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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1 Településhálózati összefüggések 

A  település  az  Aszódi  Járáshoz  tartozik.  A  település  Aszód  és  Gödöllő  vonzáskörzetébe 
tartozik.  

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata (OTfK, PMTfK) 

Országos Területfejlesztési Koncepció: 

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. 

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció: 

A  vasútfejlesztés  megfelel  a  mobilitás  és  az  elérhetőség  elvének,  a  koncepció  átfogó 
céljainak, a gazdaság dinamizálásának, és a térszerkezet fejlesztésének is. 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata (OTrT, PmTrT) 

Országos Területrendezési Terv 

A  településre vonatkozó magasabb szintű  területrendezési  tervek a 2003. évi XXVI.  tv. az Országos 
Területrendezési Tervről és a Pest megyei Területrendezési terv. 

Az idén év elejétől hatályos módosított OTrT több ponton, térségi területfelhasználási kategórián és 
övezeten változtatott, így ott az OTrT előírásait kell alkalmazni.    
 
Országos Területrendezési Terv 
A módosítási terület a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségbe tartozik.   

A módosítási terület az ökológiai hálózat övezetét érinti. 
A módosítási terület a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét érinti. 
A módosítási terület az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét érinti. 
A módosítási terület az országos vízminőség‐védelmi terület övezetét érinti. 

 

 

Az Ország Szerkezeti Terve 

 

 
 
 
A módosítási terület a mezőgazdasági térségbe 
tartozik. 
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Országos ökológiai hálózat övezete 

 

 
 
 
A módosítási terület az ökológiai hálózat 
övezetét érinti. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 

 

 
 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

 
 
 
A módosítási terület az övezetet érinti, de nem 
üzemtervezett erdőt. 

 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete 

 

 
 
A módosítási terület az övezetet érinti. 

 

Világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezete 

 

 
 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 
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Országos vízminőség‐védelmi terület övezete 

 

 
 
 
 
 
A módosítási terület az övezetet érinti. 

 

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi‐terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár‐
elhárítási célú szükségtározók területének 
övezete 

 

 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 

 

 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

 

 
 
 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 
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PEST MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

A módosítási terület hagyományosan vidéki települési, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térséget 
érint.  
A módosítási terület a magterület és az ökológiai folyosó övezetét érinti. 
A módosítási terület a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét érinti. 
A módosítási terület a földtani veszélyforrás terület övezetét érinti. 

 

Szerkezeti Terv                                                          Szerkezeti terv a módosítási terület       

                                                                              jelölésével  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A módosítási terület hagyományosan vidéki települési, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térséget 
érint.  
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Övezetek 

 

3.1. sz. melléklet: Magterület övezete, ökológiai 
folyosó övezete, puffer terület övezete 

 
 
A módosítási terület a magterület és az ökológiai 
folyosó övezetét érinti. 

 

 

3.2. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 

 

 

3.3. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete 

 
 
 A módosítási terület a kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezetét érinti, de az 
erdők nem üzemtervezett erdők. 

 

 

3.4. sz. melléklet: Országos komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezete, térségi 
komplex tájrehabilitációt érintő terület övezete 

 
 
 
Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, 
nem kell alkalmazni.  
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3.5. sz. melléklet: Országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete, térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 
 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 

 

 

3.6. sz. melléklet: Világörökség‐várományos 
terület övezete 

 
 
 
 
Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, 
nem kell alkalmazni.  

 

 

3.7. sz. melléklet: Történeti települési terület 
övezete 

 
 
 
Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, 
nem kell alkalmazni.  
 

 

3.8. sz. melléklet: Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség‐védelmi terület övezete 

 
 
Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, 
nem kell alkalmazni.  
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3.9. sz. melléklet: Felszíni vizek vízminőség‐
védelmi vízgyűjtő területe övezete 

 
 
 
 
 Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, 
nem kell alkalmazni.  
 

 

3.10. sz. melléklet: Ásványi nyersanyag‐
gazdálkodási terület övezete 

 
 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 

 

 

3.11. sz. melléklet: Nagyvízi meder övezete, 
rendszeresen belvíz járta terület övezete 

 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 

 

 

3.12. sz. melléklet: Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 
 
A módosítási terület a földtani veszélyforrás 
terület övezetét érinti. 
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3.13. sz. melléklet: Vízeróziónak kitett terület 
övezete 

 
 
Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, 
nem kell alkalmazni.  
 

 

3.14. sz. melléklet: Széleróziónak kitett terület 
övezete 

 
 
Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, 
nem kell alkalmazni.  
 

 

3.15. sz. melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete, honvédelmi terület 
övezete 

 
 
A módosítási terület az övezetet nem érinti. 

 

 

1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek a település fejlesztését 
befolyásoló vonatkozó megállapításai 

A szomszédos  települések  településszerkezeti  tervei szerint nincs olyan  fejlesztési szándék, 
amely kedvezőtlenül érintené a települést. 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása  

1.5.1 A településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

 A vasút fejlesztés beleillik a térség közlekedési koncepciójába, a népesség legfőbb közösségi 
közlekedési  eszköze  a  vasút.  A  település  75/2009.(VIII.7.)  határozattal  elfogadott 
településfejlesztési  koncepciója  szerint,  a  vasúti  szállítás  a  gazdasági  életben  játszhat 
jelentősebb  szerepet, és e mellett, a  közösségi  közlekedés, mind a munkavállalók, mind a 
tanulók számára kényelmes és gyors eljutást biztosít a közeli városok és a főváros felé is. 

1.6  A település településrendezési tervi előzmények vizsgálata 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 
A tervezési területen érvényes településrendezési eszközei: 
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A  település  hatályos  Településszerkezeti  tervét  a  4/2011.(II.11.)  számú  Képviselő‐testületi 

határozattal fogadták el. A Helyi Építési Szabályzatról a 3/2011.(II.11.) számú önkormányzati 

rendelet szól.   

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv vonatkozó megállapításai 

A hatályos tervek kijelölték a község szerkezeti elemeit. A főbb, meglévő közlekedési elemek 
mellett a kialakult, különböző  lakóterületeket,  intézményi és vegyes  területeket, gazdasági 
területeket is ábrázolja, valamint kijelöli a lakóterületi és az ipari, szolgáltató területeket.   

A vasútvonal menti sávot három szakaszra bonthatjuk: 

1. A domonyi határ és a belterület közötti sáv. 

2. A vasút belterületi szakasza. 

3. A belterület és az aszódi határ közti sáv. 

1. A szakaszon a vasútvonal az Egres patak völgyében, a 3.sz.főút mellett halad, erdők és az 
M3 autópálya határolják, az autópálya a vasúttól délre húzódik. 

2.  A  belterületi  szakaszon  a  vasút  délen  kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  területekkel 
határos,  északon  kertes mezőgazdasági  sáv  választja  el  a  3.sz.  úttól.  Keletebbre,  a  vasúti 
megálló  közelében,  falusias  és  kertvárosias  lakóterületi  tömbök  között  halad  a  vasút, 
bevágásban. A vasúti felvételi épület közelében, a lakótömbök vasút felé eső végein, szintén 
kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  területek  vannak  jelölve.  Itt  kisebb  kereskedelmi, 
vendéglátó egységek működnek. 

3. A belterületi határtól az aszódi közigazgatási határig korlátozott használatú mezőgazdasági 
táblák vannak, a vasút a Galga felé halad. Ezen a szakaszon tervezett a vasúti ívkorrekció, és 
az Aszódról induló Galgamácsai új vonal is, ez a nyomvonal a Galgától északra kerül.    

1.7 A település társadalma 

A  település  társadalma,  a  helyi  munkavállalók,  tanulók  számára  a  vasúti  közlekedési 
fejlesztések további lehetőségek elérését teremti meg. 

1.9 A település gazdasága 

A munkavállalók mobilitása mellett a helyi gazdálkodókat is segítheti a vasúti fejlesztés. 

1.12. A táji,  természeti adottságok vizsgálata, tájhasználat 
A Galga Szandavár  lábánál eredő folyó egész hosszában tektonikusan előre  jelzett völgyben 
folyik. Völgyhálózata nagyon  fiatal,  csak az újpleisztocénben alakult ki. A Galgaguta  ‐ Acsa 
közötti  É‐D‐i  irányú  folyószakasz  meredek  bal  partján  gyakoriak  a  bádeni  andezitkúp‐
maradványok és az andezitből álló magaslatok. A Galga‐völgyet alacsony,  fiatal pleisztocén 
teraszok kísérik, amelyek különösen Galgamácsa és Domony környékén jellemzőek.  
A  Galga‐völgy  É‐D‐i  irányú  keskeny  kistája  a  közbeékelődő  andezitkúpok miatt  kanyargós 
vonalú.  Fiatal  teraszainak  nagy  részét  lösz  fedi,  amelyen  a  kistáj  uralkodó  talajtípusa,  a 
barnaföld  (50%)  található.  A  barnaföldek  mechanikai  összetétele  vályog  vagy  homokos 
vályog,  vízgazdálkodásuk  kedvező. Erdősültségük  kb. 5%‐os,  zömmel  (79%)  szántóként,  kis 
hányadban (3%)  legelőként hasznosíthatók. Erodáltságuk változó mértékű. Az erózió vagy a 
mezőgazdasági  művelés  következtében  visszameszeződött  változataik  főként  a  Galga  K‐i 
lejtőin  találhatók.  A  szántón  a  búza,  a  kukorica,  a  napraforgó,  a  lucerna  és  a  répafélék 
termesztése sikeres (ext. 40‐60, int. 50‐80). 
A  völgyben  Ikladig  karbonátos  nyers  öntéstalajok  (33%)  ékelődnek  keskeny  sávban  a 
Nyugati‐  Cserhát  dombjai  közé.  A  felszíntől  karbonátos,  agyagos  vályog  mechanikai 
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összetételű nyers öntés talajok akár 65%‐a szántóként hasznosítható (ext. 20‐35, int. 30‐50). 
Ikladtól D‐re, ahol a Galga‐völgy kiszélesedik, a homokos vályog mechanikai összetételű, a 
homokokra  jellemző  vízgazdálkodású,  karbonátos,  akár  56%‐ban  szántóként  vagy  rétként 
hasznosítható  réti  talajok  fordulnak  elő.  Bag  környékén  karbonátos  futóhomok  talaj  (1%) 
található, amely szőlőterületként (28%) vagy szántóként (51%) hasznosítható. 
Az éghajlat a völgy É‐i része mérsékelten hűvös‐mérsékelten száraz éghajlatú, de a D‐i része 
már mérsékelten meleg‐száraz. 
A  talajvizet  a  völgy  talp  alatt  2‐3  m‐re  általában megtaláljuk.  A  völgy  sávjának  rétegvíz 
készlete sem jelentős. 

A felszíni vizek a területen nem jelentősek. Bagot északkelet felől érinti a Galga folyó, mely a 
Cserhátban ered és a Zagyvába  torkollik. Mellékvízfolyása az Egres patak, mely a Gödöllői 
dombságban ered, és Bagnál torkollik a Galgába. A település közigazgatási területén ered a 
Nagy‐völgyi‐patak, mely a településen belül az Egres patakba ömlik. 

A  felszín  alatti  vizek  nem  feltártak.  Mivel  természetes  körülmények  között  a  talajvíz  a 
településeket ellátta, artézi kút kevés helyen van. A kutak mélysége 100 m alatti, vízhozamuk 
közepes (50‐100 l/p). A talajvíz jellege kalcium‐magnézium‐hidrogénkarbonátos. 

1.12.3. Védett, védendő táji,‐ természeti értékek, területek 

EX LEGE TERÜLETEK 

Bag közigazgatási területén ex lege védett terület nem található. 

NATURA 2000 

A  Gödöllői‐dombság  területének  legnagyobb  része  kiemelt  jelentőségű  NATURA  2000 
terület.  A  térség  természetes  élőhelyei  az  erdőssztyepp  tölgyesek,  pannon  molyhos 
tölgyesek,  illetve  különböző  gyeptársulások.  A  programban  a  terület  bővítése  is  szerepel, 
főleg a felhagyott szántókon legelők, gyepes területek kialakításával.  

Bag  közigazgatási  területének  nyugati  részére  jelentősen  benyúlik  a  Gödöllői  dombság 
NATURA 2000 területe. A területen főként erdők találhatóak. 

ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓK 

A magasabban védett területeken felül a Galga ártere, az Egres patak és a Nagy‐völgyi‐patak 
része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Bag nagyközség a Gödöllői dombság keleti  lábánál, a Galga völgyében alakult ki. Általában 
rendezett,  jól  fejlődő  település.  A  község  jelentős  történelmi  és  kulturális  múlttal 
rendelkezik.  

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. a településszerkezet vizsgálata  

A  vasútvonal  a  térség  fontos  nyugat‐kelet  irányú  szerkezeti  eleme,  több  más  országos 
közlekedési nyomvonallal, az M3 autópályával és a 3 sz. úttal együtt.  

1. A domonyi határ és a belterület közötti sáv. 

Ezen a szakaszon a vasútvonal nyomvonala nem változik, a területe bővül.  

2. A vasút belterületi szakasza. 
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A belterület mellett a nyomvonal nem változik, a  területe bővül, a vasúti megálló  jelenlegi 
épületénél  kezdődik  a  nyomvonal  módosítása.  Az  új  megálló  előterében  bővül  a  vasúti 
terület és a közterület is, a P+R parkoló és a buszforduló kialakítása miatt. 

3. A belterület és az aszódi határ közti sáv. 

A belterülettől északra a vasúti nyomvonal változik, az ívkorrekció és az új Galgamácsai vonal 
kialakítása miatt. A felhagyott vasúti terület besorolását meg kell határozni. 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területből áll. 
A  beépítésre  szánt  területek  általában  a  település  belterületéhez,  a  beépítésre  nem  szánt 
területek pedig általában a település külterületéhez tartoznak. 
A módosítási területen az alábbi beépítésre szánt terület‐felhasználási egységek találhatók: 
‐ kertvárosias és falusias lakóterület, 
‐ kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. 
A  módosítási  területen  az  alábbi  beépítésre  nem  szánt  terület‐felhasználási  egységek 
találhatók: 
‐ közlekedési és közműterület, közúti és kötöttpályás, 
‐ erdőterület (védelmi), 
‐ mezőgazdasági rendeltetésű terület, korlátozott használatú és kertes, 
‐ vízgazdálkodási terület. 

Az állami alapadatokat tartalmazó tervezési alaptérkép 2011 évi adatokat tartalmazza.  

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 

A vasút mentén, a módosítási  terület mentén csak a kertvárosias és a  falusias,  jellemzően 
földszintes,  egylakásos  lakóépületek  állnak.  A  vizsgált  terület  gazdasági  telkei  még, 
többnyire, beépítetlenek. 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

A  lakótelkek oldalhatáros beépítésűek, a beépítettség az építési övezetekben megengedett 
legnagyobb mértéket, a 30%‐ot nem éri el. 

1.14.5.3.magasság szintszám, tetőidom 

A lakóépületek jellemzően földszintesek, néha tetőtérbeépítéssel. 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A területen nincs jellegzetes, védendő utcaképi érték, településképi jellegzetesség. 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

A módosítási területen nincs országosan vagy helyi szinten védett épített érték. 

1.14.6.1. a településszerkezet történeti kialakulása a módosítási terület térségében  

A  Magyar  Északi  Vasút  társaság  1861  és  1867  között  építette  meg  a  Budapest‐Hatvan‐
Salgótarján  vasútvonalat,  egy  vágánnyal.  Így  a  vasútvonal  1868‐ban  az  első  vonala  lett  a 
MÁV‐nak, és csaknem 150 éve  része a  településnek. 1868‐ban már a MÁV építette meg a 
Hatvan‐Miskolc  szakaszt.  1868  és  1873  között  épült meg  a második  vágány  Budapest  és 
Hatvan között. 1873 és 1888 között Hatvan és Miskolc között épült meg a második vágány. A 
nyomvonal a belterületen halad nyugat‐keleti  irányban, párhuzamosan a Rákos‐patakkal. A 
kezdetben gőzmozdony vontatták a vonatokat, az 1951 és 54 között kiépült villamosítás után 
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már villanymozdonyok húzták. A  teljes vonal villamosítása 1966‐rakészült el. A villamosítás 
során felsővezetékek létesültek. 

  1.14.6.2. régészeti területek, védett régészeti és régészeti érdekű területek 

Az országosan védett régészeti értékeket, fokozottan védett régészeti területeket, régészeti 
lelőhelyeket, régészeti érdekű területeket, a környezeti hatástanulmány vizsgálta és sorolta 
fel.  Meghatározta,  hogy  milyen  intézkedéseket  kell  betartani  a  régészeti  emlékek 
megőrzéséhez.  

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A  vizsgált,  a  vasútbővítéssel érintett  területen nem  található országos  vagy helyi  védelem 
alatt lévő épület, építmény.  

A vizsgált területen az alábbi régészeti területek találhatóak: 

‐ KÖH 25761, Bag 17. lelőhely, Bag – Görbe‐dűlő, 

‐ KÖH 25748, Bag 4. lelőhely, Bag – Peres‐dűlő. 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái  

A vizsgált  területen a régészeti  lelőhelyek  területein a vasúti, közúti építések nem  járnak a 
lelőhelyek  bolygatásával,  így  nincs  szükség  hatáscsökkentésre  sem.  A  Bag  4.  lelőhely 
területén az építés idején régészeti felügyelet szükséges. 

1.15. Közlekedés 

Bag egyik jelentős közlekedéshálózati eleme a Hatvani vasútvonal, ami az országos léptéken 
kívül, térségi‐kistérségi, illetve elővárosi közlekedési lehetőségként is fontos. A Hatvani vonal 
fejlesztése  miatt  a  Balassagyarmati  vasút  nyomvonala  is  módosul,  Bag  közigazgatási 
területére  kerül,  ami  ugyanakkor  a  vasúthálózati  kapcsolatok  szempontjából  nem  jelent 
változást, mivel  továbbra  is  az  aszódi  állomás  lesz  a  legközelebbi megállója.  A  tervezett 
fejlesztések következtében a vasút valóságos közlekedési alternatívává válhat. A kapcsolódó 
közútfejlesztésekkel ugyanakkor a település közúti közlekedése is nyer. 

Az átépítés után a vasútvonalon a pályasebesség és a pálya tengelyterhelése, teherbírása  is 
növelhető  lesz,  a  forgalmi  irányító és biztosító berendezéseket  is  kicserélik. Az  állomások, 
megállóhelyek  átépítése  a  mai  igényeknek  megfelelő  lesz.  Az  állomásokon  és  a 
megállóhelyeken  új  távközlés,  vizuális  utas‐tájékoztatás,  hangosítás,  órahálózat  kerül 
kiépítésre.  A  vasútfejlesztés  a  település  szerkezetét  is  jelentősen  módosítja,  bár  a 
közúthálózat szerkezetileg gyakorlatilag változatlan marad.  

1.16. Közművesítés 

Bag közigazgatási területét  is érintően tervezik a Rákos‐Hatvan vasútvonal rekonstrukcióját 
és fejlesztését. A települést a vasút 424‐491 szelvények közötti szakasza érinti. A vasút döntő 
hányadban a  település  területének be nem épített,  illetve beépítésre nem  szánt  területén 
halad, csak rövid szakaszon halad beépített  területen. A  település beépített  területét rövid 
szakaszon a vasúti nyomvonal ketté vágja. Korábban a vasúttól dél‐keletre eső településrész 
volt a  lakóterület és a vasúttól észak‐nyugatra eső rész gazdasági‐ipari hasznosítású volt. A 
utóbbi  évtizedekben  azonban  a  gazdasági  üzemi  területek  is  átalakultak  és  mellette 
lakóterület alakult ki. 

A  vasútvonal  rekonstruciójának  keretében  megvalósításra  kerülő  nyomvonal  korrekció 
területfoglalása  többnyire  a  MÁV  telek  területén  belül  megoldható,  de  a  jelentősebb 
ívkorrekció  helyén  a  vasúti  pálya  helyigénye  kilép  a  jelenlegi  telkéből,  amelynek 
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eredményeként egyes helyeken MÁV terület szabadul fel, másutt MÁV telek kiegészítés válik 
szükségessé.  Ezek  az  érintett  funkcióváltó  területek  együttesen  tették  szükségessé  a 
településrendezési  terv  módosítását,  s  annak  alátámasztó  munkarészeként  a 
közműhálózatok,  létesítmények  érintettségének  vizsgálatát.  Jelen  terv  a  Rákos‐Hatvan 
vasútvonal Bag közigazgatási területének határáig vizsgálja a módosítási igényeket. 

A vizsgált vasútfejlesztéssel éeintett beépített,  illetve beépítésre szánt, vagy be nem épített 
környezetben a közműellátást a terület hasznosítási  igényének megfelelően fejlesztették. A 
már  beépített  területrész  döntő  hányada  teljes  közműellátással  rendelkezik,  amelyre  a 
település  egységes  közműhálózati  rendszereihez  tartozóan,  a  vízellátás,  a 
szennyvízelvezetés,  a  csapadékvíz  elvezetés,  a  villamosenergia  ellátás  és  a  földgázellátás, 
valamint az elektronikus hírközlés elosztóhálózata  is kiépítésre került. Így azon a szakaszon, 
ahol  a  MÁV  területe  beépítésre  szánt  területen  halad  keresztül,  ott  a  kiépített  közmű 
elosztó‐  és  gyűjtőhálózati  nyomvonalak  keresztezik  a  vasútfejlesztési  területet,  illetve  a 
vasúti terület bővítéssel, az egyes vasúttal párhuzamosan haladó közműveket érintik. 

A  beépítéssel  nem  rendelkező  területrészre  közműellátás  nem  épült  ki,  így  a  tervezett 
fejlesztés a település közmű elosztóhálózati rendszerét azon a területrészen nem érinti, de 
ezen a beépítésre nem szánt, be nem épített területen  is haladnak keresztül tágabb térség 
ellátását szolgáló hálózati nyomvonalak. 

A településen jelentős gerinc hálózati nyomvonalak is haladnak, s közülük néhány a vizsgált, 
a  vasútfejlesztéssel  érintett  területen  is  áthalad.  Ezek  a  gerinchálózatok  jellemzően  nem 
vesznek részt közvetlen a vizsgált területrész ellátásában, csak áthaladnak, vagy keresztezik a 
módosítással  érintett  területen  a  tervezett  vasútfejlesztés  nyomvonalát.  Így  halad  át  a 
fejlesztéssel érintett területen az  iparági nyilvántartásban 401 számú Zsámbok‐Gödöllő‐Fót‐
Szentendre  nagynyomású  földgázszállító  vezeték.  Valamint  áthalad  a  területen,  szintén 
keresztezve  a  tervezett  vasútfejlesztési  nyomvonalat  a  villamosenergia  ellátást  szolgáló 
kétrendszerű  132  kV‐os  főelosztó  hálózat  Gödöllő  alállomás  és  Mátra  alállomás  közötti 
szakasza.  Továbbá  keresztezi  regionális  jelentőségű  földgázelosztó  vezeték,  elektronikus 
hírközlési hálózat,  illetve  jelentősebb  vízvezeték,  szennyvízcsatorna,  amely  településrészek 
ellátásában töltenek be meghatározó szerepet.  

A vizsgált terület természeti adottsága a topográfiai fekvése, amelynek mélyvonalain árkok, 
vízfolyások,  csatornák  haladnak,  amelyekkel  összegyűjtött  vizeket  a  vasúttól  északra, 
hosszasan vele párhuzamosan, majd keresztezve a vasutat délre haladó Egres patak fogadja 
be és szállítja tovább. Az Egres patak befogadója a Galga  folyó, amely a Zagyva  folyó  jobb‐
parti mellékfolyója. A vasút befogadó vízfolyástól ellentétes oldalán haladó  felszíni vizeket 
szállító árkok, vízfolyások a befogadó felé haladva keresztezik a fejlesztésre tervezett vasúti 
nyomvonal szakaszt. 

A  tervezett  fejlesztés  megvalósítását  előkészítő  tervekhez  a  közmű  szakági  terveket  az 
UVATERV  Zrt  készítette.  Az  általuk  tanulmánytervi  szinten  elkészített  közműtervekben  a 
vasútvonalat  keresztező  közműveket  és  vízátvezetéseket megvizsgálták,  azoknak  helyben 
tartására,  szükség  esetén  védelmére,  kiváltására  adtak  előzetes  tájékoztató  javaslatot. 
Ezeket  a  javaslatokat  a  településrendezési  terv  készítéséhez  átadtak. A  településrendezési 
terv  közmű  szakági munkarésze,  így  az UVATERV  által  készített  javaslatokat  elfogadva  és 
átvéve  készült, mivel  azok  előzetes  tájékoztató  egyeztetése  a  szolgáltatókkal megtörtént. 
Meg kell jegyezni, hogy az egyes érintett közművek továbbtervezése, engedélyezési tervének 
elkészítése során a szolgáltatók felmerülő elvárásai még figyelembe vehetők.  
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A  településrendezési  terv  közmű  alátámasztó  munkarészének  elkészítéséhez  figyelembe 
vételre  került  a  vizsgált  területet  érintő  korábbi  településrendezési  tervek  szakági 
munkarészei is. 

1.17. Környezetvédelem 
A Budapest—Hatvan vasúti fővonal korszerűsítésére vonatkozóan 2012‐ben az UVATERV Zrt. 
elkészítette a környezeti hatástanulmányt (továbbiakban: KHT). A környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatásra került, amely eredményeképpen a vasútvonal szakasz korszerűsítésére a 
Közép‐Duna‐völgyi  Környezetvédelmi  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  2013. 
decemberi határozatában környezetvédelmi engedélyt adott (KTVF 739‐22/2013).  
A  várható  környezeti  hatások  a  KHT  alapján  kerülnek  ismertetésre.  E  fejezetben  nem 
tárgyaljuk az élővilágra és a természetvédelmi szempontból érzékeny területekre gyakorolt 
hatásokat, ezeket a 1.1.9. Tájrendezés, zöldfelületi rendszer fejezet ismerteti. 

1.18.  Katasztrófavédelem  (területfelhasználást,  beépítést  befolyásoló  vagy  korlátozó 
tényezők) 

A módosítás  területén  építésföldtani  korlátok,  alábányászott  területek,  barlangok,  pincék, 
csúszás‐  és  süllyedésveszélyes  területek  és  földrengés  által  veszélyeztetett  területek  nem 
ismertek. 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

A  vizsgált  területen  árvízi,  belvízi,  veszély,  és mélyfekvésű  terület  a  beépített  területeket 
nem fenyegeti. 

1.18.3. egyéb veszélyek 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (lejtés, falszakadás) 

A vizsgált területen kedvezőtlen morfológiai adottságú terület nincs. 

1.1.8.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

A vizsgált területen nincs mélységi vagy magassági korlátozás. 

1.18.3.3 korlátozások, védőterületek 

― Közművezetékek jogszabályokban előírt védőterületei, 

― Közút  védőterülete:  autópálya  100‐100  m,  országos  utak  külterületen  50‐50m, 
vasútvonal 50‐50 m. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Ásványi anyag lelőhely, megkutatott terület, bányatelek, tervezett bányatelek nem található 
a vizsgált területen. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése  

A vasút bővítése mezőgazdasági magterületbe és ökológiai  folyosóba tartozó területeket  is 
érint, a területekhez mérten azonban csak kis mértékben. A közelben nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeken megelőző feltárást nem kell végezni.  

 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis  

A  módosításnak,  a  vasúti  terület  bővítésének  nincs  településszerkezeti,  örökségvédelmi 
akadálya. 

3.1.2.  A  település  és  környezetének  fejlesztését  befolyásoló  külső  és  belső  tényezők 
összefoglaló értékelése 

A  80.  Budapest‐Hatvan‐Miskolc‐Nyíregyháza  vasútvonal  az  V.  páneurópai  vasúti  folyosó 
főágának része, így jelentős szerepet játszik a személy‐ és az áruszállításban. Emellett fontos 
a belföldi  és  a budapesti  elővárosi  közlekedés  szempontjából  is. A Nemzeti  Infrastruktúra 
Fejlesztő  Zrt. megbízásából  az  Uvaterv  Zrt.  készítette  a  vasútvonal  engedélyezési  tervét, 
valamint  a  vasútvonal  korszerűsítésének  környezetvédelmi  hatástanulmányát.  Az  átépítés 
után a vasútvonalon a pályasebesség és a pálya  tengelyterhelése,  teherbírása  is növelhető 
lesz,  a  forgalmi  irányító  és  biztosító  berendezéseket  is  kicserélik.  Az  állomások, 
megállóhelyek átépítése a mai igényeknek megfelelő lesz. 

3.1.3. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata 

A  magasabb,  nemzetgazdasági  elhatározás,  kormányrendelet  alapján  történik  a 
vasútfejlesztés, a változásokat a településfejlesztési, és rendezési terveibe kell illeszteni. 

3.2. Problématérkép/ értéktérkép 

A  vasúti  és  a  közúti  fejlesztések, bővítések  által  igénybe  vett  sávokat,  telkeket  a hatályos 
településszerkezeti, szabályozási tervlapokon ábrázoltuk. 

3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1.  településrészek  kijelölése,  pontos  lehatárolása,  a  lehatárolás  indoklása,  térképi 
ábrázolása 

A  módosítással  a  település  hatályos  tervében  kijelölt  településrészek  lehatárolása  nem 
változik, azt nem befolyásolja. 

3.3.2. szegregált területek 

A módosítási részeken nincsenek szegregált területek. 

3.3.3.beavatkozást igénylő területek lehatárolása, ábrázolása 

A módosítási részeken nincsenek beavatkozást igénylő területek. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
4.1. Településrendezési javaslatok 

4.1.1. Javasolt területfelhasználás 

 

TERÜLET MEGNEVEZÉSE  ÁTMINŐSÜLŐ TERÜLET  TERÜLETE (m2) 

B1  Mko   → KÖk 6200 

B2  Mko   → KÖk 8640 

B3  Mko   → KÖk 41800 

B4  V   → KÖk 3200 

B5  Mko   → KÖk 8900 

B6  V   → KÖk 1000 

B7  Mko   → KÖu 2500 

B8  Mko   → KÖu 1000 

B9  V   → KÖu 760 

B10  Mko   → KÖk 2630 

B11  Mko   → KÖk 160 

B12  V   → KÖk 2560 

B13  Mko   → KÖk 4000 

B14  Tk   → KÖk 130 

B15  Ev   → KÖu 180 

B16  Gszk   → KÖk 3800 

B17  Gszk   → KÖk 95 

B18  Gszk   → KÖk 4000 

B19  Gszk   → KÖk 5600 

B20  Lf   → KÖk 1200 

B21  Ev   → KÖk 1800 

B22  Ev   → KÖk 210 

B23  Ev   → KÖk 400 

B24  Má   → KÖk 340 

B25  Má   → KÖk 460 

B26  Ev   → KÖk 4570 

B27  Mko   → KÖk 950 

 

A  vasúti  bővítési  területsávokat  beépítésre  nem  szánt,  kötöttpályás  közlekedési  területbe 
kell átsorolni.  

1. A domonyi határ és a belterület közötti sáv. 

Ezen  a  szakaszon  a  vasútvonal  nyomvonala  nem  változik,  a  területe  bővül.  Az  erdők 
besorolását, övezetét nem kell módosítani. 

2. A vasút belterületi szakasza. 

A belterület mellett a nyomvonal nem változik, a  területe bővül, a vasúti megálló  jelenlegi 
épületénél  kezdődik  a  nyomvonal  módosítása.  Az  új  megálló  előterében  bővül  a  vasúti 
terület és a közterület  is, a P+R parkoló és a buszforduló kialakítása miatt. A kereskedelmi, 
szolgáltató  gazdasági  területek,  a  kertes  mezőgazdasági  sáv  övezeti  előírásait  nem  kell 
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megváltoztatni.  A vasúti megálló közelében, a falusias és kertvárosias lakóterületi tömbök és 
a gazdasági telkek építési övezeti előírásait nem szükséges módosítani. 

3. A belterület és az aszódi határ közti sáv. 

Az új vasúti területek kötöttpályás közlekedési területbe kerülnek (KÖk). A felhagyott vasúti 
terület  besorolása  megváltozik,  a  javaslat  szerint  korlátozott  használatú  mezőgazdasági 
terület  lesz  (Mko).  A  korlátozott  használatú mezőgazdasági  területek  övezeti  besorolását 
nem kell módosítani. 

4.1.2. Beépítésre szánt terület 

A  módosítási  területen  a  kertvárosias  és  falusias  lakóterület,  valamint  a  kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági beépítésre szánt területek megmaradnak. 

4.1.3. Beépítésre nem szánt terület 

A  vasúti  bővítési  területsávokat  beépítésre  nem  szánt  közlekedési  területbe  kell  átsorolni 
(KÖk).  A mezőgazdasági,  az  erdő  és  a  közúti  közlekedési  beépítésre  nem  szánt  területek 
megmaradnak, a felhagyott vasútvonal területe is közúti közlekedési területbe kerül. 

4.1.4. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek 

A  vasútvonal  a  nagyközség  egyik  nyugat‐kelet  irányú  szerkezeti  eleme marad,  több más 
országos közlekedési nyomvonallal, az M3 autópályával é a 3.sz. országos úttal.  

4.1.5. Védelmi elemek 

Közutak védőterülete: autópálya 100‐100 m, 3.sz. országos út külterületen 50‐50m,  

Vasutak: 50‐50 m. 

5. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

5.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

5.1.1. A terület a hatályos tervben 

A  vasútvonal  a  térség  fontos  nyugat‐kelet  irányú  szerkezeti  eleme,  több  más  országos 
közlekedési nyomvonallal, az M3 autópályával és a 3 sz. úttal együtt.  

1. A domonyi határ és a belterület közötti sáv. 

Ezen a szakaszon a vasútvonal nyomvonala nem változik, a területe bővül.  

2. A vasút belterületi szakasza. 

A belterület mellett a nyomvonal nem változik, a  területe bővül, a vasúti megálló  jelenlegi 
épületénél  kezdődik  a  nyomvonal  módosítása.  Az  új  megálló  előterében  bővül  a  vasúti 
terület és a közterület is, a P+R parkoló és a buszforduló kialakítása miatt. 

3. A belterület és az aszódi határ közti sáv. 

A belterülettől északra a vasúti nyomvonal változik, az ívkorrekció és az új Galgamácsai vonal 
kialakítása miatt. A felhagyott vasúti terület besorolását meg kell határozni. 

5.1.2. A javasolt módosítás és indoklása 

A vasúti bővítési területsávokat beépítésre nem szánt közlekedési területbe kell átsorolni. A 
belterülettől északra a vasúti nyomvonal változik, az  ívkorrekció és az új Galgamácsai vonal 
kialakítása miatt. 
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5.1.3.  A  településszerkezeti  változás  területrendezési  tervekkel  való  összefüggéseinek 
bemutatása 

A belterülettől északra a vasúti nyomvonal változik, az ívkorrekció és az új Galgamácsai vonal 
kialakítása  miatt.  A  magasabb  szintű  területrendezési  tervekben  a  meglévő  nyomvonal 
szerepel, így vizsgálni kell a nyomvonal megfelelőségét. 

5.1.4. A településszerkezeti változásnak a településfejlesztési koncepcióval való összhangja 

A  vasút  fejlesztés beleillik  a  térség és  a  település  közlekedési  koncepciójába  (mobilitás és 
elérhetőség), a népesség  fontos közösségi közlekedési eszköze a vasút. A vasúti  szállítás a 
gazdasági életben játszhat jelentősebb szerepet, és e mellett a közösségi közlekedés mind a 
munkavállalók, mind a tanulók számára kényelmes és gyors eljutást biztosít a közeli városok 
és a főváros felé is.  

5.2. Tájrendezési javaslat 

Az  UVATERV  rendelkezésünkre  bocsátotta  a  vasúti  szakasz  engedélyezési  tervének  Bag 
igazgatási  területét  érintő,  a  településrendezési  eszközök módosításának  előkészítéséhez 
szükséges munkarészeit,  úgymint  az  átnézeti  helyszínrajzot  és  a  vasúti  helyszínrajzokat,  a 
kisajátítási  határokat.  Elkészült  a  környezetvédelmi  hatásvizsgálati  dokumentáció,  az 
egyeztetési eljárást lefolytatták. A vasútvonal szakasz korszerűsítésére vonatkozóan a Közép‐
Duna‐Völgyi  Környezetvédelmi  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  határozatában 
engedélyt  adott.  Ennek  megfelelően  jelen  terv  nem  tartalmaz  környezeti  vizsgálati 
munkarészt,  mivel  a  sokkal  részletesebb  hatásvizsgálatot  tekintjük  e  munka 
megalapozásának is. 

A vasútvonal Bag területére eső szakaszán a megengedett  legnagyobb sebesség 160 km/h. 
Állandó sebességkorlátozás nincs. A tervezett fejlesztés ezen a szakaszon  jelentős sebesség 
növekedéssel jár.  

A  természeti környezetre gyakorolt hatások közül kiemelendő a  területfoglalás: vasútvonal 
korszerűsítéséhez  kapcsolódóan  nem  elegendő  a  meglévő  vasúti  közlekedési  terület, 
kisajátítással  szélesítés  történik.  A  terület  szélesítés  érinti  az  Galga  és  az  Egres  patak 
környezetében kijelölt ökológiai folyosót. Nem érinti a NATURA 2000 területeket.  

Bag  közigazgatási  területén  egy  kisebb  ívkorrekció  készül.  A  települést  érinti  továbbá  az 
aszódi vasúti csomópont átépítése is: az ívkorrekció Bag megálló környezetében kezdődik, és 
Aszód  vasútállomásig  tart.  A  vasúti  pálya  jelentősen  lerövidül,  a Galgamácsa  felől  érkező 
vonal becsatlakozását áthelyezik. Az átépítés a Galga völgyében  jelentős átalakításokkal  jár, 
az átalakítások a Galga menti ökológiai folyosót jelentősen érintik. 

A  vasútvonal  épített  környezetre  gyakorolt  hatása  kettős.  A  fejlesztés  javítja  az 
életminőséget:  kellemesebb  környezet,  gyorsabb  közlekedési  lehetőség,  mely  magában 
hordozza a gazdasági fejlődés lehetőségét is. Ugyanakkor a megnövekedő vasúti forgalom a 
zajszint növekedésével, fokozott hulladékképződéssel jár, mely problémákat kezelni kell. 

5.4. Közlekedési javaslatok 

Bag nagyközség területén a Hatvani vasútvonal átépítése során: 

‐ több kisebb  ívkorrekció tervezett Domonyvölgy és Bag vasútállomás között, a  legnagyobb 
eltérésnél 8‐12 m‐es területbővüléssel,  

‐ átépül a szintbeli közúti‐vasúti átjáró a 0126hrsz külterületi úton, 

‐ a Forrás patak mederkorrekcióval keresztezi a vasutat, 
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‐ a vasúti megállónál a meglévő épületet a Bag‐Aszód közti ívkorrekció miatt bontani kell, új 
vasúti felvételi épület létesül, új perontetők is épülnek, a peronokhoz új gyalogos felüljáró és 
lift is készül,  

‐ az új felvételi épület mellett új P+R parkoló, új buszmegálló és buszforduló is lesz, 

‐ a vasút Bag és Aszód közötti  ívkorrekciója a Bag‐i vasútállomástól kezdődik, bagi területre 
kerül a Balassagyarmati vonal új pályája is,  

‐ a Galga patak mederkorrekcióval keresztezi a vasutat,  

‐ új szintbeni közúti‐vasúti átjáró létesül a Bag‐Aszód közötti korrigált nyomvonalú külterületi 
Aszódi úton (Troszkás út). 

Szerkezeti  tervi szinten a  tervezési  terület úthálózata  lényegében nem változik. A  tervezési 
területet  egy  országos  út  érinti,  a  3105j.  országos  mellékút  (egy‐egy  rövid  szakaszon 
határolja  az M3  autópálya,  illetve  a  3sz.  főút). Az  országos mellékút  (Dózsa György  utca) 
nyomvonala nem változik, a vasúti  felett átvezető meglévő hídját korszerűsítik. A hatályos 
terv szerint az állomás környékén két gyűjtőút  is halad, közülük az Állomás utca a tervezési 
terület északi határát képezi, a Vasút utcának a Dózsa György utcai csomópontja határos a 
tervezési  területtel.  Ez  utóbbi  csomópont  átépül  (az  állomáshoz  vezető  út  csomópont‐
kialakítása keretében), egyébként egyik gyűjtőút sem változik. Egy helyi külterületi gyűjtőút 
is keresztezi a tervezési területet, ez az Aszódi út, az un. „Troszkás” út. Az út nyomvonala egy 
egészen  kicsit  változik  ott,  ahol  az új  vasúti  szakaszt  szintben  keresztezi.  Egyéb  szerkezeti 
jelentőségű  változás  a  hatályos  terv  közúthálózati  javaslatát  nem  érinti.  Jelentős  változás 
történik  viszont  a  kötöttpályás  közlekedés  területén. A Hatvani  vasútvonalon  több  kisebb 
területszélesítés  mellett  a  bagi  vasútállomástól  északra  jelentős  ívkorrekció  lesz,  ennek 
következtében  a  vasút  az  eddiginél  jóval  nagyobb  hosszban  és  területen  érinti  Bag 
közigazgatási  területét.  Lényeges  változás  az  is,  hogy  megjelenik  a  bagi  külterületen  a 
Balassagyarmati  vasútvonal  is,  aminek  a  nyomvonalát  szintén  korrigálni  kell,  hogy 
csatlakozhasson az új Hatvani vonalhoz. A Településszerkezeti tervlapon tehát kismértékben 
módosítani  kell  a  Troszkás  út  nyomvonalát,  jelentősen  módosul  a  Hatvani  vasútvonal 
területe, és megjelenik a Balassagyarmati vasútvonal. A Településszerkezeti  terv  leírásának 
„Közlekedési területek” fejezetét nem szükséges módosítani.      

A vasútfejlesztés, és a hozzá kapcsolódó útfejlesztések területigénye miatt módosítani kell a 
település  szabályozási  tervét  is.  A  hatályos  Szabályozási  tervlap  közlekedési  területei  az 
alábbiak szerint változnak (az UVATERV Zrt. által készített út‐ és vasútépítési engedélyezési 
és kisajátítási tervekkel összhangban): 

‐  Domony  után  a  vasúti  pálya  észak  és  dél  felé  is  kissé  kiszélesedik,  ennek  közterület 
szabályozási  következménye  az M3  autópályával  határos  szakaszon,  illetve  a  0126hrsz.  út 
keresztezésénél van, egyébként csak övezethatár módosítással jár, 

‐  A  Bag  és  Aszód  közötti  ívkorrekció  a  bagi  állomásnál  kezdődik,  emiatt  a  meglévő 
vasútállomási épületet el kell bontani, új felvételi épület, P+R parkoló és buszforduló épül az 
1917/2,3,4,6,7,8hrsz, az 1664hrsz és az 1665/2hrsz  telkeken, valamint az 1665/3hrsz  telek 
egy részén. A telkek közül csak az 1917/2hrsz, az 1664hrsz és az 1665/2hrsz telek közterület 
jelenleg is, a felsorolt további telkeket közterületként kell kiszabályozni, kivéve az 1665/3hrsz 
telek érintett részét, ami vasúti területté válik.  

‐ Az új vasúti pálya nagy ívű szakasza a belterület nyugati határa és az aszódi állomás között 
húzódik, a Balassagyarmati új vasúti pálya a Galga északi oldala mellé kerül, a Galga jelentős 
mederkorrekcióval  keresztezi  a  vasútvonalat.  Közterület‐szabályozási  következménye 
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mindennek  csak  a  Troszkás  útnál  van, módosul  az  út  szabályozása  a  vasutat  keresztező 
szakaszon, ahol új szintbeli vasúti átjáró létesül. A vasútfejlesztés miatt a tervezési területnek 
a  bagi  állomástól  nyugatra,  északra  lévő  részén  egyébként  csak  övezethatár  módosítás 
szükséges,  az  új  vasúti  területsávokat  kötöttpályás  közlekedési  területbe  kell  sorolni,  a 
felhagyott  vasúti  sávok  új  övezeti  besorolást  kapnak.  A  vasútfejlesztés  miatt  elvágott, 
megszűnő  földutakat  korrigálni,  pótolni  kell,  de  ez  csak  telekhatár  módosításokat  tesz 
szükségessé (mivel magánutakról van szó).  

‐  A  jelenlegi  közigazgatási  határok  mellett  nagyrészt  bagi  területre  kerül  az  új  aszódi 
vasútállomás, de a bagi  területen ez  is  csak a kötöttpályás közlekedési  terület övezetének 
növekedésével jár, közterület szabályozással nem. 

A hatályos TRE szerinti kerékpárút‐hálózat a vasútfejlesztés miatt nem változik. Az állomás 
akadálymentes gyalogos megközelítése biztosított lesz.  

Új P+R parkoló épül a vasútállomás déli oldalán, közúti területen. 

A hatályos szabályzat közlekedési előírásainak csak egészen kicsi pontosítására van szükség. 

5.5. Közművesítési javaslatok   
 
A szakágat érintően a fejlesztési igények két részből adódnak össze. Egyrészt jelentkeznek a 
vasútfejlesztéshez  közvetlen  kapcsolódó  közműfejlesztési  feladatok,  másrészt  a 
vasútfejlesztés  környezetében  egyéb  fejlesztési  szándékokból  eredő  közműfejlesztési 
igények jelentkeznek.  
 
A vasútfejlesztéshez közvetlen kapcsolódnak azok a közműfejlesztési feladatok, amelyeknél a 
közművek a vasútfejlesztéssel érintett területet keresztezik, vagy áthaladnak azon. Ezek azok 
a villamosenergia hálózatok és csapadékvíz elvezetésében szerepet játszó vízfolyások, árkok, 
amelyek védelmét, szükség esetén kiváltását kell érintettségük esetén megoldani.  
 
Vasútfejlesztés  területét  keresztező,  vagy  azon  áthaladó,  védelmet,  kiváltást  igénylő 
vízfolyások,  árkok,  valamint  közmű‐  és  elektronikus  hírközlési  hálózatok,  a  vasútfejlesztés 
engedélyezési tervéhez az UVATERV Zrt által készült előzetes tanulmánytervekből kigyűjtve a 
következők a tervezett ívkorrekció után kialakuló pályához viszonyítva: 
 
Felszíni vízrendezést szolgáló átvezetések: 
kereszt‐
szelvény 
helye  átvezetési igény 

átvezetés 
műszaki 
megoldása 

Nyílás 
  (m)  javasolt fejlesztés  tervezett paraméter 

442+92,40  Időszakos vízfolyás  csőáteresz  1,0  bontás, építés  vb.keret 

449+14  Időszakos vízfolyás  vb.keret  2,0  felújítás, toldás   

452+81  Farkasvölgyi árok  csőáteresz  1,8  felújítás   

461+75  Időszakos vízfolyás  csőáteresz  0,8  bontás, építés  vb.keret 

464+30  Egres patak  kb.teknő  9,0  felújítás   

472+00  Időszakos vízfolyás  vb.keret  1,5  felújítás, toldás   

489+92  Galga patak  fp.gl.acélhíd  15  bontás   

490+10  Galga patak      építés  fp.gl.acélhíd 
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A  vasútfejlesztési  területet  érintő  közmű‐  és  elektronikus  hírközlési  vezetékek  fejlesztési 
igényei 

KERESZTEZÉS  Cső‐       

Meglévő  Meglévő  Tervezett 

Közmű 
megnevezése, 

típusa 

Átmérő/ 
feszült‐
ség  anyag  Védőcső  Üzemel‐tető 

453+64  451+95  ‐ 
Középfeszültségű 
villamos légvezeték 

22kV  ‐  ‐  ÉMÁSZ Nyrt. 

482+19  ‐  480+44 

Gázvezeték (3bar) 

110  KPE  NA 300a  TIGÁZ‐DSO Kft. 

482+25  ‐  480+50 
Középfeszültségű 
villamos légvezeték 

22kV  ‐  ‐  ÉMÁSZ Nyrt. 

482+33  ‐  480+58  Szennyvízvezeték  110  KPE  300 a 
DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi 

Kft. 

482+49  ‐  480+70  Távközlési kábel  ‐  ‐  ‐ 
Invitel Távközlési 

Zrt. 

482+99  ‐  481+23  Víznyomócső  200  a  van 

DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi 

Kft. 

483+05  ‐  481+29  Víznyomócső  400  a  van 

DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi 

Kft. 

‐  482+48  ‐  Távközlési kábel  ‐  ‐  ‐ 
Invitel Távközlési 

Zrt. 

‐  482+53  ‐  Távközlési kábel  ‐  ‐  ‐ 
Invitel Távközlési 

Zrt. 

497+67  ‐  493+02  Távközlési kábel  ‐  ‐  ‐ 
Invitel Távközlési 

Zrt. 

‐  ‐  493+28  Szennyvízvezeték  250  ac  ‐ 

DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi 

Kft. 

497+67  ‐  ‐ 
Távközlési kábel 

(2db!) 
‐  ‐  ‐ 

Invitel Távközlési 
Zrt. 

498+05  ‐  ‐  Szennyvízvezeték  250  a 
400 a 
600 a 

DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi 

Kft. 

510+77  505+65  ‐ 
Középfeszültségű 
villamos légvezeték 

22kV  ‐  ‐  ÉMÁSZ Nyrt. 

 
A  táblázatban  a  vasútvonal  fejlesztéséhez  közvetlen  kapcsolódó  kiváltást,  védelembe 
helyezést,  helyben  történő  átépítést megoldó  terveket  az UVATERV  Zrt  elkészítette.  Ezek 
változtatás  nélkül  a  rendezési  tervbe  beépítésre  kerültek,  hozzátéve,  hogy  egyéb 
keresztezések előfordulása nem zárható ki, azok a továbbtervezés során még kiegészítésként 
jelentkezhetnek, mint megoldandó feladatok. 
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A  közmű  szakágat  érintő  második  csoportba  tartozó  fejlesztési  feladatok  a  vasútterület 
változásával érintett területen megvalósítandó egyéb fejlesztések, amelyek a rendezési terv 
módosításában  figyelembe vételt  igényelnek. Ezek közül elsődleges a vasút  térségét érintő 
egyéb  közlekedés‐fejlesztések,  valamint  az  egyéb  területfejlesztések,  amelyek  szintén 
hatással vannak a vizsgált területre. Ezek miatt jelentkező fejlesztési igények közművenként 
határozhatók meg. 

Közművenkénti közműfejlesztési feladatok 

Vízellátás 
Bag  Nagyközség  vízellátását  a  DAKÖV  Dabas  és  Környéke  Vízügyi  Kft.  biztosítja  a  Bagi 
Üzemigazgatósághoz tartozó helyi kirendeltség segítségével. A településen kiépített hálózati 
rendszer üzemel. 
A  vasútfejlesztéssel  érintett  beépített,  illetve  beépítésre  szánt  terület  feltáró  útjaiban 
haladnak  vízvezetékek,  amelyek  a  városi  egységes  hálózati  rendszeréhez  tartoznak. 
Előzetesen ezeknek a vezetékeknek a helyben maradásával lehet ugyan számítani, de vannak 
szakaszok,  ahol  a  vízvezeték  ezek  átépítési,  áthelyezési  igénye  szükségessé  válhat.  Ennek 
pontos meghatározására a továbbtervezés során kerülhet sor. 
A  vasútfejlesztéshez  közvetlen  kapcsolódó  kiváltások,  vezetéképítések  és  vezetékek 
védelmét szolgáló javaslatok továbbtervezése során még felülvizsgálhatók. 

Vízelvezetés 
A vizsgált településen elválasztott rendszerű vízelvezetést építettek ki, a fejlesztési javaslat is 
elválasztott rendszerű hálózattal készül. 

Szennyvízelvezetés 
Bag nagyközség épített környezetéből a  szennyvíz közcsatornás elvezetését és a  szennyvíz 
tisztítótelepen  történő  kezelését  a  DAKÖV  Dabas  és  Környéke  Vízügyi  Kft.  biztosítja.  A 
településen kiépített hálózati rendszer üzemel. 
A  vizsgált  település  adottságai  alapján  a  szennyvízelvezető  rendszert  gravitációs 
megvalósítással  alakították  ki  végátemelő  alkalmazásával,  ahonnan  nyomóvezetékekkel 
szállítják tovább a szennyvizeket. 
A  vízellátásnál  leírtakkal  azonosan  a  vizsgált  beépített  területen  haladó  utak  jelenlegi 
szabályozási  szélességén  belül  helyezték  el  a  szennyvízgyűjtő  csatornákat.  A  kiépített 
gyűjtőhálózatot  egyes  helyeken  az  utak  számára  fenntartott  közterületeken  helyezték  el. 
Ahol az utcák jelenlegi szabályozását érinti fejlesztési javaslat, az ott haladó szennyvízgyűjtő 
csatornákat is érintheti.  
Előzetesen ezek helyben maradásával  lehet ugyan  számítani, de  lesznek  szakaszok,  ahol a 
csatornák átépítési, áthelyezési igénye szükségessé válhat. Ennek pontos meghatározására a 
továbbtervezés során kerülhet sor. 
Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 
A vizsgált terület topográfiai adottsága alapján a vasút déli oldalán, annak tágabb térségében 
várható fejlesztések hatására az elvezetendő csapadékvíz mennyisége növekedni fog, amely 
elvezető rendszerének befogadója a vasutat keresztező Galga patak. A Galga patak a Zagyván 
keresztül  Szolnoknál ömlik  a  Tiszába. A módosítással érintett  területen haladó  vízelvezető 
létesítmények  méretezésénél  így  a  várható  többlet  vízelvezetési  igény  elvezetési 
lehetőségére is fel kell készülni.  
A kialakult, illetve kialakított vízelvezető rendszerre általánosan jellemző, hogy korlátozott a 
befogadó  képessége,  ezért,  az  egyes  vízelvezető  árkok,  vízfolyások  vízgyűjtő  területére 
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tervezett  többlet  lefolyást  eredményező  területfejlesztés  esetén,  a  fejlesztési  területről 
célszerű  vízvisszatartással  késleltetve,  helyi  záportározók  létesítésével,  abból  csökkentett 
kifolyással elvezetni a vizeket, hogy a befogadó  irányába keresztmetszet növelési  igény ne 
merüljön  fel.  Ezzel  érhető  el,  hogy  a  vasút  nyomvonalát  keresztező  vízfolyások,  árkok 
keresztmetszet igénye hosszabb távon, változtatási igény nélkül, fenntartható maradjon. 
A  vasútfejlesztés  nyomvonalának  víztelenítésére  a  tervezett  vasúti  pálya mentén  új  nyílt 
árkos vízelvezetés kiépítését  tervezik, amelynek befogadója a vizsgált  szakaszon  szintén az 
Emse‐patak.  

Villamosenergia ellátás 
A  település, benne  a  vizsgált  területrész  fogyasztóinak  villamosenergia  ellátását  az  ELMŰ‐
ÉMÁSZ Elosztóhálózati Kft biztosítja. A kiépített hálózati  rendszerének  táppontjai a 132/22 
kV‐os  alállomások,  amelyről  induló  középfeszültségű  hálózatok  fűzik  fel  a  fogyasztói 
transzformátor állomásokat. 
A  vasútfejlesztés  által  érintett  vizsgált  területet  is  keresztezik  a  villamosenergia  ellátást 
biztosító,  kiépített  hálózati  rendszerhez  tartozó  közép‐  kisfeszültségű  elosztóhálózati 
nyomvonalak. Ezek a nyomvonalak oszlopokra fektetve haladnak és egy részük keresztezi is a 
vasúti pálya nyomvonalát. 
Előzetesen ezeknek a hálózati nyomvonalaknak a helyben maradásával lehet ugyan számolni, 
de  vannak  szakaszok,  ahol  a  villamosenergia  hálózat  átépítési,  áthelyezési  igénye 
szükségessé válhat. Ennek pontos meghatározására a továbbtervezés során kerülhet sor. 

Földgázellátás 
A vizsgált  területen üzemelő  földgázvezetékek, a  település  fogyasztói gázellátását biztosító 
TIGÁZ‐DSO Zrt. kezelésében van. 
Előzetesen az érintett vezeték‐szakaszok helyben maradásával, védelmük biztosítása mellett, 
lehet ugyan  számítani, de a vasútfejlesztés  tényleges kiépítésekor ezek egyes  szakaszainak 
áthelyezési  igénye  mégis  szükségessé  válhat.  Ennek  meghatározására  a  továbbtervezés 
során kerülhet sor. 

Megújuló energiahordozók hasznosítása 
A vasútfejlesztésre vonatkozóan is célszerű felhívni a figyelmet a megújuló energiahordozók 
hasznosítási  lehetőségére,  mivel  a  vasút  mentén  elhelyezhető  napelemek  segítségével 
termelt  villamosenergiával  a  villamosenergiát  igénylő  berendezések  üzemeltetése 
gazdaságosabbá  tehető.  Természetesen  a  közhálózati  villamosenergia  szerepét  ez 
biztonságtechnikai okokból nem váltja ki, de fogyasztás csökkentésében jelentősebb szerepe 
lehet. 

 

Elektronikus hírközlés 
Vezetékes elektronikus hírközlés 
A tervezett vasútfejlesztés nyomvonala elektronikus hírközlési hálózatokat érint. Az előzetes 
tervek  alapján  a  vasúti  területet  közvetlen  iparági,  azaz  MÁV  kábelek  érintik,  továbbá 
keresztezik a vasútfejlesztés területét iparági és közületi távközlési nyomvonalak is. Ezeknek 
a nyomvonalaknak a  kiváltását,  szükséges  védelmét, a  vasútfejlesztés előkészítő  terveiben 
tanulmányterv  szinten  az  UVATERV  szakági  tervezői  megoldották,  a  szabályozási  terv 
módosításában változtatás nélkül beépítésre kerültek. 
A település vezetékes távközlési szolgáltatója az Invitel Távközlési Zrt. A Budapest szekunder 
központhoz  tartozó  34‐es  körzetszámú  Gödöllő  primer  központ  Hévízgyörk  vezetékes 
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távközlési  hálózatának  bázisa.  A  település  28‐as  távhívó  számon  csatlakozik  az  országos, 
illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 
A település távközlési hálózatának kiépítése a 90‐es évek eredménye. 
A  térségben  szükségessé  váló  vezetékes  elektronikus  hírközlési  fejlesztést  szolgáló 
hálózatépítésre  földalatti  elhelyezés  javasolt,  amely  ha  a  vasútfejlesztéssel  érintett 
nyomvonal keresztezését  igényli, akkor egyrészt a hírközlés számára kialakított vasút alatti 
keresztezési  helyek  vehetők  igénybe,  illetve  az  egyéb,  pl  közlekedési  célra  kiépített 
keresztezési helyek vehetők figyelembe. 

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
Az  elektronikus  hírközlési  igények  ellátását  növekvő  mértékben  a  vezeték  nélküli 
szolgáltatások veszik át. Jelenleg a vezeték nélküli közszolgáltatás létesítményeit a T‐Mobile, 
a  Telenor,  és  a  Vodafone  üzemelteti,  amelyek  Hévízgyörk  területén  kellő  lefedettséggel 
megfelelő vételi lehetőséget tudnak biztosítani. 
Meg kell említeni, hogy szolgáltatási engedéllyel bérelt létesítmény igénybe vételével számos 
szolgáltató áll rendelkezésre. A rendezési tervet azonban csak a hálózat‐, illetve létesítmény 
engedélyesek érintik, mert ők jelennek meg a településen területfoglalási igénnyel. 
A terület vezeték nélküli szolgáltatók számára antenna telepítésére  lehetőséget a település 
helyi építési szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével biztosít. 

5.6. Környezeti hatások 

Földtani értékek, termőföld és a talaj védelme  
A vasútvonal mentén védendő földtani értékek, sziklakibúvások, barlangok, stb. nem 
találhatóak. 

A vasút környezetében érzékeny termőterületek: meliorált és öntözött területek nem 
találhatóak. 

A vasútvonal termőföldre és a környező talajra gyakorolt hatása a töltés közvetlen 
környezetében jelentkezik, pontos hatásterület nem kijelölhető. A természeti környezetre 
gyakorolt hatások közül kiemelendő a területfoglalás:  

 vasútvonal  korszerűsítéséhez  kapcsolódóan  nem  elegendő  a  meglévő  vasúti 
közlekedési terület, kisajátítással szélesítés történik.  

 Bag  közigazgatási  területén  egy  kisebb  ívkorrekció  készül,  amely  szintén  területek 
művelésből való kivonását teszi szükségessé,  

 a  település  közigazgatási  területét  érinti  továbbá  az  aszódi  vasúti  csomópont 
átépítése  is:  az  ívkorrekció  Bag  megálló  környezetében  kezdődik,  és  Aszód 
vasútállomásig tart.  

A  vasúti  pálya  jelentősen  lerövidül,  a  Galgamácsa  felől  érkező  vonal  becsatlakozását 
áthelyezik. Az átépítés a Galga völgyében jelentős átalakításokkal jár.  
A  kisajátítással  együtt  járó  termőterület  vesztés  során  7,9  ha  nagyságú  termőterület 
művelésből való kivonása válik szükségessé.  
A talajra szennyező hatása  lehet az üzemelés során a karbantartás: a váltók kezelése során 
alkalmazott kenőanyagok a csapadékvízzel a  talajba kerülnek. A MÁV  tájékoztatása  szerint 
kenőanyagként a környezetre ártalmatlan, növényi eredetű terméket használnak. 

A felszíni vizek védelme 

A felszíni vizek a területen nem jelentősek. Bagot északkelet felől érinti a Galga‐folyó, amely 
a Cserhátban ered és a Zagyvába torkollik. Mellékvízfolyása az Egres‐patak, mely a Gödöllői 
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dombságban ered, és Bagnál torkollik a Galgába. A település közigazgatási területén ered a 
Nagy‐völgyi‐patak, mely a településen belül az Egres‐patakba ömlik. 

A felszíni vizek (Galga folyó és patakok) vízminősége a környéken jelenleg II. osztályba sorolt. 
A  településeken  a  patakok  vize  ennél  szennyezettebb.  A  mezőgazdasági  területeken  a 
csapadékvíz elvezető hálózat elhanyagolt, funkcióját gyakran nem látja el.  

A terület erősen vízhiányos. A patakok vízhozama szélsőségesen ingadozó. A Galgát az 1970‐
es  években  szabályozták.  Később,  egy  korábbi  záportározó  továbbfejlesztéseként 
duzzasztották fel az Egres patakot a felső szakaszon (Domonyvölgy). Így az ingadozó vízjárás 
nem veszélyezteti a művelt és lakott területeket. 

A vasútvonal a Galga völgyében halad, így a felszíni vizek a fejlesztéssel közvetlen érintettek. 
Az  aszódi  csomópont  átépítésével  a  vasúti  pályatest  a Galga medréhez  közelebb  kerül. A 
vízfelületek a fejlesztés során nem változnak. 

A  felszíni  vizekben  szennyezés  a  csapadékvízzel  együtt  bemosódva  jelentkezhet.  A  vasúti 
töltésen  keletkező  csapadékvizet  általában  nem  szennyezett,  és  azonnal  elszivárog.  Az 
érzékeny  területeken  a  csapadékvizet  zárt  árokban  kell  gyűjteni és biofiltrációs medencén 
keresztül kell a befogadóba vezetni.  

Új  járulékos  beruházásként  P+R  parkoló  készül  Bag megállónál.  A  parkoló  csapadékvizét 
tervezetten szikkasztó kútba gyűjtik, biofiltrációs technológiával szikkasztják el. 

A felszín alatti vizek védelme  

A  felszín  alatti  vizek  nem  feltártak.  Mivel  természetes  körülmények  között  a  talajvíz  a 
településeket ellátta, artézi kút kevés helyen van. A kutak mélysége 100 m alatti, vízhozamuk 
közepes (50‐100 l/p). A talajvíz jellege kalcium‐magnézium‐hidrogénkarbonátos. 

A  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területeken  lévő  települések  
besorolásáról  szóló  27/2004.(XII.25.)  KvVM  rendelet  szerint  Hévízgyörk  közigazgatási 
területe „érzékeny” besorolású.  

A  vasútvonal  felszín  alatti  vizek  szempontjából  fokozottan  érzékeny  területen  halad  át. 
Áthalad az aszódi ivóvíz bázis „B” övezetét, egy rövid szakaszon (Bag megálló környezete) az 
„A”  övezetbe  is  belemetsz. Hatásterület  a  vízjárástól  függően  legfeljebb  100 m.  A  felszín 
alatti  vizek  fokozott  érzékenysége  miatt  védelmükre  különös  gondot  kell  fordítani.  A 
vasútvonal  fejlesztése  és  üzemelése  során  elsősorban  a  csapadékvizek  gondos 
összegyűjtésével  és  kezelésével,  valamint  a  havária  események  megelőzésével  és  gyors 
kezelésével lehet védeni a területeket.  

A vasútvonal  fejlesztése a  felszín alatti vizekben minőségi károsodást okozhat, mennyiségi 
hatása  nincs.  A  vízminőség  megóvása  céljából  a  töltésekről  lefolyó  csapadékvizet  zárt 
csapadék  csatornákban  kell  gyűjteni,  a  szennyvízzel  együtt  kezelni,  vagy  biofiltrációs 
medencéken keresztül kell elszivárogtatni, illetve a felszíni befogadókba engedni. 

Levegőtisztaságvédelem  

A vasútvonal védelmi övezete levegőtisztaság szempontjából a tengelytől számított 25‐25 m. 
Ezen  a  területen  nem  helyezhető  el  lakóépület,  üdülőépület,  oktatási,  nevelési, 
egészségügyi, szociális és igazgatási épület. A vasútvonal jelenleg is villamosított, károsanyag 
kibocsátása nincs. A vasúti közlekedés károsanyagot csak a Diesel‐mozdonyok működésével 
bocsát ki, melyek ezen a szakaszon nem jellemzőek.  
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A  vasútvonal,  a  közösségi  közlekedés  fejlesztésével  a  gépkocsival  közlekedők  száma 
várhatóan csökken, így a vasútvonal közvetetten kedvezően befolyásolja a levegő minőségét. 

Zaj‐ és rezgésvédelem  

Lakó‐  és  vegyes  területeken  a  27/20088.  (XII.3.)  KvVM‐EüM.  rendelet  szerint  az  alábbi 
határértékeknek kell teljesülniük vasúti fővonaltól származó zaj esetében: 

L TH nappal = 65 dB (A) 

L TH éjjel = 55 dB (A) 

Jelenleg a mérések és számítások alapján Bag közigazgatási területén a vasúttól 25 m‐re, a 
referencia  távolságban  kialakuló  környezeti  zajszinteket  és  a  65/55  dB  határérték 
teljesülésének távolságát az alábbi táblázat foglalja össze: 

 
LAeq (25) 

65/55 dB határérték 
teljesülésének határa 

 
2011 

 
Sebesség 

Nappal  Éjjel  Nappal  Éjjel 

Bag  120 km/h  64,9 dB  62,0 dB  26,4 m  95,4 m 

Bag közigazgatási  területén a vasútvonalhoz közeli  lakóterület  lakóépületeinél  főként éjjeli 
időszakban  a  zajterhelési  határértékek  már  jelenleg  is  meghaladják  a  határértéket.  A 
környezeti zaj elleni védelmi létesítmény a vasútvonal mentén nem található.  

Várható vasúti zajterhelés és intézkedési javaslatok 

A  jelenlegi forgalomhoz képest ‐ szakasztól függően – a rekonstrukcióval érintett Budapest‐
Hatvan vasútvonalon nappal a személyvonatok száma 82‐111 %‐kal megnő, a tehervonatoké 
pedig egységesen 80 %‐kal emelkedik, így összességében a nappali vonatszám a jelenlegihez 
képest 81‐108 %‐kal nő meg. Éjjel a változás kisebb, a személyvonatok száma 41‐76 %‐kal, a 
tehervonatoké 25 %‐kal nő, így éjszaka 36‐60 %‐os a növekedés. A vasútvonal Bag területére 
eső  szakaszán a megengedett  legnagyobb  sebesség 160 km/h. Állandó  sebességkorlátozás 
nincs. A tervezett fejlesztés ezen a szakaszon jelentős sebesség növekedéssel jár. 

Távlatban,  a  rekonstrukciót  követően  Bag  közigazgatási  területén  a  következő  környezeti 
zajszintek várhatóak:  

 
LAeq (25) 

65/55 dB határérték 
teljesülésének határa 

 
2026 

 
Sebesség 

Nappal  Éjjel  Nappal  Éjjel 

Bag  160 km/h  68,8 dB  66,0 dB  54,8 m  193,5 m 

A  táblázatból  látható,  hogy  a  vasúti  forgalom  és  sebesség  növekedésével  a  zajszintek  is 
jelentősen megnőnek a vasútvonal mentén.  

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,  lehetőleg a megállóhelyi peronok mellett. A zajvédő fal pontos 
méretezését az engedélyezési és kiviteli tervek tartalmazzák.  

Épített környezet 

A  vasútvonal  épített  környezetre  gyakorolt  hatása  kettős.  A  fejlesztés  javítja  az 
életminőséget:  kellemesebb  környezet,  gyorsabb  közlekedési  lehetőség,  mely  magába 
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hordozza a gazdasági fejlődés lehetőségét is. Ugyanakkor a megnövekedő vasúti forgalom a 
zajszint növekedésével, fokozott hulladékképződéssel jár, mely problémákat kezelni kell. 

Hulladékgazdálkodás  

A vasútvonal üzemelésével összefüggésben kétféle hulladék  jelentkezik: kommunális  (utas) 
és  technológiai  (szállítmányozás,  karbantartás)  hulladék.  A  fejlesztés  során  mindkét 
hulladékfajta mennyisége megnövekszik. A növekedés nem számottevő. 

A kommunális hulladék elsősorban az állomások környezetében keletkezik,  lehet elszórt és 
gyűjtőedénybe  helyezett.  A  hulladék  főleg  fertőzésveszélyt  okozhat.  A  hulladékot  a MÁV 
gyűjti, és szállíttatja el. A sínek mentén a kidobált szilárd hulladék okoz elsősorban esztétikai 
szennyezést. Rendszeres tavaszi hulladékgyűjtő akciókkal orvosolható a probléma.  

A vonatok nyílt rendszerű WC‐i is szennyezik a környezet, az így keletkezett hulladék csekély 
mennyiségű, gyorsan elbomlik.  

Az  új  típusú  vonatok  általában  zárt  utastérrel  (klimatizált)  és  zárt  rendszerű  WC‐vel 
rendelkeznek,  így  a  fejlesztéssel párhuzamosan  a  sínek mentén  a  kommunális  szennyezés 
csökkenése várható. 

A  technológiai  hulladék  a  sínek mentén  és  az  állomásokon  keletkezik.  A  sínek mentén  a 
szállítmány  szóródásával,  a  karbantartás  során elhagyott hulladék. Kisebb mennyiség nem 
terheli a környezetet, nagyobb mennyiség csak havária esetén keletkezik. 

Az állomásokon elsősorban az értéktelen göngyöleg vet fel hulladékgazdálkodási kérdéseket. 
A hulladékot az eddigi gyakorlatnak megfelelően – de nagyobb mennyiségben – szelektíven 
adják le a feldolgozóknak. 

Veszélyes hulladék normál üzem esetén a sínhálózat mentén nem keletkezik. 

A  tervezett  fejlesztések következtében várható környezeti hatások elleni védelem nem  teszi 
szükségessé a helyi építési szabályzat környezetvédelmi tárgyú előírásainak kiegészítését. A 
vonatkozó országos és HÉSZ előírások betartása esetén a környezetszennyezés megelőzhető, 
kiküszöbölhető. 

5.7 Biológiai aktivitás‐számítás 
A  biológiai  aktivitásérték  számítását  az  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  az  épített  környezet 
alakításáról  és  védelméről  értelmében  csak  akkor  kell  elvégezni,  ha  a  településrendezési 
eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A Budapest‐Hatvan 
vasúti fővonal rekonstrukciója során Bag területén új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik, így a biológiai aktivitásérték számítására jelen esetben nincs szükség. 
 
5.8 A magasabb szintű területrendezési terveknek való megfelelés 

A  településre  vonatkozó magasabb  szintű  területrendezési  tervek  a  2003.  évi  XXVI.  tv.  az 
Országos Területrendezési Tervről és a Pest megyei Területrendezési terv. 

Az  idén  év  elejétől  hatályos  módosított  OTrT  több  ponton,  térségi  területfelhasználási 
kategórián és övezeten változtatott, így ott az OTrT előírásait kell alkalmazni.    
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Országos Területrendezési Tervről 

A módosítási terület a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségbe tartozik.   
Országos Területrendezési Terv előírásai 

(2)  A  kiemelt  térségi  és  megyei  területfelhasználási  kategóriákon  belül  a  települési  területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a  mezőgazdasági  térséget  legalább  85%‐ban  mezőgazdasági  terület,  beépítésre  szánt  különleges 
honvédelmi  terület,  beépítésre  nem  szánt  különleges  honvédelmi  terület  vagy  természetközeli  terület 
területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  a  térségben  nagyvárosias  lakóterület  és  vegyes  terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
7.§ (1) Az Országos  Erdőállomány Adattár  szerint  erdőterületnek minősülő  területet  a  településrendezési 
eszközökben legalább 95%‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

‐ Erdőterületből  vasúti  területbe  kerül: 2600m2, ez  az erdőgazdálkodási  térség 0,1%‐a, Az 
igénybevett erdők  nem az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületek. 

A terv a tv. előírásának megfelel, mert 5%0,1%. 
 

‐ Mezőgazdasági területből vasúti területbe kerül: 7,7 ha, mely a mezőgazdasági térség 0,5 

%‐a.                             A terv a tv. előírásának megfelel, mert 15%0,5%. 
A település vasútvonala: 
2.38. Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] ‐ Hatvan ‐ Miskolc ‐ Mezőzombor 
9.  § (1)  Az  országos  jelentőségű  közlekedési  infrastruktúra‐hálózatok  térbeli  rendjét  és  az  országos 
jelentőségű  építmények  elhelyezkedését  a  2.  számú melléklet,  a  térbeli  rend  szempontjából meghatározó 
települések felsorolását pedig az 1/1‐7. számú mellékletek tartalmazzák. 
(6) A településrendezési eszközök készítése során 
a) az  országos  és  térségi  jelentőségű műszaki  infrastruktúra‐hálózatok  és  az  egyedi  építmények  helyét  a 
kiemelt  térségi  és megyei  területrendezési  tervekben meghatározott  térbeli  rend  figyelembevételével  kell 
meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatoknak a település közigazgatási területére 
vetített hossza  legfeljebb  ±5%‐kal  térhet  el  a  kiemelt  térségi  és megyei  területrendezési  tervek  szerkezeti 
tervében  megállapított  nyomvonalváltozattól,  kivéve,  ha  a  területi  (környezeti,  társadalmi  és  gazdasági) 
hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
 (7) Az országos  és  térségi  jelentőségű műszaki  infrastruktúra‐hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 
biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét. 
(2) Az  1/1‐1/4. mellékletekben  szereplő  országos műszaki  infrastruktúra‐hálózatok  elemeit  és  az  egyedi 
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét ‐ 
térség  esetén  a  megjelölt  település  közigazgatási  területét  vagy  annak  10  km‐es  körzetét  ‐  érintve,  az 
országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok 
és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
10.§ (2) Az 1/1‐1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki  infrastruktúra‐hálózatok elemeit és az egyedi 
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét ‐ 
térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km‐es körzetét ‐ érintve, az országos 
szerkezeti  terv  figyelembevételével,  az  engedélyezési  eljárás  során  felmerülő  ágazati  szempontok  és 
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

A törvény szerint a közigazgatási terület min.10 km‐es körzetében változhat a nyomvonal, 
a folyamatos kapcsolódási lehetőség biztosított, tehát a terv megfelel. 

Bag:  2294,17 ha 

hagyományosan vidéki települési térség: 493,31  ha (21,50%) 

erdőgazdálkodási térség: 249,99 ha  (10,90%) 

mezőgazdasági térség: 1549,51 ha  (67,54 %) 

vízgazdálkodási térség: 1,37 ha (0,06%) 



BUDAPEST‐HATVAN VASÚTI  FŐVONAL  REKONSTRUKCIÓS PROJEKT 

VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA      30 
 

A települési térség 2%‐os bővítését a módosítás nem vette igénybe. 

Térségi övezetek 

‐ A módosítási terület az ökológiai hálózat övezetét érinti. 

13. §30 (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben  csak olyan  kiemelt  térségi és megyei  területfelhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit 
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

‐ A módosítási terület a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét érinti. 

14. §36 (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

A terv megfelel az előírásoknak, mert a övezet területében új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre. 

‐ A módosítási terület az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét érinti. 
14/A.§ (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység 
jelölhető  ki,  továbbá helyi  építési  szabályzatában  és  szabályozási  tervében  csak  olyan  építési  övezet  és 
övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények  tájba 
illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a  tájképet  jelentősen megváltoztató építmények 
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

A terv megfelel az előírásoknak, mert az övezeti előírások tartalmazzák a tájképvédelmi 
előírásokat. 

‐ A módosítási terület az országos vízminőség‐védelmi terület övezetét érinti. 
15.  § (2)  Az  övezetbe  tartozó  települések  településrendezési  eszközeinek  készítése  során  ki  kell  jelölni  a 
vízvédelemmel  érintett  területeket,  és  a  helyi  építési  szabályzatban  az  építési  övezetre  vagy  övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

A terv megfelel az előírásoknak, mert az övezeti előírások tartalmazzák a vízvédelmi előírásokat. 

 

PEST MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

‐ A módosítási terület hagyományosan vidéki települési, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térséget 
érint.  
(2)  A  kiemelt  térségi  és  megyei  területfelhasználási  kategóriákon  belül  a  települési  területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a  mezőgazdasági  térséget  legalább  85%‐ban  mezőgazdasági  terület,  beépítésre  szánt  különleges 
honvédelmi  terület,  beépítésre  nem  szánt  különleges  honvédelmi  terület  vagy  természetközeli  terület 
területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  a  térségben  nagyvárosias  lakóterület  és  vegyes  terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a  vegyes  területfelhasználású  térséget  legalább  85%‐ban  mezőgazdasági  terület,  erdőterület  vagy 
természetközeli  terület  területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  a  fennmaradó  részen  nagyvárosias 
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

‐ Erdőterületből  vasúti  területbe  kerül: 2600m2, ez  az erdőgazdálkodási  térség 0,1%‐a, Az 
igénybevett erdők  nem az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületek. 

A terv a tv. előírásának megfelel, mert 15%0,1%. 
‐ Mezőgazdasági területből vasúti területbe kerül: 7,7 ha, mely a mezőgazdasági térség 0,5 

%‐a.                            A terv a tv. előírásának megfelel, mert 15%0,5%. 
 
Térségi övezetek igénybevétele: 
‐ A módosítási terület a magterület és az ökológiai folyosó övezetét érinti. 

Magterület övezete 



BUDAPEST‐HATVAN VASÚTI  FŐVONAL  REKONSTRUKCIÓS PROJEKT 

VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA      31 
 

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

Ökológiai folyosó övezete 
18.  § (1) Az  ökológiai  folyosó  övezetében  új  beépítésre  szánt  terület  nem  jelölhető  ki,  kivéve,  ha:a) a 
települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést 
más jogszabály nem tiltja. 

A terv megfelel az előírásoknak, mert a övezet területében új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 

 

‐ A módosítási terület a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét érinti. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

A terv megfelel az előírásoknak, mert a övezet területében új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 

‐ A módosítási terület a földtani veszélyforrás terület övezetét érinti. 

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

A terv megfelel az előírásoknak, mert az övezeti előírások tartalmazzák a földtani veszélyek 
elhárítására vonatkozó előírásokat, valamint a településrendezési eszközök készítése során 

megtörtént a tényleges kiterjedésnek megfelelő lehatárolás, és az alapján a módosítási területeket 
nem érinti. 

‐ A módosítási terület az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét érinti. 

A terv megfelel az előírásoknak, mert a övezet területében az övezeti előírások tartalmazzák a 
tájképvédelmi előírásokat. 
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
KIEGÉSZÍTÉS 
a (Budapest)Rákos állomás – Hatvan állomás vasúti vonalszakasz korszerűsítése és a hozzá 

kapcsolódó létesítmények elhelyezéséhez szükséges településrendezési eszközök 
módosításához,  

Bag Nagyközség területén 
 

A tanulmány tárgya 

A  (Budapest)Rákos  állomás  –  Hatvan  állomás  vasúti  vonalszakasz  korszerűsítése  és  a  hozzá 
kapcsolódó  létesítmények  elhelyezéséhez  szükséges  a  településrendezési  eszközök  módosítása  a 
vasúti területek mentén. 

A  települések  településrendezési  terveinek  megalapozásához  szükséges  a  kulturális  örökség 
értékeinek  feltárása, azok védelmi szempontjainak érvényesítése a  településrendezési  tervben és a 
helyi építési szabályzatban.  

A  2001.  évi  LXIV.  Törvény  66.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  településrendezési  tervek  kötelező 
alátámasztó munkarésze  a  kulturális  örökségvédelmi  hatástanulmány.  A  hatástanulmány  tartalmi 
követelményeit a 4/2003.(II.20.) NKÖM rendelet tartalmazza. 

Az Örökségvédelem  a  település  országos,  ill.  helyi  védelem  alá  tartozó  épített  értékeket,  illetve  a 
régészeti lelőhelyek védelmét foglalja magába, szövegesen, és rajzi formában.  

A  vasút  nyomvonala  mentén  kijelölt  tervezési  területen  a  vasút  és  a  csatlakozó  létesítmények 
engedélyezési  tervéhez  környezeti  hatástanulmány  készült, melynek  része  volt  az  örökségvédelmi 
hatástanulmány. A régészeti tanulmányt Szalontai Csaba készítette 2011 októberében, a vasútvonal 
mentén 50‐50m‐es sávot vizsgálva. 

Ezt  a  régészeti  örökségvédelmi  hatástanulmányt,  valamint  a  hatályos  településrendezési  terveken 
feltüntetett védett épített értékeket, határvonalakat vettük alapul jelen hatástanulmány során, ezek 
érintettségét vizsgáltuk.     

Vonatkozó törvények és jogszabályok 

1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről 
253/1997.(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK)  
2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről 
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet – az örökségvédelmi hatástanulmányról 

A 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények: 

1.) Vizsgálat 

a.) Történeti leírás 

A Magyar  Északi Vasút  társaság 1861  és 1867  között  építette meg  a Budapest‐Hatvan‐Salgótarján 
vasútvonalat, egy vágánnyal.  Így a vasútvonal 1868‐ban az első vonala  lett a MÁV‐nak, és csaknem 
150 éve része a településnek. 1868‐ban már a MÁV építette meg a Hatvan‐Miskolc szakaszt. 1868 és 
1873 között épült meg a második vágány Budapest és Hatvan között. 1873 és 1888 között Hatvan és 
Miskolc  között  épült meg  a második  vágány.  A  nyomvonal  észak‐déli  irányban,  párhuzamosan  a 
Rákos‐ és az Aranyos patakkal. A kezdetben gőzmozdonyok vontatták a vonatokat, az 1951 és 1954 
között  kiépült  villamosítás  után már  villanymozdonyok  húzták.  A  teljes  vonal  villamosítása  1966‐
rakészült el. A villamosítás során felsővezetékek létesültek. 

b.) Természet, táj, tájhasználat  

A  vasút  és  létesítményei  tehát  már  150  éve  része  a  tájnak,  a  patakkal  párhuzamosan,  annak 
közelében húzódó vasúti sáv külterületen, erdős,  ligetes részeken haladt, a belterület, a  lakóterület 
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falusias  tömbjei, csak később épültek a vasút közelében. Az M3 autópálya a múlt  század hetvenes 
éveiben épült, a vasúttól északra. 

c.) Településképi és utcaképi értékek 

A vasútvonal, a vasúti épületek több mint száz éve része a térség külterületi arculatának.   

d.) Településkarakter: településszerkezet, telekszerkezet, telekhasználat, beépítési módok 

A  vasútvonal  a  település  külterületi  szerkezetét  meghatározó,  nyugat‐kelet  irányú  közlekedési 
nyomvonala. Az országos utak, a 3.sz út és az M3 autópálya, is a patakok völgyében haladnak.  

e.) Védettségek 

A vizsgált, a vasútbővítéssel érintett területen nem található országos vagy helyi védelem alatt  lévő 
épület, építmény.  

A vizsgált területen az alábbi régészeti területek találhatóak: 

‐ KÖH 25761, Bag 17. lelőhely, Bag – Görbe‐dűlő, 

‐ KÖH 25748, Bag 4. lelőhely, Bag – Peres‐dűlő. 

f.) Az örökségi értékek elemzése 

A vizsgált területeken lévő régészeti lelőhelyek csak részben feltártak, a vasúti korszerűsítéssel egyik 
lelőhely bolygatása sem várható. A Bag 4. területen az építés idején régészeti felügyelet szükséges. 

g.) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggéseiben 

A vizsgált területen nem fog történni jelentős, nagyarányú területhasználati módosítás. 

2.) Változtatási szándékok ismertetése 

Bag Község területén a vasútvonal átépítése során: 

‐ több ívkorrekció tervezett Domonyvölgy és Bag vasútállomás között, a legnagyobb eltérésnél 8‐12 
m‐es területbővüléssel,  

‐ átépül a szintbeni közúti‐vasúti átjáró, a 0126 hrsz. külterületi úton, 

‐ a Forrás patak mederkorrekcióval keresztezi a vasutat 

‐ átépül a szintbeni közúti‐vasúti átjáró a 21115j. országos mellékúton (Dózsa György utca), 

‐ a vasúti megállónál a meglévő épületet a Bag‐Aszód közti ívkorrekció miatt bontani kell, a 
településen új vasúti felvételi épület létesül, 

‐ a megállónál új perontető is épül, a peronokhoz új felüljáró és lift is készül,  

‐ az új felvételi épület mellett új P+R parkoló, új buszmegálló és buszforduló is lesz, 

‐ a Bag és Aszód közötti ívkorrekció a Bagi vasútállomástól kezdődik, bagi területre kerül a 
Galgamácsai vonal új pályája is,  

‐ a Galga patak mederkorrekcióval keresztezi a vasutat,  

‐ új szintbeni közúti‐vasúti átjáró létesül a Bag‐Aszód közötti korrigált nyomvonalú külterületi úton 
(Troszkás út). 

3.) Település‐hálózati és tájhasználati változás 

A módosítással a település‐hálózatban nem történik változás, a tájhasználatban is csak kisebb 
módosulás várható.           

a.) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

A  tervezett  módosítással  a  település  településszerkezetében,  területhasználatában  és  beépítési 
jellegében változás nem várható. A vasút korszerűsítésével megerősödik a vasútvonal teherforgalmi 
és személyszállítási szerepe. Könnyebb, gyorsabb lesz a teherforgalom és a közösségi közlekedés is a 
vasúton, az út‐vasút keresztezések átépülése után a közúti közlekedés  is biztonságosabb, gyorsabb 
lesz. 
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A  jelenlegi állomás épülete bontásra kerül. A régi típusépület még szinte változatlan formában van, 
tömegében, homlokzati kialakításában, látható az árkádos beálló, a homlokzati síkból kiálló forgalom‐
irányító állás, annak szintén félköríves áthidaló‐záródású bejárata is. A váróterem bejárata vízszintes 
áthidalása  és  a  nyílászárók  még  eredetiek.  A  kőlábazatot  és  a  pilléreket  sem  vakolták  be,  a 
tetődeszkázat  és  a  fal  megkopott  színezése  is  a  régi  árnyalatot  őrzi.  Az  állomás  környezete 
rendezetlen.  

b.) Infrastrukturális változás 
Az  infrastruktúra  fejlesztései  nemcsak  a  vasúti  közlekedés  korszerűsítését  és  az  utak  átépítését 
jelentik  a  településen,  a  vizsgált  szakaszon,  a  vasút  mentén  és  a  tágabb  térségben  több 
közművezeték is átépül. 

c.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 

A  településen  a  kötöttpályás  közlekedés,  a  vasút,  a  népesség  legfontosabb  tömegközlekedési 
eszköze. Az átépítésekkel, korszerűsítéssel, egy sokkal kényelmesebb és biztonságosabb vasútvonalat 
használhatnak majd. 

3.) Hatáselemzés  

a.) történeti településhálózati következmények 

A módosítással a kialakult  történeti  települési hálózat nem változik. A belterület nem növekszik, új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.  

b.) természeti, táji hatások 

A  módosítás  a  tájhasználatot  nem  befolyásolja  kedvezőtlenül.  A  vasúti  pálya  szélesítését  a 
környezetvédelmi engedélyben előírtak betartásával kell megvalósítani, így a természeti értékek nem 
károsodnak.  

c.) a településkép feltárásának változásai 
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A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat előírásainak betartásával a táj‐ és településkép nem 
fog kedvezőtlenül változni.  

d.) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, fenntarthatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

A vizsgált területen a régészeti lelőhelyek területein a vasúti, közúti építések nem járnak a lelőhelyek 
bolygatásával, így nincs szükség hatáscsökkentésre sem. A Bag 4. területen az építés idején régészeti 
felügyelet szükséges. 

e.) történeti térbeli rendszerek alakulása 
A  térség  régóta  kialakult  térbeli  rendszereit,  a  településszerkezet  és  utcahálózat,  a  telekosztás,  a 
beépítési mód, a beépítési karakter, az utcaképek, az épületeken megjelenő architektonikus elemek a 
tervezett  létesítmények  megvalósulása  nem  érinti,  azokat  nem  pusztítja,  károsítja.  A módosítási 
területen új térbeli rendszerek, új minőségű, karakterű térbeli rendszerek nem jönnek létre. 

f.) műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentősége a tájban, a településszerkezetben, 
az épített környezetben és a település életében 

A vizsgált területeken nem található sem országos, sem helyi védett épített érték.  

g.) a műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 

A vizsgált területeken nem található sem országos, sem helyi védett épített érték.  

h.) a településkarakter változásának hatásai 
A településkarakter a módosítással nem fog megváltozni.   

i.) a környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 

A vasút és az egyéb közlekedési létesítmény, a közművek átépítésével, a korszerűsítésekkel, a vasúti 
pálya átépítésével, a  zajvédő  falak  létesítésével a  térség környezeti  terhelése  jelentősen csökkenni 
fog.    

j.) a folyamatok iránya és visszafordíthatósága 

A  tervezett  beépítések  tudatos  településfejlesztési  tervezés  eredménye,  melyek  a  gazdasági  és 
társadalmi  változásokra  figyelemmel  volt.  A  változás  szerves  fejlődésnek  tekinthető.  A  vasúti 
közlekedés  fejlesztése  környezeti  szempontból  kedvező,  a  folyam  iránya  a  fenntartható  fejlődést 
szolgálja. A folyamat visszafordítására tehát nincs szükség.      

k.)  a kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve az ellentételezés lehetőségei 

A védett értékekben kár nem keletkezhet, azt a törvényi környezet és előírások megakadályozzák.  

4.) Összefoglaló 

Összegzésként  megállapítható,  hogy  a  tervben  foglalt  tervi  elemek,  az  előírások  és  javaslatok  a 
környezeti  elemeket  (levegő,  föld,  víz,  élővilág,  épített  környezet)  és  rendszereiket  (táj,  település, 
ökológiai rendszer) érő negatív hatások minimalizálását, a táji, természeti, és védett épített értékek 
védelmét  kívánják biztosítani. A  tervben  foglalt  feltételek,  szabályok és előírások  kellő biztosítékai 
annak, hogy a környezetminőség  romlása, az építészeti, az örökségvédelmi és a környezeti elemek 
károsodása ne következzen be, valamint az emberek életminősége ne romolhasson, sőt javuljon.   

5.) Nyilatkozatok 

Alulírott Zétényi Zsófia nyilatkozom, hogy az Örökségvédelmi hatástanulmány építészeti, műemléki 
és természeti, tájvédelmi része az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal 
összhangban készültek, a tanulmányban szereplő javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 
Zétényi Zsófia s.k. 
Okleveles építészmérnök, vezető tervező  TT 1 É  01‐2407  

 


