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 BEVEZETÉS 
 A projekt bemutatása, megbízás 

Az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek 
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. 
számú  mellékletének  2.7.  pontja  alapján  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt 
jelentőségű beruházások körébe tartozik a 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos‐Hatvan‐
Miskolc‐Nyíregyháza  szakasz  rekonstrukciója,  valamint  2.8.  pontja  alapján  a  budapesti 
elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója. 

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 kialakítása magas színvonalon elégíti ki a mai kor  igényeit, az épületek és az 
átkelőhelyek  új  peront,  perontetőt  kapnak,  és  az  átközlekedés  akadálymentesen  lesz 
kialakítva.  Az  állomásokon  és  a  megállóhelyeken  új  távközlés,  vizuális  utastájékoztatás, 
hangosítás és órahálózat  kerül  kiépítésre. A  vonalszakasz a  lakóterületek  felé  zajvédőfallal 
kerül kialakításra. 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) megbízta az UVATERV Zrt‐t a 
MÁV  Budapest‐Hatvan  (80.  számú)  vasútvonal  Rákos‐Hatvan  szakasza  fejlesztéséhez 
kapcsolódó  engedélyezési  terv  elkészítésével,  amelynek  környezeti  hatásvizsgálati 
munkarésze  megkapta  a  környezetvédelmi  engedélyt.  Bag  Nagyközség  Önkormányzata 
megbízásából  és  az  UVATERV  Zrt.  finanszírozásában  a  Portaterv  Kft.  készíti  a 
vasútrekonstrukciós  projekt  településrendezési  tervének  Bag  Nagyközség  közigazgatási 
területére eső szakaszát a Planner‐T Kft.‐vel és a KÉSZ Közmű Kft.‐vel.  

A Kormány a 2016‐2019 között meg kívánja valósítani ‐ Európai Uniós forrásokból ‐ a vonal 
elővárosi, Rákos‐Hatvan közötti  szakaszának  rekonstrukcióját. A mintegy 150 milliárd Ft‐os 
becsült  összköltségű  beruházás  csak  akkor  kaphat  az  EU‐tól  nagy  eséllyel  pályázati 
finanszírozást,  ha  a  vasútfejlesztési  projekt  2014  végég  engedéllyel  rendelkezik.  Ehhez 
szükséges a településrendezési eszközök szeptember végi elfogadása. 

 Vasútfejlesztés Magyarországon 

A  80.  számú Budapest  ‐ Hatvan  ‐ Miskolc  (‐ Nyíregyháza)  kétvágányú,  villamosított  vasúti 
fővonal,  amely  Bag  Nagyközség  közigazgatási  területét  is  kelet‐nyugati  irányban  átszeli, 
egyike  Magyarország  legforgalmasabb  törzshálózati  vasútvonalainak,  egyben  Észak‐
Magyarország  legfontosabb kötött pályás közlekedési  tengelye. A vasútvonal első  szakasza 
Budapest  és  Hatvan  között  1867‐ben  épült  ki,  a  fővárost  a  felvidéki  bányavárosokkal 
összekötő  salgótarjáni  vasútvonal  első  ütemeként.  Keleti  irányban  az  1869‐70‐es  években 
épült tovább, közvetlen kapcsolatot biztosítva Budapest és az addig vasúton csak kerülővel, 
Debrecenen át elérhető Miskolc és az észak‐magyarországi ipar‐ és bányavárosok, a Felvidék 
keleti része valamint Galícia  felé. A vonal az 1960‐as évek közepén komoly korszerűsítésen 
ment keresztül a borsodi iparvidék fejlesztéséhez kapcsolódóan, valamint mivel ez az útirány 
biztosította  teherszállítás  szempontjából  az  elsődleges  összeköttetést  Budapest  és  a 
Szovjetunió  között,  a  vonalat  teljes  hosszában  villamosították.  A  vonalon  az  utolsó 
komolyabb  fejlesztések  1979  és  1982  között  zajlottak  le,  ekkor  jelentős  infrastrukturális 
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beruházások  valósultak meg,  számos  helyen  különszintű  csomópontok,  alul‐  és  felüljárók 
épültek, a vonalat alkalmassá tették a 120 km/h‐s sebességű közlekedésre. 

 

 

 

 

 

A vasútvonal állaga az elmúlt több mint 30 évben jelentős mértékben leromlott, több helyen 
állandó lassújelek kihelyezésére és sebességkorlátozásra volt szükség a pályaállapotok miatt. 
A  vonalszakasz  az  időközben  meghatározott  V.  sz.  helsinki  korridor  részévé  lett,  így 
kiemelten fontos szerep jut neki az elkövetkezendő időszakban.  

 

 Alapadatok 

A tervezési munka a megbízó által rendelkezésre bocsájtott alaptérkép az állami alapadatok 
felhasználásával készült.  

A vasútvonallal kapcsolatos módosítás a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is 
érinti. A helyi  építési  szabályzatban  az övezeti,  építési övezeti  előírások nem  változnak. A 
módosítás csak a közvetlenül érintett területre készül, beillesztve a hatályban lévő rendezési 
terv  rendszerébe. A hatályos  településrendezési  terv alátámasztó munkarészei,  valamint a 
vasútvonal  szakasz  engedélyezési  tervéhez  készült  szakági  tervek,  a  kisajátítási  terv  és  a 
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környezetvédelmi  hatástanulmány  elegendő  információt  tartalmaznak  a  szerkezeti  és  a 
szabályozási  terv  módosításának  megalapozásához.  További  alátámasztó  munkarészek 
készítése nem szükséges.  

Az  UVATERV  rendelkezésünkre  bocsátotta  a  vasúti  szakasz  engedélyezési  tervének  a 
település  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 beruházáshoz kapcsolódóan készült Örökségvédelmi hatástanulmány is, amelynek vannak 
régészeti munkarészei is. 

A  településszerkezeti  terv  csak  a  vasútfejlesztés  megvalósításának  érdekében  szükséges 
mértékben módosul. A korszerűsítéshez  szükséges  területigényt csak az elkészült  részletes 
vasúti‐ és szakági tervek alapján került meghatározásra.  

A  vasútvonalnak  kb.  7  km  hosszú  szakasza  halad  át  a  község  közigazgatási  területén.  A 
módosított  vasúti  közlekedési  és  közúti  terület  ábrázolása  az  UVATERV  által  készített 
engedélyezési tervnek megfelelően történt. 

A vasútfejlesztés a településen 

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.  Az  állomásokon  és  a 
megállóhelyeken  új  távközlés,  vizuális  utastájékoztatás,  hangosítás,  órahálózat  kerül 
kiépítésre.  
 
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, 
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‐ 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). 
 

A  fenti  létesítmények  helyigénye  miatt  a  község  településrendezési  eszközeit, 

településszerkezeti, valamint szabályozási és övezeti tervét, az építési övezeti besorolást, és 

azok előírásait is az alábbiak szerint kell módosítani, nyugatról kelet felé haladva: 

‐  Domony  után  a  vasúti  pálya  észak  és  dél  felé  is  kiszélesedik,  északon  a  vasúti  terület 

szélesítése  véderdőket  érint,  délen  a  vasút  egy  szakaszon  az  M3  autópályával  határos, 

módosítani kell az övezeti határokat, és a gyorsforgalmi út szabályozási vonalát. 

‐ A belterület előtt a vasúti pálya bővítése korlátozott használatú mezőgazdasági területet és 

természetközeli besorolású részt érint, utóbbi az ökológiai hálózat része,  itt  is szükséges az 

övezeti határok pontosítása. 

‐ A belterület nyugati szélén a vasúti pálya kereskedelmi, szolgáltató gazdasági  területeket 

csökkent, az északon kijelölt gazdasági terület és a vasút között, ezen a szakaszon, szintén, 

korlátozott  használatú  mezőgazdasági  terület  húzódik,  módosítani  kell  az  egyes  eltérő 

használatú területegységek határát. 

‐ A belterület északnyugati  részén a  vasúti pályabővítés  a  vasúttól délre  lévő  lakótelkeket 

nem érinti. 

‐  A  Bag‐Aszód  közötti  ívkorrekció  a  bagi  állomásnál  kezdődik,  az  új  felvételi  épület,  P+R 

parkoló és a buszforduló  lakótelkeket nem vesz  igénybe. Az új  létesítmények az 1917/2, /3, 

/4,  /6,  /7  és  /8  hrsz.  telkeken  valósulnak  meg.  A  telkeket  közlekedési  területként  kell 

kiszabályozni. Az ott  lebontott kereskedelmi, szolgáltató egységeket a 1665/3, /4 és a 1840 

hrsz.  üres  telkeken  lehet  pótolni,  ehhez,  ezeket  a  telkeket  Gksz‐2  építési  övezetbe  kell 

sorolni. 

‐ Az  új  pálya  nagy  ívű  szakasza  a  belterületi határ  és  az  aszódi  állomás  között  húzódik,  a 

Galgamácsai új vasúti pálya a Galga mellé kerül, az északi oldalra, az új pályák korlátozott 

használatú mezőgazdasági  területeken  épülhetnek, melyek  az  ökológiai  folyosó  részei.  A 

Galga  jelentős mederkorrekcióval keresztezi a Hatvani vasútvonalat. A vasútfejlesztés miatt 

elvágott, megszűnő  földutakat  korrigálni,  pótolni  kell.  A módosított  nyomvonalú  Troszkás 

úton  szintbeni  vasúti  átjáró  létesül.  Az  új  vasúti  területsávokat  kötöttpályás  közlekedési 

területbe kell sorolni. A felhagyott vasúti sávok távlatban mezőgazdasági területek legyenek.  

 


