




















H-2I91 Bag,
Szent Imre utca 52.

Telefon: (28) 504-140
Fax: (28) 504-136

Iktat6sz6m : Bl I I 45-21201 8

KOZLEKEDES
F6v{rosi T erv ez6 Iroda Kft.
1052 Budapest. Becsi rit 5.

T{rgy: az M3 aut6prilya bagi csom6pont Bagot elkertilo, 30-as forit csom6pontjiiig,
valamint a 2108-as <isszek<ito rit Asz6d - Iklad - Domony elkertilci szakasz6nak
me g6pit6s6re vonatkoz 6 benthinasi pro gram v6lem 6ny ez6s e

Hivatkozva a fOZtpfEDES Fovarosi Tervezo Iroda Kft., 2018.02.16-dn dssze6llitott, trirgyi
beruhaz6si programjiira, 6s annak rajzmelldkleteire, az alihbi nyilatkozatot tessztik.

Abenthiuirsi program els6 fel6ben felvetett probl6mrlkkal ds a f5bb cdlokkal egyet6rtiink, a
tanulmriny megfelel6 m6don v lzolta azokat.

A rajzmell6kletben felttintetett elkenil6 tt vonalvezet6s6vel kapcsolatban azonban az alihbi
ag galyaink at fo galmazzuk me g :

o A ri1zr6l, 6s mag6b6l a tanulmAnyb6l is hianyzik a 30421j. becsatlakozl :iit, es a
megl6vo bagi f5rit (3105 j.rit, D6zsa Gycirgy rit) csom6pontjanak 6t6pit6se 6s

forgalomtechnikai m6dosit6sa. Ide a jelen terv megval6sul6sa eset6n is szi.iks6gesnek
tartunk egy s6vb6vit6st, 6s a kikanyarod6st segito forgalomszabiiyozitst (tribllkkal, fo-
6 s me I I dkritvo nal ak v iito ztatdsiival, e s etl e g j elzollmprikkal ) .

o A jelen elk6pzel6s egy nagym6retri, kdzfti hidat tartalmaz, mely rendkiviil driga
megoldiis. Annak a fenydben, hogy a 80-as sz. vasriti fovonal fehijit6srinak 6ttervez6se
sor6n fonrlshirinyra hivatkozva kivettdk a jelenlegi foriton 16v5, vasrit feletti kozriti hid
(kor6bban mezogazdas6gi hid) cser6jdt, sz6lesit6sdt, k6rd6ses, hogy egy nem messze
l6vo m6sik, sokkal nagyobb m6retti mritrirgy meg6pit6s6re adna-e az illam forriist.
Nehogy ez az egy mritrirgy veszllyeztesse iv egdsz tervezett beruhriz6s megval6sit6srit.

c Az ipari park mellol indul6 szakasz jelenlegi elk6pzel6se azzal jir, hogy az ipari
parkunkban egy nagy teriilet megkrizelit6se neh6zkess6, vagy szinte lehetetlenn6 vrilik.
Eziital azipari park 6rt6ke cs<ikken.



o Az tj bagi elkeriil5 szakasz 6s a megl6v<i 3105 j. rit (D6zsa Gyrirgy rit) csatlakozilsa
szerinti.ink nagyon bonyolult, 6s jelen elk6pzel6s szerint balesetvesz6lyes. F6k6nt azok
jArak rosszul, akik Tura irrinyrib6l akamak Asz6d fel6 menni, hiszen nagyon kicsi a
val6szintis6ge, hogy ezek az emberek egy ekkora kitdrSt fognak tewri az irj elkeriil6
szakaszon, ahelyett, hogy egyenesen haladnrinak a meg16v6 D6zsa Gy<irgy riton a 3-as
riti krirforgalom fel6.

. Az rij D6zsa Gy<irgy riti csatlakozisinill nem Litjuk biaositva a gyalogosforgalom
megoldiisilt (a falu belsej6bSl a ktirforgalomn6l tal6lhat6 3 buszmeg6ll6, illetve a
DAKOV Bagi Vizmri 6ptilete fel6.

A fentieken tril:

. Kdrjiik megvizsgrilni azt a lehet<isdget, hogy az ipari parki kdzriti hidon futhaladva, a
forgalom mer<ilegesen csatlakozzon a 3-as sz. fkl. ritba, a jelenlegi kcirforgalomt6l
tdvolabb (GdddllS irrinyriba). igy elkeriilhet6 lenne a bonyolult D6zsa Gyrirgy riti
csom6pont.

Es v6gtil:

o A fenti probl6mak egytittes megl6te miatt c6lszertibbnek tartjuk, az M3-as aut6palya
domonyvtilgyi lehajt6jrlnak 6tdpit6s6nek, bovitds6nek, ittalakitasanak lehet<is6g6t
megvizsgrilni, mert 6rz6stink szerint j6val kisebb <isszegbol ds kevesebb probl6m6val
lehetne milr ott lehozni az ant6piiydrol az Asz6d, Domony, Iklad, Galgam6csa feld
men6 forgalmat.

Tisztelettel:

Bag,2018.02.19.
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