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Előzmények
A 226/2015 (VIII.7.) kormányrendelet szerint, a Kormány nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította a 80-as jelű vasútvonal Rákos – Hatvan közötti
szakaszának rekonstrukcióját.
A vasút kiviteli terveit a Rákos-Hatvan Konzorcium készíttette el, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. megbízásából. Jelenleg készülnek a szükséges kisajátítási munkarészek
2014-ben a vasútépítési engedélyezési terv szerinti felhasználandó területek beépültek az
érintett XVII. kerület és a többi érintet település településrendezési terveibe.
Jelenleg vannak befejezési fázisban a vasútépítési- és a hozzájuk kapcsolódó útépítési kiviteli
tervek és esetenként, műszakilag indokoltan szükségessé vált újabb területek igénybevétele.

A 2014-ben jóváhagyott településrendezési tervi módosítások a vasútépítési
engedélyezési tervek alapján készültek. A 2016-ban elkészült kiviteltervek és a
lefolytatott műszaki felülvizsgálat eredményeként esetenként ismét módosítani kell a
hatályos rendezési terveket.
Bag település jelentős mértékben érinti a módosítás, mert elmarad a Rákos – Hatvan
és Aszód – Balassagyarmat vasútvonal új nyomvonalra történő átépítése az Aszóddal
szomszédos területrészeken.

A projekt keretében a közeli jövőben új megállóhelyek létesülnek, a régiek átépülnek a
vasútvonal korszerűsítésekor, javítva ezzel az elővárosi közlekedést és lokálisan az épített
környezet állapotát.

A vasútvonal korszerűsítése
A Rákos állomás (kiz.) – Hatvan állomás (kiz.) vonalszakasz a 80. számú Budapest – Miskolc –
Nyíregyháza vasútvonal egy szakasza, a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat (V. számú
Európai korridor) része.
A tervezési szakasz eleje, Rákos állomás végén levő 94+00 szelvény, a vége Hatvan állomás
előtt levő 651+50 szelvény. Aszódon csatlakozik a vonalhoz a 78. számú Aszód – Galgamácsa
–Balassagyarmat és a 77. számú Aszód – Galgamácsa – Vácrátót vonal.
A meglévő pálya sebessége v=100-120 km/h, helyenként állandó lassújelekkel.
A tengelyterhelés 210 kN, korlátozás nélkül. A felépítmény teljes hosszon hézagnélküli
kivitelben készült.
A 80. számú vonal tervezés alatt levő szakasza „A” kategóriájú kétvágányú, villamosított
fővonal, a tervezett tengelyterhelés 225 kN.
A vonalrészen a tervezési sebesség, Rákos és Domonyvölgy (94+00 – 446+76 hm
szelvények) között v=120km/h, Domonyvölgy és Hatvan (446+76 – 651+48 hm
szelvények) között v=160km/h, a beépítettség és egyéb akadályok miatt ennél kisebb
tervezési sebesség alkalmazása is szükséges volt.

A vonalszakaszon az alábbi állomások, megállóhelyek találhatók:
-

Városszélitelep mh. (új építésű megállóhely)
Rákosliget mh.
Rákoscsaba-Újtelep mh.
Rákoscsaba mh.
Pécel állomás
Isaszeg állomás
Gödöllő - Állami telepek mh.
Gödöllő állomás
Máriabesnyő mh.
Bag mh.
Aszód állomás
Hévízgyörk mh.
Galgahévíz mh.
Tura állomás.

A vonalszakaszon egyéb vasúti pálya létesítmények is találhatók:
- Rákos állomásból kiágazó vontató vágány, Rákos állomás és a Cinkotai út között,
- Isaszeg állomás után nyíltvonali kiágazás a CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai
Zrt. telepére,
- Aszód állomáson a Galgamácsa felé menő 77-78. számú vonal,
- Hatvan állomás előtt az Újszász-Szolnoki deltavágányok,
- Hatvan-rendezői kiágazás.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint ajánlatkérő felhívást tett közzé a tervezési
feladatra A nyertes ajánlattevő a Rákos-Hatvan Konzorcium lett (konzorciumvezető: UTIBER
Kft., konzorciumi tag: INFRAPLAN Zrt.). A Rákos (kiz.) – Tura (bez.) szakaszon az UTIBER Kft.,
a Tura (kiz.) – Hatvan (bez.) szakaszon pedig az INFRAPLAN Zrt. a szakasztervező. Egyes
szakági tervezési feladatokat a Konzorcium alvállalkozók bevonásával végzi.
A tervezett 80 sz. vasútvonalra Rákos (kiz) – Hatvan(kiz) szakaszára vonatkozóan 2012.
májusában az UVATERV Zrt. a Nemzeti Infrastruktúra Zrt megbízásából környezeti
hatástanulmányt készített, mely a vonalszakasz csatlakozó létesítményeire (szintbeni,
különszintű útátvezetések, párhuzamos utak, P+R parkolók, állomásokon, megállóhelyeken
tervezett beavatkozások) is kiterjedt. A környezeti hatástanulmány alapján a Közép –
Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezeti
hatásvizsgálati eljárást folytatott le, melynek eredményeként a tervezett beruházás KTVF: 73922/2013 iktatószámon környezetvédelmi engedélyt kapott.

A 80 j. vasútvonal rövid bemutatása
A Magyar Északi Vasút 1862-1867 között építette meg a Budapest – Hatvan –
Salgótarján vasútvonalat, mely 1868-ban lett a MÁV első vonala. 1868-ban már a MÁV
építette meg a Hatvan – Miskolc szakaszt. 1868-1873 között a Budapest – Hatvan
között, majd 1873-1888 között a Hatvan – Miskolc között épült ki a második vágány.
A vasútvonal villamosítása több ütemben 1951 és 1966 között készült el.
A vonal jelentőségét az adja elsősorban, hogy összeköttetést biztosít Délnyugat-Európa
és Északkelet-Európa között. Külön jelentőséget ad a fejlesztésnek, hogy a 884/2004.
EK Határozat értelmében a prioritást élvező TEN-T projektek között a 6. számú Lyon –
Trieszt (Koper) – Ljubljana – Budapest – Ukrajna kiemelt projektként van figyelembe
véve.
A belföldi személyszállításban az IC forgalom mellett meghatározó a hivatásforgalom,
a tárgyi munkát képező vonalszakaszon pedig az elővárosi forgalom fejlesztése is.

Az elkészült előkészítő tanulmányok szerint Ukrajna irányából, Záhonyon keresztül egyre
nagyobb teherforgalom várható, melyek mind a 100. számú Budapest – Szolnok – Debrecen
– Záhony mind pedig a 80. számú Budapest – Hatvan – Miskolc – Nyíregyháza vonal
fejlesztését indokolják.

A változásokat a következő oldalakon ismertetjük.

Érintett telkek helyrajzi számai

1. terület

0107

2. terület

0121/4-6
0121/8-14
0121/20
0121/22
0121/24
0121/26
0121/28
0123

3. terület

0120/5
2937
2938

4. terület

1938

5. terület

0197/7
0204/11
0204/51
0205

6. terület

Az úl vasúti nyomvonalak elmaradása
miatt az eredeti
állapot áll vissza az
érintett területeken.
Nem lesz a telkeket
érintő változás.

1 sz. Változás – Vasút és közúti szintbeni kereszteződés

Részlet a hatályos tervből

Tervezett változás a vízrendezés miatt. Érintett hrsz: 0107

2. sz. Változás – Vasúti pálya mellett

Részlet a hatályos tervből

A vasúti terület kismértékű szélesítése a korszerűsítés érdekében
Érintett hrsz-k: 0121/4-6, 0121/8-14, 0121/20, 0121/22, 0121/24, 0121/26, 0121/28,
0123

3. sz. Változás - Vasúti pálya mellett

Részlet a hatályos tervből

A vasúti terület kismértékű szélesítése a korszerűsítés érdekében
Érintett hrsz-k: 0120/5, 2937, 2938

4. sz. Változás – P+R parkoló kiépítése

Részlet a hatályos tervből

Szabályozás módosítása, hogy a bontás elkerülhető legyen. Érintett hrsz: 1938

5. sz. Változás – Vízrendezés Galga-patak

Részlet a hatályos tervből

A tervezett új vasúti nyomvonalak nem épülnek meg, de szükség van vízrendezésre a
Galga-patakon

6. sz. változás – Korszerűsítés az eredeti nyomvonalon

A Budapest – Hatvan – Miskolc vasútvonal és az Aszód – Balassagyarmat vasútvonal
Bagot érintő új nyomvonalai nem épülnek meg a műszaki felülvizsgálat
eredményeként, így az érintett területen visszaáll az eredeti területfelhasználás, azaz
mezőgazdasági terület marad elsődlegesen.

Melléklet: A 2014-ben elfogadott településrendezési terv szabályozási tervlapjai.

