekében, a művi-, táji- és környezeti értékek megvédését szem 
előtt tartva. 
 
A lakóterületek fejlesztése a beépítés intenzitása, a meglévő történeti, természeti értékek, 
településszerkezeti, műszaki, infrastrukturális lehetőségek harmonikus továbbfejlesztésével 
javasolható. 
A község jövendő arculatát - a beépítési jelleg vonatkozásában - a település léptékéhez, 
karakteréhez és a tájhoz való szerves kapcsolat kell, hogy jellemezze.  
A lakások komfortfokozata, kényelme, korszerűsége a maximumig fokozható (minden 
infrastruktúra kiépítésének lehetősége adott), megvalósításuk gazdasági kérdés. Az itt - 
lakás előnyeit azonban nemcsak a műszaki lehetőségek, hanem a sajátos helyi földrajzi 
adottságok is szolgálják. 
 
A fejlesztés során három fő típusú lakóterülettel kell számolni: 

• a meglévő, jelenlegi állapotában megfelelő, tehát megmaradó lakóterület, 
• a jelenlegi állapot miatt megújítandó lakóterület, 

(a rehabilitációs folyamat során a lakóterületek megújítása, komfort szintjének 
emelése, illetve helyenként a beépítés sűrűségének növelése a szempont); 
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• akcióterületek (zöldmezős beruházásként belterületbe vonással a kiskertek 
rovására). 
 

Lakásszükséglet számítás 
 

Jelenlegi  Szükséglet  
(2000. évi) 

Távlati szükséglet 

Fő/lakás 3,0 2,8 2,5 2,5 
Lakónépesség (fő) 3760 3760 3760 4000 4500 
Lakás (db) 1312 1343 1504 1600 1800 
Hiány (db) - 31 192 96 200 
Területigény ∼ (ha)  3,1 20,0 10,0 20,0 

 
 

Lakóterület fejlesztése: 
– Temető dűlő és Keresztfa dűlő – későbbi ütemben a Dutka dűlő területének egy 

része, a magasfeszültségi távvezeték nyomvonala védőtávolságáig. 
A fejlesztésre szánt domboldal, mivel a terület magántulajdonban van, nagyon 
gondos előkészítést igényel. A terület javasolt beépítési jellege: kertvárosias 
karakterű. Körültekintést kíván a nagyvonalúan kialakítandó zöldterületi hálózat, 
melynek elemei a fásításban bővelkedő közterületek.  
• A területen egy lakóterületi egységet, vagy épület-együttest a digitális 

életforma - „Intelligens Otthon” - követelményeinek megfelelően családi ház minta-
telepként javasolt kialakítani, értelmiségi népesség számára, vonzó kísérletként. 

– Az árokalja (Sallai út) kedvező, déli tájolású részének és a Hathegyi út észak-nyugati 
beépítetlen oldalának lakóterületi kialakítása javasolt. Az utóbbi jelenleg erdő 
művelési ágban nyilvántartott, ezért a lakóterület kialakíthatóságának feltétele a 
terület nagyságának megfelelő „csere” erdő telepítése, a 2921 helyrajzi számú terület 
északi részén. 

– A Peres lakóterülettől keletre a 2921 hrsz. ingatlan területének a közterület felé eső, 
közművekkel ellátott része egy teleksor elhelyezését teszi lehetővé. 

 
Lakóterületi hasznosításra kijelölt terület nem kerülhet beépítésre, amíg a teljes körű 
infrastruktúra kiépítése ott nem biztosított. A fokozatos és mértéktartó területi bővülés 
során a település addig ne támogassa újabb lakóterületi egység fejlesztését és 
értékesítését, amíg az aktuális fejlesztés és beépítés alatt álló területen hasonló 
adottságú eladatlan és beépítetlen telkek állnak a potenciális vevők rendelkezésére.  

 
 

2. Vegyes terület 
A községben alapvetően hiányoznak a teresedések körüli intézmény tömörülések (térfalak). 
A meglévő intézmény csoportosulások Ófaluban –lineárisan– a fő út mentén és a templom 
környékén találhatók. 
A századvégi, szabályos osztású településrészben (Szentlászlói út) az ellátást biztosító 
létesítmények teljesen hiányoznak.  
Az alapfokú ellátás az autópályától É-Ny-ra levő településrészeken sem megoldott. 
A három terület csuklójában, az autópálya csomópont mentén helyezkednek el –zöldterületi 
intézményi elemként– a labdarúgó- és edző-pályák. 
 
Bag a középfokú ellátó, szervező szerepkör vonatkozásában Gödöllő vonzásába tartozó, 
közvetlenül ellátandó település.  
 
Az intézményeket a távlati prognosztizált lakó- (4500 fő) és üdülés-idegenforgalmi népesség 
(500 fő) számára - közel 5000 főre - kívánatos biztosítani. 
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Településközpont vegyes terület fejlesztése: 

– Mivel a mennyiségi lakásfejlesztés zöme nem a meglévő, már kialakult 
rehabilitálandó lakóterületen javasolt, hanem akcióterületként a Temető és 
Keresztfa domboldalon (későbbiekben a Dutka Dűlő egy részén), ezért a teljes 
körű intézményi fejlesztést az intézményi akcióterületeken kell biztosítani. 

– A községben az új szolgáltató intézmények kialakításával egy időben a meglévők 
fejlesztése, funkcionális gazdagítása szükséges, hangsúlyozottan a vasút-
állomáshoz vezető út térségében. 

– A Szent-Lászlói terület alközpontjaként a Bánya útról feltárt szabad területen 
tervezett az „Intelligens faluközpont” kialakítása: vállalkozói ház, tudásház, 
kézműves inkubátorház és egyéb szolgáltató építmények megvalósításával. 

 
A községközpont területi bővítésének, rehabilitációjának, tartalmi fejlesztésének igényeit a 
művelődési háztól É-ra, a község centrumában fekvő, jó közlekedési kapcsolatokkal 
rendelkező területen, ezt megnövelve a sportpályák területeivel tervezett. A kistérséget ellátó 
intézmények: az adminisztratív, a kulturális, az oktatási, az idegenforgalmi és a Galgamenti 
hagyományőrző központ építészeti térfalai alkotják majd a központi agorát. A terület minden 
adottsága pozitív a településközponti funkció fejlesztésére. 
 
 

3. Gazdasági terület 
Az országos társadalmi, gazdasági változások Bag ipari szerkezetváltására is kihatással 
voltak. A 90-es évek előtti kisebb ipari és mezőgazdasági munkahelyek felszámolásra 
kerültek, illetve átalakultak és a privatizáció során egyre több kis- és középvállalkozás jött 
létre. Kismértékű kül- és belföldi tőkebefektetéssel gazdasági társaságok alakultak. A 
foglalkoztatás jellege is ebből az átalakulásból adódóan megváltozott. Jelentősebb meglévő 
gazdasági területek:  

– a volt mezőgazdasági majorok (szolgáltató gazdasági funkcióval), 
– a 3-as út mentén épülő új tészta üzem. 

 
Gazdasági terület fejlesztése 

A településfejlesztési koncepció kiemelt célja a helyi gazdaság fejlesztése és ez által a helyi 
foglalkoztatás széleskörű biztosítása.  
– Szelektív ipartelepítés során előnyben kell részesíteni a környezetet kímélő ipari 

tevékenységet, azokat a vállalkozásokat, amelyek a helyi tudásbázishoz kapcsolódnak 
(élelmiszergazdaság, biotechnológia stb.). Kívánatos az élelmiszeripar fejlesztése, 
mindenekelőtt a zöldségek vonatkozásában (feldolgozó, raktározó, elosztó értékesítési 
szövetkezetek, nagybani piac, hűtőtárolások). A fejlesztésekben az ökológia-orientált 
szemlélet érvényesítése kívánatos. 

− Biotermesztés és gazdálkodás meghonosítását elősegítő beruházások támogatása, az 
ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása, további fejlesztése (hűtőház, aszaló, 
raktározás, logisztikai bázis, csomagolás, kiszerelés). 

Jelen rendezési terv a környezetbarát, munkahelyteremtő kisvállalkozások létrejöttét kétféle 
módon támogatja:  
− új - beépítésre alkalmas - területeket jelöl ki, 
− a szabályozás módjával: a terv nem funkciókat és tevékenységeket köt meg, hanem 

építészeti és környezeti feltételrendszert ad meg keret jelleggel, amelyben a 
vállalkozások működhetnek. 

 

A környezetbarát munkahelyteremtés feltételeinek biztosításához új kereskedelmi-, 
szolgáltató gazdasági területek kijelölése és infrastrukturális előkészítése Bag É-Ny-i 
községrészén a 3- as út és a vasút közötti területen tervezettek, két területi egységet alkotva 
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a Bagi út és a 3- as út csomópontjától északra és délre. E területek ütemezett fejlesztéséhez 
és igénybevételéhez is nélkülözhetetlen a helyi Önkormányzat, a területen érintett 
földtulajdonosok és vállalkozók együttműködése. 

Előbbiek érdekében a településrendezési tervben kijelölésre kerültek a helyi vállalkozások 
kialakításához szükséges új gazdasági területek. Összefüggő, kereskedelmi, szolgáltató 
jellegű funkciók telepítése két területi egységet alkotva javasolt külterületen a 3. sz. főúttal 
párhuzamosan a bagi út el-ágázásától délre és nyugatra. 
 
 

4. Különleges terület 
A meglévő sportterület az autópálya csomóponttól D-re, az edzőpálya pedig tőle É-ra 
helyezkedik el. A létesítmények területei a településközpont fejlesztési területeit képezik, 
ezért ezek területi kiváltását biztosítani szükséges. 
A zöldfelületi jellegű intézményterületek közül a temető ellátottság megfelelő. A temető kis 
mértékű bővítése a meglévő területen megoldható. 

 
Különleges terület fejlesztése: 

− Rekreációs sportolási és strand terület a Bag – Aszód közötti közvetlen közúti 
kapcsolatra szervezve, a lakóterülettől északra a 0204 hrsz. alátöréseiben 
nyilvántartott, a településszerkezeti terven jelölt, 9,2 ha nagyságú 
termőföldterületen; 

− Rekreációs- turisztikai fejlesztési területek az Egres patak völgyében, a kisbagi 
csárda térségében, 4,5 ha területen, beépítésre nem szánt beépíthetőségi 
jellemzőkkel; 

− Kilátó – vendéglátással a Nagy tatárülés területrészen. beépítésre nem szánt 
beépíthetőségi jellemzőkkel; 

 
 
 

A beépítésre szánt területek építési használatának jellemző mértéke: 
 

Területfelhasználási egységek 
 

Legnagyobb 
szintterület 

sűrűség  

Legnagyobb 
beépítettség  

 

Kertvárosias lakóterület 0,6 30 
Falusias lakóterület 0,5 30 
Településközpont vegyes terület 1,2 35-45 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület 

2,0 35-45 

Különleges terület 0,5 10-20 
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FEJLESZTÉSI JAVASLATOK - ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 
 

területfelhasználási egység 
szerinti terület 

beépítésre szánt területek 

jelenleg 
belterületen 

tervezett belterületen külterületen általános 
használa
t 

jel sajátos 
használat 

terület ha hrsz ha hrsz ha 
Lakó  Lkel 

Lf 
kertvárosias 1.1
 
falusias         1.2

 
 
 
 
 
Rákóczi u 0,6 

Temető-dülő 
Keresztfad. 
Szőlőhegy 
Sallai út 
Hathegyi út 

19,0 
22,5 
6,3 
0,7 
1,5 

 

 
 
 

- 

Lakóterület összesen:  0,6  50,0  - 
Tel.központ
vegyes 

Vt 
 
Vt 

település 
központ        2.1

  2.2  

 
Centrum 
Bánya 
utca 

 
2,5 

 
0,7 

 
 
 

 - - 

Településközp.vegyes ter. össz:  3,2   - - 
gazdasági Gksz 

 
keresk.szolg.  
                     3.1

 
                     3.2

 -   3. sz. 
főút és a 
vasút k.

 
volt Tsz 
majorok

É-i 
=3,5

D-i 
=11,0

1,2
3,5

Gazdasági terület összesen: - -  
 

  19,2

különleges Ksp 
 
Krek 
 

sport és strand 
                    4.2 
rekr.turizm. 4.3 
kilátó           4.5 

 
 

 
 
 

  0204/18
 

Egres p.
N.Tatár 

9,2

3,0
0,9

Különleges összesen:   
 

-  - 13,1

TERVEZETT beépítésre szánt 
terület összesen: 

  
3,8 

  
50,0 

 
32,3
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
A külterület túlnyomó része az OTÉK előírások szerinti beépítésre nem szánt területekhez 
tartozik, amelyek tagozódása a táji, természeti adottságokhoz igazodva került rögzítésre a 
tervben. 
 
 

1. Közlekedési területek 
Országos és regionális kapcsolatok 

 
A település térségi közlekedési kapcsolatait távlatban is főként az M3 Budapest – Hatvan – 
Füzesabony – Emőd - Polgár autópálya és folytatása Nyíregyháza – Vásárosnamény – 
Barabás irányába, valamint az autópályát közel párhuzamosan követő 3. sz. Budapest – 
Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd - Miskolc – Szikszó – Encs - 
Tornyosnémeti (Szlovákia) I. rendű főút jelenti. A vasúti kapcsolatot a kétvágányú, 
villamosított Budapest – Miskolc – nyíregyháza - Záhony A1 kategóriájú nemzetközi 
törzshálózati vasúti fővonal biztosítja. 

A település közlekedési hálózata 
Gyorsforgalmi út: 

− M3 Budapest – Hatvan – Füzesabony – Emőd – Polgár - Nyíregyháza – 
Vásárosnamény – Barabás ( Ukrajna ) autópálya 

 
Főút: 

− 3.sz. Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd - Miskolc – 
Szikszó – Encs - Tornyosnémeti (Szlovákia) I. rendű főút  

 
Országos mellékutak: 

− 3105. j. Aszód-Sülysáp-i összekötő út (Dózsa Gy. út - Szt.Imre út) 
− 21115 j. domonyi bekötőút 
− 31309 j. állomáshoz vezető út 
− Aszódi tervezett átkötés 

 
Gyűjtő- és feltáró utak: 

− Szent András utca 
− László utca - Béke utca 
− Tóth Árpád utca 
− Vasút utca 
− Állomás utca 
− a település É-i részén, az Dózsa Gy. úttól NY-ra tervezett fejlesztési terület gyűjtőútja 
− Kossuth utca, valamint folytatása a Dutka irányába  

 
Lakóutcák 

− a lakóutcák burkolatának szélesítése a kétirányú forgalom igényeinek megfelelően 
− a tervezett lakóutcák kijelölésénél javasolt min. 14,0 m szabályozási szélesség 

biztosítása, valamint min. 4,0 m-es széles szilárd burkolat kialakítása. 
 
Parkolás 

− a 3105 j. összekötő út (Szent Imre út) mentén parkolósáv kialakítása javasolt 
− az új beruházások esetében a járműveket telken belül kell elhelyezni 

Közúti tömegközlekedés 
− a helyközi és távolsági járatok a település számára megfelelő kapcsolatot 

biztosítanak 
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− autóbusz-megállóhelyeken fedett várók, peronok kialakítása szükséges 
− a megállókat öbölben kell elhelyezni 

 
Vasúti közlekedés 
−  vasút tömegközlekedési helyzetének javítására az állomás kiszolgáló-épületének 

korszerűsítése, valamint a vasúti megálló elérhetőségének fejlesztése szükséges. 
 
Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
− az országos közutak és a gyűjtőutak mentén mindkét oldalon, míg a lakóutcákban 

legalább egyoldali járdát javasolt kialakítani 
− a 3105 j. összekötő út vasút feletti hídjának szélesítése szükséges a gyalogosok 

biztonságos átvezetése miatt 
− önálló kerékpáros nyomvonal alakítandó ki a Szent Imre út – Csintoványi utca 

nyomvonalán Kisbag irányába 
 
 

2. Zöldterületek - Közpark 
A szabadidő kulturált eltöltésének biztosításához nem állnak megfelelő nagyságban területek 
rendelkezésre. A meglévő és tervezett közterületi zöldfelületek a településképet és a 
környezeti állapotot javító hatásuk mellett a pihenés, játék funkcióit is betölthetik. 
Meglévő és tervezett közpark területek: 
− Művelődési ház előtti park 
− Hősök tere 
− Arany J. utca melletti terület 
− Keresztfa dűlői tervezett új lakóterületekhez kapcsolódó park 
− Tervezett új településközponti területek zöldfelületei 
− Tervezett új sport és strand terültekhez kapcsolódó park 
 
Az egyes zöldfelületi elemeket az utcai fasorok fűzik fel összefüggő települési zöldfelületi 
rendszerré. Az utcák nagy része fásított, de további fasorok ültetésére van szükség a 
településkép javításának, a község környezeti vonzerejének növelése érdekében. 
 
 

3. Erdőterületek 
Erdőterület a földhivatali és erdészeti hatósági (Állami Erdészeti Szolgálat) nyilvántartás 
szerinti erdő művelési ágú terület. Az erdőterületeket a szerkezeti terv a turisztikai és 
gazdasági rendeltetés szerint különbözteti meg. A szabályozási terv övezeti rendszerében az 
elhelyezhető építmények alapján, az OTÉK-nak megfelelően javasolt a kezelésük: 

− védelmi (természeti védelem alatt álló és környezetvédelmi funkciójú erdők) 
− gazdasági (fatermelés, vadgazdálkodás) és  
− turisztikai (parkerdő, kiránduló erdő) 

rendeltetésbe sorolva. 
A terv a meglévő erdőterületek háborítatlanságára és összterületük növelésére törekszik. Az 
új rekreációs, sport, strand területek közelében, a gazdasági és lakóterületek között, utak és 
vízfolyások mellett javaslunk elsősorban véderdősávokat telepíteni. Javasolt a mezővédő 
erdősáv rendszer fejlesztése is a szántóterületek védelmére. 
 
 

4. Mezőgazdasági területek 
A mezőgazdasági használatú területek (szántók, kertek gyepek szőlő és gyümölcsös 
ülttevények) jelenleg a közigazgatási terület alig felét teszik ki. A tervjavaslatok nyomán (új 
lakóterületek és gazdasági területek kijelölésével a mezőgazdasági területek arány 
lecsökken mintegy 40 %-ra. A jó termőképességű szántókat és a természeti-környezeti  
szempontból értékes gyepeket (réteket) azonban a fejlesztések csak minimálisan érinti. 
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A mezőgazdasági területek alapvetően beépítésre nem szánt jellegét fenn kell tartani, a 
szabályozás rendszerét a helyi adottságok és hagyományok figyelembe vételével kell 
kidolgozni. Az építés csak a mezőgazdálkodás céljait szolgáló lehet, megfelelő nagyságú 
telkeken, illetve mezőgazdasági birtoktestek központjaiban. Így a településrendezés 
eszközeivel is biztosítható a gazdaságosan művelhető árutermelő, mezőgazdasági területek 
megtartása. 
A mezőgazdasági területeket a hagyományos használat, a termőföld mennyiségi és 
minőségi védelme, a termőhelyi adottságok és a vízminőség-védelem, továbbá a természeti 
értékek védelmének figyelembevételével és a használathoz kapcsolódó sajátos építményi 
funkciók (beépítési lehetőségek) alapján a következő szerkezeti egységekre javasolt tagolni: 
 
- általános mezőgazdasági területek (jellemzően a szántó művelési ágú részek a 

Domonnyal határos részeken, valamint a belterülettől Ny-DNy-ra). A területeken, 
megfelelő nagyságú birtoktest esetén mezőgazdasági birtokközpontok létesítésére is 
szabályozott lehetőséget biztosítana a terv. 

- kertes mezőgazdasági területek (volt szőlőhegy egy része és a belterület közeli 
zöldséges kertek, ez utóbbi területet beépítetlenül kell tartani) 

- korlátozott használatú mezőgazdasági területek (ökológiailag, környezetileg érzékeny 
olyan területek, melyek mezőgazdasági művelési ágban vannak, többnyire gyepek, rétek, 
legelők, a vízfolyásvölgyi mély fekvésű, nedves területrészeken). Ezek a területeken csak 
egészen indokolt esetben (pl. legeltetéses állattartáshoz szükséges építmény) minimális 
mértékben létesíthető épület. 

 
5. Vízgazdálkodási területek  

Vízgazdálkodási területek közé tartozik a vízfolyások, tavak medre, továbbá a vízmű 
területek. E területeken épület általában nem építhető, hacsak a vízgazdálkodási funkció 
betöltéséhez nem okvetlenül szükséges. 
 
 
MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 
 
Régészeti lelőhelyek - Bag igazgatási területén  
 
1. Rókalyuk-dűlő 
2. Kenderföld 
3. Dukós-dűlő  
4. Peres-dűlő 
5. Ifjúsági Part 
6. Fő utca 
7. Honvéd u. 10. és Patak u. 13. 
8. Diós-berek 
9. Görbe-dűlő 
10. Nagy-völgy.  
11. Nagy-völgy (Oroszló)  
12. Halyag-völgy 
13. Nagy-völgy 

14. Nagy-völgy 
15. József A. u. 26. 
16. Görbe-dűlő 
17. Görbe-dűlő 
18. Tatárülés 
19. Tatárülés 
20. Nagy-völgy (Oroszló) 
21. Liget u. 7.  
22. Had-hegy 
23. Diósberki-dűlő 
24. Rókalyuk/Tsz tanya–Gépállomás 
25. Görbe-dűlő. 
26. Diós-berek

 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken végzendő földmunkákhoz előzetesen be kell szerezni 
a KÖH állásfoglalását, továbbá a régészeti lelőhelyeken a földmunkák megkezdése előtt 
megelőző feltárást kell végezni a beruházó költségére. 
 
Országos művi értékvédelem 
A település történelmileg legrégibb területén, található az országos műemléki védettség 
alatt álló  

• r.k. templom,  
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• Nepomuki Szt. János szobor, az autópálya csomópontján túli közterületen. 
 
Műemléki környezet: 

• Római Katolikus Templom körüli, a településszerkezeti terven jelölt terület. 
• Nepomuki Szt. János szobor körüli, a településszerkezeti terven jelölt terület. 

A fejlesztésre kijelölt területeken műemléki védettség alatt álló objektum nincs, így a 
tervezett fejlesztés műemléki érdeket nem érint. 
 
Helyi értékvédelmi terület: 
Bag területén a történelmi településmag (Ófalu) kialakult karaktere olyan érték, amely 
megőrzésre érdemes.  

A településszerkezet, /közterületek/, telekstruktúra, beépítési struktúra és a beépítés 
léptéke megőrzésével kívánatos helyi védettség alá vonásuk. A helyi értékvédelmi terület 
határa a településszerkezeti és területfelhasználási tervlapon ábrázolásra került. 

Helyi értékvédelmi területként kell kezelni a természeti területként jelölt területeket, és a 
helyi egyedi védelem alá vont egyedi tájértékeket (pl. keresztek). 

 
Helyi művi értékvédelem 
Az építészeti örökség helyi védelmét – e védelem szakmai szabályairól szóló 66/1997. 
(VIII.13.) FVM rendelet szerint elkészítendő – helyi rendeletben kell biztosítani. 
 
 
KÖZMŰELLÁTÁSI JAVASLAT 
 
A településre elmondható, hogy összközműves ellátással rendelkezik, mivel a vezetékes víz- 
és villamosenergia-ellátás hálózatai mellett, kiépült a vezetékes földgáz-, és a hírközlés 
hálózatai, továbbá a szennyvízcsatornázás is megvalósult az elmúlt időszakban.  
 
A településen a csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a burkolt utak 
kiépítésével egy időben, illetve a meglévő burkolt utak mentén, ahol nem került 
megvalósításra, meg kell oldani.  
Az új beépítési területeknél előközművesített, összközműves közterületeket javasolt 
létrehozni. 
A beépítés-fejlesztésekhez a meglévő hálózatoknál főleg elosztó-hálózati fejlesztések 
szükségesek de elképzelhető, hogy háttér bővítések is szükségessé válnak a 
villamosenergia-ellátás gazdasági kereskedelmi fejlesztési területeinél. 
 
Vízellátás  
A beépítés-fejlesztések többlet vízigényeit az új közterületeken elosztóhálózat kiépítésével 
javasolt megoldani.  
A lakóterületeknél az úthálózatok mentén a NÁ 80, NÁ 100 mm-es KM-PVC, vagy KPE 
körvezetékes hálózatot kell létrehozni, hogy valamennyi új ingatlan önálló bekötéssel 
rendelkezzen. 
A gazdasági, kereskedelmi, valamint az intézményterületek vízellátó hálózatánál NÁ 150 
mm-es körvezeték rendszer kiépítése szükséges a kommunális-, és tűzívizek biztosítására. 
A tervezett hálózatokon a tűzi-vízigény kiadására 100 m-enként földfeletti tűzcsapokat kell 
elhelyezni.  
 
Szennyvízcsatornázás 
Az új beépítési területeken gravitációs DN 200 mm-es KG-PVC szennyvízcsatorna-hálózatot 
javaslunk kialakítani. A gravitációs csatornákkal összegyűjtött szennyvizeket 
nyomóvezetékkel vagy gravitációs csatornával a meglévő csatornarendszerbe kell juttatni. 
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Csapadék-vízelvezetés 
Bag község felszíni vizeinek elvezetését a Galga vízfolyás, mint fő befogadó biztosítja. 
A településközpontban és az intézményi területek csapadékvíz-elvezetésénél törekedni kell 
a zárt csapadékcsatornák kialakítására. 
Az új beépítési területek vízelvezetésénél javasolt a tetőfelületeken összegyülekező 
csapadék-vizeket helyi zápor-tározóba felfogni és öntözésre hasznosítani.  
A településen új burkolt út létesítése csak vízelvezetéssel engedélyezhető. 
 
Gázellátás 
Az új beépítések többlet gázigénye a meglévő elosztóhálózat továbbfejlesztésével 
biztosítható.  
 
Villamosenergia-ellátás 
Az energiaigények alapján lakóterületi részeken transzformátorok felbővítésével és 3 db új 
400/20 transzformátorral javasolt a villamosenergia-ellátás biztosítani. A gazdasági, 
kereskedelmi területek energiaellátását a középfeszültségű hálózatok kiépítésével és 3-4 db 
630/20 transzformátor telepítésével javasolt megoldani 
Valamennyi új beépítési területen ki kell építeni a kisfeszültségű ellátó és közvilágítási 
hálózatokat.  
 
Hírközlés 
A település telefonhálózata az elmúlt években jelentős fejlesztésen ment keresztül.  
Az új hírközlő hálózatok kiépítésénél törekedni kell a földkábeles hálózatok kialakítására, 
melyet a szabványnak megfelelően a járda alatt kell elhelyezni. 
 
 
A területfelhasználás és a szabályozás irányelvei 
A tervezett területfelhasználás, a beépítés szabályozásának tekintetében 
− a települési karaktert meghatározó településközponti vegyes és a lakóterületeken a 

hagyományos településszerkezet és településkép, az épített környezet értékeinek 
megőrző és továbbfejlesztését biztosító, 

− a fejlesztésre, változásra tervezett területeken a természeti-táji környezetbe 
illeszkedést, 

− a természeti-táji környezet részét képező területek esetében az adottságokat megőrző 
szabályozási elemek kialakítása a legfontosabb alapelv. 
Az övezeti rendszer - a homogén karakterű részterületek lehatárolása - a művi és a 
természeti környezet alapján készült. 
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