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71/2019. (V.7.) HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: SZERKEZETI TERV 
LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A szerkezeti tervlapon az egyes területrészek felhasználási módja, továbbá a vonalas szerkezeti 
elemek kerültek feltüntetésre. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem kaptak önálló jelölést, 
azonban a környező területfelhasználások folyamatossága ezen közlekedési célú közterületek 
területénél megszakad1. A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló 
kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell 
az érintett szomszédos területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. 

A településszerkezeti terv a fejlesztési lehetőségek változásával járó, szerkezeti jelentőségű 
területeket általánosan fejlesztési területeknek nevezi. A fejlesztési területek az alábbi 
kategóriákba sorolhatók: 

 Az olyan változás előtt álló területek, melyek a valóságban még jellemzően nem épültek be, 
de a településszerkezeti terv beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolja őket, a 
beépítésre szánt, nem beépített területek. Ezek a területek képezik a település területi 
fejlesztési tartalékát, amely a település összefüggő, szerkezeti léptékben meghatározó, a 
valóságban még jellemzően nem beépített, de beépíthető területeket jelenti. 

 Azok az átalakulás, változás előtt álló területek, melyek a korábban hatályos 
településszerkezeti tervhez képest új területfelhasználási egységbe kerülnek, a változással 
érintett területek. Ezek a területek mutatják a település fejlesztési irányainak változását. 
A területfelhasználási egységek változása történhet beépítésre nem szánt területből 
beépítésre szánt területbe való átsorolásként, beépítésre szánt területből beépítésre nem 
szánt területbe való átsorolásként, beépítésre szánt területeken vagy beépítésre nem szánt 
területeken belül történő átsorolásként. 

 A településen zajló fejlesztések ütemezésére, mederben tartására szolgál a távlati 
fejlesztési területek jelölése. Ezek a területek a településszerkezeti terven a várható 
fejlesztési szándéknak megfelelő területfelhasználási kategóriába sorolt területek, azonban 
a fejlesztés jelenleg nem indulhat meg, mert a helyi építési szabályzat építési jogokat 
egyelőre nem biztosít, e területek beépítése a fejlesztési elképzelések tisztázását 
követően, s egyéb – az önkormányzat által szabott - feltételek teljesülése esetén indulhat 
csak meg. 

Aszód város településszerkezeti tervének alapját a többször módosított 119/2011. (V.10.) Kt. sz. 
határozattal elfogadott településszerkezeti terv jelenti, s a változások e tervhez képest jelennek 
meg a településszerkezeti tervben. 

 

                                                 
1 Az önálló kategóriába nem sorolt közterületeket (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utakat) a szerkezeti terv fehér színnel 

jelöli. 
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1. TELEPÜLÉSSZERKEZET - TÁJSZERKEZET 

Aszód város Pest megyében, a budapesti agglomeráció határán elhelyezkedő település. Aszód 
Budapesttől 43 km-re Gödöllő és Hatvan között fekszik. Aszód további 10 településsel együtt az 
Aszódi járás része, a járási központ szerepét a funkciókat tekintve változatosabb, s a fejlettebb 
társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező Aszód tölti be. 

Aszód közlekedési adottságai megfelelőek. A város legfőbb közlekedési tengelyeit a 3. sz. Budapest 
– Miskolc - Tornyosnémeti elsőrendű főút valamint a MÁV 80 a. számú Budapest – Hatvan vasútvonala 
alkotja. 

A város központját a 3. sz. főútvonal (Pesti út, Kossuth Lajos utca), valamint a Petőfi Sándor utca 
menti területek alkotják, ahol lakó, intézményi, kereskedelmi és szolgáltató funkciók váltakoznak. 
A település intézményei jellemzően a központi városrészben és a főútvonalak mentén fekszenek. A 
településszerkezeti terv megerősíti a Kossuth Lajos utca és Pesti út menti településközpont 
területeket, illetve a településszerkezeti szempontból fontos intézményi területeket. 

A város lineáris központját keletről az Újtelep városrész, északról a Papi földek határolja. Az 
Újtelepi városrész a ’60-as években, a Papi földek a ’80-as években kezdett beépülni, azonban 
mindkét településrész főként családiházas lakóterületekből áll. A település gazdasági területei a 
belterület keleti és déli határában helyezkednek el, a vasútvonal és a főútvonalak mentén.  

A település tájszerkezetét jelentősen befolyásoló vonalas elemek nagy része a közigazgatási terület 
déli felében helyezkedik el. A településen itt halad keresztül a Budapest-Hatvan vasútvonal, illetve 
a 3. sz. főút, illetve délen folyik a Galga-patak is. A belterülettől északra a legmeghatározóbb 
területi elem a Hosszúvölgy, amely észak-déli irányban kettéválasztja a külterületet. A Hosszúvölgy 
területhasználatában az erdők és a gyepek dominálnak. Az egykori zártkert a Hosszúvölgy nyugati 
oldalán helyezkedik el.  

Aszód a Cserhát lábánál, a Galga völgyében helyezkedik el. Belterülete a Galgához közelebb, délen 
fekszik. A település Cserhát oldalára felfutó területein többnyire szántóföldek találhatók, míg a 
külterület északi felén elhelyezkedő Hosszúvölgyet jellemzően erdők illetve azokat kísérő 
korlátozott mezőgazdasági területek (gyepterületek) borítják. A Galga völgyében a 
vízgazdálkodáshoz kapcsolódó területfelhasználások és a korlátozott mezőgazdasági területek 
jelennek meg. A Hosszúvölgy nyugati részén az erdőterületek veszik körbe kertes mezőgazdasági 
területeket. A településrendezési eszközökben pufferterületet kell biztosítani a védelemre érdemes 
területek számára (ökológiai hálózat elemei, távlati lakóterületi fejlesztési területek stb.) 
korlátozott mezőgazdasági terület kijelölésével vagy erdőterület, fasor létesítésével. 

Újabb beépítésre szánt területek kijelölése, a korábbi bővítések átgondolása, a beépítés 
intenzitásának növelése az igények figyelembe vételével és a jelenlegi településszerkezethez való 
alkalmazkodással lehetséges. 

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- 3. sz. (Budapest – Miskolc - Tornyosnémeti I. rendű főút 
- 2108. j. (Balassagyarmat - Aszód) országos mellékút 
- 2109. j. (Aszód – Verseg - Szarvasgede) országos mellékút 
- 31309. j. (Aszód állomáshoz vezető út) országos mellékút 
- MÁV 80. a sz. vasútvonal (Budapest-Hatvan) 
- MÁV 78. sz. vasútvonal (Aszód - Balassagyarmat - Ipolytarnóc) 
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme 
- 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme 
- Galga-patak, Breda-patak 
- tervezett országos jelentőségű kerékpáros nyomvonal  
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Szerkezeti jelentőségű funkcionális és területhasználati egységek: 

- belterületi városrészek lakóterületi túlsúlya; 
- településközpont területek a Kossuth Lajos utca és a Pesti út mentén; 
- a belterületen elszórtan elhelyezkedő intézményi területek; 
- gazdasági területek jellemzően a belterület déli részén, a 3. sz. főút és a vasút mentén, illetve 

Kartal irányába a 2108.j. út mentén;  
- mezőgazdasági művelés alatt álló területek a közigazgatási terület északi részén; 
- kertes mezőgazdasági terület a Hosszúvölgyben; 
- összefüggő erdőterületek a Hosszú-völgy mentén; 
- majorsági terület a Galga-pataktól délre; 
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2. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

A település területén belterülethatár módosítható a szerkezeti tervlapon meghatározottak szerint 
az alábbi területen: 

1. A Szüret utca menti lakóterület (Kakas-hegy, belterület északi része) 

2. A Pesti út menti kereskedelmi, szolgáltató terület. 

 

 

1. 

2. 
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3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  

3.1. AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÉS JELLEMZŐIK 

 Területfelhasználási egység 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Közművesítettség 
minimális mértéke 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterület 

Ln Nagyvárosias lakóterület 1,2 teljes 

Lk Kisvárosias lakóterület 1,5 teljes 

Lke Kertvárosias lakóterület 0,6 teljes 

Vegyes terület 

Vt Településközpont terület 1,8 teljes 

Vi Intézmény terület 1,2 teljes 

Gazdasági terület 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 1,0 részleges 

GÁ Általános gazdasági terület 1,5 részleges 

Különleges terület 

K-Int Javítóintézet területe 1,2 teljes 

K-Spr Sport- és rekreációs terület 0,6 részleges 

K-Ma Majorsági terület 0,1 részleges 

K-Hon Honvédelmi terület 1,2 részleges 

K-P Pincék terület 0,2 hiányos 

K-K Kastély területe 0,8 teljes 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési és közműterület 

KÖu Közúti közlekedési terület 

KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 

Zöldterület 

Zkp Közpark 

Zkk Közkert 

Erdőterület 

Ev Védelmi erdőterület 

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

Mezőgazdasági terület 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

Má-Ko Korlátozott mezőgazdasági terület  

Vízgazdálkodási terület 

V Vízgazdálkodási terület 

Különleges beépítésre nem szánt terület 

Kb-Kt Fásított köztér 

Kb-T Temető terület 
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3.2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek 
megengedett beépítettsége legalább 10%. 

3.2.1. LAKÓTERÜLET 

3.2.1.1. Nagyvárosias lakóterület 

A terület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban lakó rendeltetésű 
épületek elhelyezésére szolgál. 

Aszód területén nagyvárosias lakóterület: 
- a Falujárók úttól északra található lakótelep magasabb beépítésű részei 

3.2.1.2. Kisvárosias lakóterület (Lk) 

A terület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű 
épületek elhelyezésére szolgál. 

Aszód területén kisvárosias lakóterület: 
- a Falujárók úttól északra található lakótelep, 

- Papföldi utca és a Nyár utca kereszteződésénél lévő terület; 

- Kossuth Lajos utca keleti részén elhelyezkedő társasházak területe; 

- a Honvéd utca - Falujárók útja - 1150/14 hrsz-ú út által határolt terület. 

3.2.1.3. Kertvárosias lakóterület (Lke) 

A terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. 

Aszód területén kertvárosias lakóterület a lakóterületek túlnyomórésze a városközponttól északra, 
nyugatra és keletre. 

3.2.2. VEGYES TERÜLET 

3.2.2.1. Településközpont terület (Vt) 

A terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, 
amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

Aszód területén településközpont terület: 
- a városközpont területe, a Pesti út, Deák Ferenc utca, valamint a Kossuth Lajos utca és vele 

párhuzamosan futó a Petőfi Sándor utca - Csengey utca menti területek; 

- a Kondoros téri piac és pavilonsor területe. 

3.2.2.2. Intézmény terület (Vi) 

Az intézmény terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló 
épületek elhelyezésére szolgál. 

Aszód területén intézmény terület: 
- a római katolikus templom területe; 

- az evangélikus templom területe; 

- az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumának területe; 

- Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziumának 
területe; 

- a Rákóczi utcai Csengey Gusztáv Általános Iskola területe; 

- a Baross utca menti rendelőintézet és mentőállomás területe. 

3.2.3. GAZDASÁGI TERÜLET 

3.2.3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
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A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezkedő gazdasági telephelyeken a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló tevékenységek folytathatók, üzemek telepíthetők. 

Aszód területén kereskedelmi, szolgáltató terület: 
- a vasútvonaltól északra a Kerekréti utca – Galga utca - Pesti út – Iparos utca által határolt 

területek; 

- a vasútvonaltól délre eső, Pesti út menti területek;  

- a Nyugat utca végében lévő gazdasági terület. 

3.2.3.2. Általános gazdasági területek (GÁ) 

Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, 
továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál. 

Aszód területén általános gazdasági terület: 
- a Kerekréti utcától nyugatra elhelyezkedő területek; 

- a Pesti út - Malom köz – vasút által határolt gazdasági területek; 

- a belterület északkeleti határában a Falujárók útja menti területek. 

3.2.4. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük 
miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet 
igényelnek.  

A különleges területek célját és fajtáját a településszerkezeti terv határozza meg. Az egyes 
különleges területek beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban kell meghatározni.  

3.2.4.1. Különleges terület - Javítóintézet területe (K-Int) 

A településszerkezeti terv ebbe a területfelhasználási egységbe sorolja az Aszódi Javítóintézet 
területét, valamint az intézettel szomszédos Hatvani út menti állami területet. 

3.2.4.2. Különleges terület – Sport- és rekreációs terület (K-Spr) 

A terület elsősorban a sportolás, rekreáció céljára alkalmas építmények elhelyezésére szolgál. 

Különleges sport- és rekreációs terület: 
- a vasúttól délre a sportpálya területe; 
- Csengey utca és a Mély út találkozásánál elhelyezkedő terület. 

3.2.4.3. Különleges terület – Majorsági terület (K-Ma) 

A településszerkezeti terv ebbe a területfelhasználási egységbe sorolja a Galga-pataktól délre eső 
Ferencz-tanya területét. A terület majorsági épületek, környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
állattartást szolgáló épületek, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

3.2.4.4. Különleges terület – Honvédelmi terület (K-Hon) 

A településszerkezeti terv ebbe a területfelhasználási egységbe sorolja a település keleti határában 
fekvő, Hatvani út melletti volt Petőfi laktanya területét. A terület honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági építmények elhelyezésére szolgál. 

3.2.4.5. Különleges terület – Pincék területe (K-P) 

A terület elsősorban a meglévő aprótelkes terület, mely főként gombászat, bortermelés, feldolgozás 
és e tevékenységekhez kapcsolódó kiszolgáló épületek, építmények elhelyezésére szolgál, amely 
nincs zavaró hatással a szomszédos területekre. 

A településszerkezeti terv ebbe a területfelhasználási egységbe sorolja a Mély út menti területeket 
valamint a Dózsa György út menti présházak területe tartozik e területfelhasználási egységbe.  

3.2.4.6. Különleges terület - Kastély területe (K-K) 

A Podmaniczky – Széchényi – kastély területe tartozik e területfelhasználási egységbe. A műemlék 
épületegyüttese elsődlegesen turisztikai, rekreációs célra, szálláshelyként, valamint kulturális célra 
használható.  
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3.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége 
legfeljebb 10 %. 

3.3.1. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a 
közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek 
csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a 
légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 

A közlekedési infrastruktúra elemek részletes ismertetését a 7. fejezet tartalmazza. 

3.3.1.1. Közúti közlekedési terület (Köu) 

Aszód területén közúti közlekedési terület: 

- az országos főutak és mellékutak területe 

- a gyűjtőutak területe 

3.3.1.2. Kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) 

Aszód területén kötöttpályás közlekedési terület a 78. számú Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc 
és a 80 a. számú Budapest - Hatvan vasútvonal területe és a település vasútállomásának környezete.  

3.3.2. ZÖLDTERÜLETEK 

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, 
javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település 
lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, 
településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek, és az ehhez kapcsolódó építmények 
elhelyezésére szolgál.  

3.3.2.1. Közpark 

Közpark: több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú közhasználatú közterületi zöldterület, amelynek 
legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb 

Aszód közigazgatási területén zöldterület - közpark: 

- a Mély út és a Régész utca között elhelyezkedő zöldterület. 

3.3.2.2. Közkertek (Zkk) 

Közkert: 1 hektárnál kisebb, legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület. 

Aszód közigazgatási területén zöldterület - közkert: 

- a Falujárók út menti lakótelep zöldterületei; 

- a Richly Emil park; 

- a Téglagyár út menti zöldterületek; 

- a Szent István tér – fesztiváltér – Hétvezér park zöldterületei;  

Aszód közigazgatási területén a távlati fejlesztési területhez kapcsolódóan meghatározásra kerül, hogy 

- a temető területétől északra az 501 és az 1475 hrsz-ú utak által határolt fejlesztési 
területen a lakóterületi fejlesztés legalább 10%-án zöldterületet kell kiszabályozni; 

- a belterület északi határában található, a Városréti utca – Breda-patak – Szüret utca mentén 
fekvő fejlesztési területen a lakóterületi fejlesztés legalább 15%-án zöldterületet kell 
kiszabályozni. 

3.3.3. ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás 
szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet 
tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek 
minősül a meghatározott terület akkor is, ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme 
hiányzik.  
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3.3.3.1. Védelmi erdőterületek (Ev) 

Védelmi erdőterület elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a 
település és egyéb létesítmények védelmére szolgál. 

Aszód területén védelmi erdőterület a Hosszúvölgy északi és déli területei, illetve az egykori 
zártkerti terület mellett, a közigazgatási terület északnyugati része. 

3.3.3.2. Gazdasági rendeltetésű erdőterületek (Eg) 

Gazdasági rendeltetésű erdőterületen a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei 
termékek előállítása és hasznosítása, ahol a terület a gazdálkodással összefüggő építmények elhelyezésére 
szolgál. 

Aszód területén gazdasági rendeltetésű erdőterület a Hosszúvölgyben a védelmi erdőterületek 
mellett mozaikosan elhelyezkedő területek. 

3.3.3.3. Közjóléti rendeltetésű erdőterületek (Ek) 

Közjóléti rendeltetésű erdőterület egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat 
szolgáló erdőterület, ami a terület rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

Aszód területén közjóléti rendeltetésű erdőterület a település belterületéhez kapcsolódó parkerdő a 
Kakas-hegy keleti völgyében fekvő terület. 

3.3.4. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek, ahol 
a terület rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

3.3.4.1. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

Aszód területén kertes mezőgazdasági terület a Hosszúvölgy nyugati oldalán elhelyezkedő kiskertes 
területek. 

3.3.4.2. Általános mezőgazdasági terület (Má) 

Aszód területén általános mezőgazdasági terület a településtől északra, a Hosszúvölgy két oldalán 
elhelyezkedő nagykiterjedésű szántóterületek. 

3.3.4.3. Korlátozott mezőgazdasági terület (Má-Ko) 

Korlátozott mezőgazdasági terület az ökológiai hálózathoz kapcsolódó mezőgazdasági területektől, ahol a 
természetvédelmi célokat érvényesíteni kell 

Aszód területén korlátozott mezőgazdasági terület: 

- a Galga mellett húzódó szántó- és gyepterületek, 

- a Hosszúvölgyben, az erdőterületeket kísérő gyepterületek 

- a belterülettől keletre fekvő Kartallal határos terület, 

- a belterület nyugati határában található földvár területe. 

3.3.5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és parti 
sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. A terület a vízgazdálkodással 
összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

Aszód területén vízgazdálkodási terület: 

- a Galga-patak és mellékágai, 

- a Breda-patak, 

- vasút és a Galga-patak közötti tórendszer, 

- a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó vízműterületek. 

A vízgazdálkodási területek differenciálása a helyi építési szabályzat feladata. 
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3.3.6. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

3.3.6.1. Különleges beépítésre nem szánt terület – fásított köztér (Kb-Kt) 

Aszód területén különleges beépítésre nem szánt terület – fásított köztér a Szabadság tér 
zöldfelülete. 

3.3.6.2. Különleges beépítésre nem szánt terület - temetőterület (Kb-T) 

Aszód területén különleges beépítésre nem szánt terület – temető terület: 

- a temető területe a Széchenyi út és az 501 hrsz.-ú út közötti tömbben 

- a zsidó temető területe. 

4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

Aszód területén a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

- belterületi zöldterületek (közkertek), 
- fásított közterületek, 
- intézményi zöldfelületek, 
- telken belüli zöldfelületek, 
- nagy zöldfelülettel rendelkező területfelhasználások (sport- és rekreációs terület, 

javítóintézet területe, temető, honvédelmi terület) 
- közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei, 
- mezőgazdasági területek (szántóterületek, ökológiai hálózat részét képező gyepterületek), 
- az egykori zártkerti területek művelt részei, 
- Galga-menti zöldfelület, 
- a mezőgazdasági területeket, vízfolyásokat, utakat kisérő fasorok, erdősávok, 
- Hosszúvölgyben elhelyezkedő erdőterületek. 

A település zöldfelületi rendszerének bővítése, fejlesztése az alábbi eszközökkel valósítható meg: 

- a településrendezési eszközökben kijelölt zöldterületeken és zöldfelületeken a jelenlegi 
minőségi zöldfelületek fenntartása, illetve új minőségi zöldfelületek létrehozása többszintű 
növényállománnyal; 

- az ökológiai hálózat részét képező területek természetvédelmi szempontú kezelése, 
természetközeli növénysáv megőrzése; 

- zöldfelületi intézmények fejlesztése; 

- beépítésre szánt területeken a legkisebb zöldfelület meghatározása egyes esetekben az 
OTÉK-ban megengedett értéknél szigorúbban; 

- fasorok, erdősávok létesítése a zöldfelületi hálózat megteremtése céljából, a 
mezőgazdasági területek tagolása érdekében; 

- kertes mezőgazdasági terület fenntartása. 

5. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

5.1. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  

A táj- és természetvédelmi területek lehatárolását a szerkezeti tervlap tartalmazza a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján. 

5.1.1. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Országos Ökológiai Hálózat övezetei – Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, 
Pufferterület övezete 

Az országos ökológiai hálózat magterület övezet által érintett területeken az elsődleges szempont 
az ökológiailag értékes élőhelyek védelmének biztosítása, azok megőrzése és károsodásuk 
megakadályozása, amit a településszerkezeti terv azáltal biztosít, hogy új beépítésre szánt 



ASZÓD 15 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2019. 
www.vzm.hu 

területet nem jelölnek ki az övezet területén, és a tényleges területhasználatnak leginkább 
megfelelő területfelhasználási egységet jelölik ki a területükön. 

Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével érintett területeken elsődleges szempont 
a természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatainak védelme, fenntartása, amelyet a 
településszerkezeti terv azáltal biztosít, hogy a tényleges területhasználatnak megfelelő 
területfelhasználási egységet jelöli ki területükön, és új beépítésre szánt területet nem jelöl ki. Cél 
az élőhelysávok és -mozaikok természetes állapotának a megőrzése. 

Az országos ökológiai hálózat pufferterület övezetébe tartozó területeket a tényleges 
területhasználatnak megfelelő területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti terv. Cél 
az ökológiai hálózat értékesebb területeit érintő hatások csökkentése a területen. 

Az országos ökológiai hálózat övezeteinek pontosítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
folyamatban van.  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében gondoskodni kell a 
tájegységre jellemző, extenzív területfelhasználás fenntartásáról, s ezért a tényleges 
területhasználatnak megfelelő területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti terv az 

övezetbe tartozó területeket. 

6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását az örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza. 
A szerkezeti terven tájékoztató elemként kerültek feltüntetésre a védett értékek, mint más 
jogszabály által meghatározott értékek. 

6.1. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELEM 

Aszódon 25 országos védelem alatt álló műemlék építmény található, melyek közül 16 db a 
Fiúnevelő Intézet épületegyüttesének épülete. 

Ssz Név Cím Hrsz Azonosító 

1. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének kórháza 

Baross tér 2. 893 12605 

2. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének 
főépülete 

Baross tér 2. 893 12606 

3. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének péksége 

Baross tér 2. 893 12607 

4. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének 
igazgatói lakása 

Baross tér 2. 893 12608 

5. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének 
víztornya 

Baross tér 2. 893 14859 

6. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének parkja 

Baross tér 2. 
893, 894, 895, 896, 897, 898, 

899, 900 
14860 

7. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (4.) 
szolgálati háza 

Baross tér 2. 894 14861 

8. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (5.) 
szolgálati háza 

Baross tér 4. 895 14862 

9. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (6.) 
szolgálati háza 

Baross tér 896 14863 

10. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (7.) 
szolgálati háza 

Baross tér 897 14864 

11. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (8.) 
szolgálati háza 

Baross tér 898 14865 
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12. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (9.) 
szolgálati háza 

Baross tér 899 14866 

13. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (10.) 
szolgálati háza 

Baross tér 900 14867 

14. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (3.) 
szolgálati háza 

Baross utca 6. 882 14868 

15. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (2.) 
szolgálati háza 

Baross utca 3. 884 14869 

16. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttesének (1.) 
szolgálati háza 

Baross utca 1. 887 14870 

17. Evangélikus gimnázium, 
Múzeum 

Szontágh lépcső 2. 194 6894 

18. Régi Podmaniczky-kastély Szabadság tér 8. 183 6890 

19. Újabb Podmaniczky-, majd 
Széchenyi-kastély 

Szabadság tér 7. 182, 181 6889 

20. Fegyveres erők klubja, volt 
kaszinó 

Szabadság tér 10. 282/1 6891 

21. Római katolikus templom Szent Imre utca 17. 314 6892 

22. Evangélikus templom Szontágh lépcső 176 6893 

23. Fiúnevelő Intézet 
tanműhelye, volt Lloyd 
kocsigyár 

Baross tér 2. 893 6887 

24. Schossberger-sírkápolna Zsidó temető 113 6895 

25. Fiúnevelő Intézet 
épületegyüttese 

Csiki Imre út 6. 
882, 884, 887, 893, 894, 895, 

896, 897, 898, 899, 900 
12342 

 

Műemléki környezetek 

Ssz Név Hrsz Azonosító 

1. 
Fiúnevelő Intézet épületegyüttesének 
műemléki környezete 

851/4, 883, 885, 886, 888/2, 905, 906/2, 907, 
908, 909, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2, 892, 901, 
902/1, 902/2, 902/3, 903 

12913 

2. Fegyveres erők klubja, volt kaszinó ex-
lege műemléki környezete 

279/6, 281, 282/2, 284, 286, 288, 774, 889, 890, 
891, 781, 773 

28841 

3. 
Evangélikus templom ex-lege műemléki 
környezete 

130/1, 175/1, 175/2, 178, 179, 180, 181, 183, 
24/135, 24/3, 364, 365, 370, 380, 381, 382, 
386/1, 388, 389, 390, 377/2, 386/2, 387/1, 
387/2, 387/3, 387/4 

28842 

4. Evangélikus gimnázium, Múzeum ex-
lege műemléki környezete 

186, 189, 190, 191, 193, 195 
28844 

5. Schossberger-sírkápolna ex-lege 
műemléki környezete 

108, 109, 111, 112, 114/1, 24/16, 24/18, 24/23, 
24/26 

28846 

6. Római katolikus templom ex-lege 
műemléki környezete 

313, 315, 317/1, 318/2, 319, 324, 325, 329, 332, 
497, 498, 499, 644, 645, 646, 647, 650 

28985 

7. 

Aszód, a v. kastély épületek műemléki 
környezete 

176, 282/1, 181, 182, 183, 194, 173/2, 174/2, 
175/1, 212, 211, 210, 209, 208, 196/1, 196/2, 
197, 193, 198, 195, 186, 185, 204, 206, 205, 
203, 202, 201, 200, 130/3, 130/2, 199, 192, 191, 
190, 189, 188, 187, 184/2, 184/1, 393, 178, 
391/2, 391/1, 389, 390, 179, 180, 130/1, 382, 
386/1, 381, 379, 380, 370, 365, 364, 363, 359/1, 
359/2, 354, 353, 352, 349, 348, 346, 347, 362, 
351, 350, 388, 319, 227, 295, 294, 293, 296, 
297, 298, 300, 299/2, 299/1, 292, 291, 290/3, 
290/4, 290/1, 289, 285, 286, 288, 284, 261, 262, 
264, 263, 274, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 283, 
282/2, 279/6, 249/1, 249/2, 250, 251, 255, 256, 
254, 257, 253, 252, 258, 259, 260, 265/2, 265/1, 
266/2, 266/1, 268, 267, 269/2, 269/1, 270, 272, 
271, 273, 280, 279/5, 279/4, 279/3, 281, 497, 
498, 499, 891, 890, 889, 160/1, 161, 164, 165, 
160/2, 162, 163, 166, 167, 168, 171/1, 173/1, 
174/1, 175/2, 169, 170, 171/2, 172 

6888 
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6.2. HELYI VÉDELEM 

Aszód város településképi rendelete rendelkezik az épített környezet helyi védelméről. 

A település helyi egyedi védelem alatt álló „elemei”  

S.sz. helyszín, elnevezés HRSZ  Megjegyzés 

1. Szontágh lépcső 2 194, 195 
Egykori „alumneum” központi épülete, Krenkó József tervei 
alapján 1875-ben építették. A múzeum raktárszárnya központi 
egyemeletes épülete. 

2. Szontágh lépcső 2. 193, 195 
Egykori „rajzterem” (Múzeumi galéria) 

Gimnáziumi rajzterem céljára építették 1896-ban 

3. Szabadság tér 8c. 
185.: 

(Podmaniczky 
kastély kertje) 

Az egykori Evangélikus Leánynevelő Intézet Kórháza. 

Épült: 20. század elején. 

4. 

Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium, Általános Iskola 

és Kollégium 

Régész utca 34. 

24/3 
Nagy Tamás DLA építész tervei szerint több ütemben épül 1997 
óta. Az általános iskolai épületrész átadása 2017. 08.31-én volt. 

5. Hatvani út 3-4 1237 

VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma (Egykori Főgimnázium). 

Schulek János műépítész tervei alapján készült 1929-1931-ben. 

6. Szabadság tér 9. 283 

Polgármesteri Hivatal és Járási Hivatal épülete, egykori Dénes 
(Diamant) ház. 

Az egykori uradalmi tiszttartó ház helyén, a 20. század első 
évtizedében épült. 

7. Kossuth Lajos utca 72. 112 
Az Aszód Városi Kulturális Központ, 1940-es évek elején épült. A 
timpanont Pest- Pilis- Solt és Kiskun vármegye kőből faragott 
címere díszíti. 

8. Szabadság tér 3. 350 Egykori Takarékpénztár, épült 1869-ben 

9. Szent Imre utca 5. 291 Egykori Hitelbank, a 19. század végén épült. 

10. Szent Imre utca 7. 305 Római katolikus plébánia, 1890-91-ben épült. 

11. Szent Imre utca 9. 309 Az utolsó aszódi bíró háza. 

12. Deák Ferenc utca 18. 308 

Haulits-ház 

Az egyik legépebben megmaradt módos polgárház, a 19. század 
végén épült. 

13. Deák Ferenc utca 25. 715 Parasztház 

14. Kossuth Lajos utca 4. 
279/3, 279/4 
279/5, 279/6 

Polgárház, épült a 19. század végén. 

15. Kossuth Lajos utca 8. 271/1 
Az egyik legépebben megmaradt módos polgárház, épült a 19. 
század végén. 

16. Kossuth Lajos utca 12. 169/1 
Zsemberovszky ház, Az egyik legépebben megmaradt módos 
polgárház, épült a 19. század végén. 

17. Kossuth Lajos utca 23. 793 Polgárház, épült a 19. század végén. 

18. Madách tér 1357/3 Víztorony 

19. Csengey utca 4. 160/1 Szőlősgazda háza. 

20. Csengey utca 21. 823 Szőlősgazda háza. 

21. 
Dr. Kövér Péter sírja, Kövér 

mauzóleum, Evangélikus 
temető 

405/1 Klasszicizáló mauzóleum épület emléktáblával. 
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6.3. RÉGÉSZETI TERÜLETEK / RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Az országos nyilvántartás szerint Aszódon a következő régészeti lelőhelyek lelhetők fel: 

Régészeti lelőhelyek 

Ssz. Azonosító Név 

1. 24102 Szentkereszt                                                                                                                                            

2. 24103 Manyik (Ancsi-domb)                                                                                                                                                                                                                                        

3. 25726 Papi-földek                                                                                                                                                                                                                                                

4. 25727 Belterület                                                                                                                                                                                                                                                 

5. 25728 MRT 12 2/5 

6. 25729 Csendes u. 2/B                                                                                                                                                                                                                                             

7. 25730 Manyiki-dűlő                                                                                                                                                                                                                                               

8. 25731 MRT 12 2/8 

9. 25732 Nagy-völgy                                                                                                                                                                                                                                                 

10. 25733 Nagy-völgy                                                                                                                                                                                                                                                 

11. 25734 Nagy-völgy                                                                                                                                                                                                                                                 

12. 25735 Nagy-völgy                                                                                                                                                                                                                                                 

13. 25736 Öreg-hegy                                                                                                                                                                                                                                                  

14. 25737 Széchenyi u. 44.                                                                                                                                                                                                                                           

15. 25738 Nagy-völgy                                                                                                                                                                                                                                                 

16. 25739 Tarackás                                                                                                                                                                                                                                                   

17. 25740 Malomköz 20.                                                                                                                                                                                                                                               

18. 25741 Bredatanya                                                                                                                                                                                                                                                 

19. 25742 Kenderföldek                                                                                                                                                                                                                                               

20. 25743 Felső-rétek (Kerek-rét)                                                                                                                                                                                                                                    

21. 25744 Manyiki-dűlő                                                                                                                                                                                                                                               

22. 32989 Nagy-völgyi-erdő 

23. 34281 Kastély-dűlő                                                                                                                                                                                                                                               

24. 25748 Peres                                                                                                                                                                                                                                                      

Aszód község közigazgatási területen belül 1 fokozottan védett régészeti lelőhely található: 

lelőhely 
azonosító 

helyszín, 
elnevezés 

jellege kora HRSZ Védés 

24103 Manyik  
(Ancsi-domb)                                                                                                                                                                                                                                        

- telep 
 
 
 
 
- vár 

 - őskor, 
bronzkor 
(hatvani 
kultúra) 
 
- bronzkor 

033/1, 033/5, 033/6, 
566/2, 565/2, 565/1, 
568, 567, 564, 563, 
562, 561/2, 559, 558, 
556, 554, 553, 550, 
549, 524, 039/1, 036/1 

 fokozottan védett: 
1/2009 (01.23.) OKM rendelet 
 
Átnyúlik Iklad területére.  
Aszódi hrsz.-k: 
566/2, 565/2, 565/1, 568, 567, 564, 
563, 562, 561/2, 559, 558, 556, 554, 
553, 550, 549, 524, 039/1, 036/1 

 

7. KÖZLEKEDÉS 

7.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

7.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

7.1.1.1. Országos főutak 

Meglévő: 

I. rendű országos főút: 3. számú (Budapest – Miskolc – Tornyosnémeti) I. rendű főút (Útkategória: 
K.III.B.) 
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7.1.1.2. Országos mellékutak 

Meglévő: 

Összekötő utak: 
2108. j.  Balassagyarmat – Aszód összekötő út (Útkategória: K.V.B.) 

2109. j. Aszód – Verseg – Szarvasgede (Útkategória: K.V.B.) 

Állomáshoz vezető út: 
31309. j. Aszód állomáshoz vezető út (Útkategória: B.V.c.C.) 

7.1.2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

7.1.2.1. Helyi főutak: 

Meglévő, megmaradó 

I. rendű belterületi főút: 

- Pesti út – Kossuth Lajos utca – Hatvani út, útkategória: B.III.a.C. 
 

II. rendű belterületi főutak: 

- Széchényi út – Deák Ferenc utca (2108. j. összekötő út), útkategória: B.IV.b.C. 
- Falujárók útja (2019. j. összekötő út), útkategória: B.IV.c.C.  

 
7.1.2.2. Helyi mellékutak 

A településen sem meglévő, sem tervezett gyűjtőúti nyomvonal nincs. A helyi mellékúthálózat 
kiszolgáló utakból épül fel, amelyek útkategóriája: B.VI.d.D. 

Fontosabb kiszolgáló útnak tekinthető a Régész utca és a Városréti utca. Sem a kiépítettségük, sem 
nyomvonalvezetésük nem teszi lehetővé, hogy gyűjtőútként működjenek. 

7.2. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

7.2.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A jelenlegi autóbuszos közlekedésben változás nem történik. 

7.2.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A település érintő vasútvonal: 

Meglévő, megmaradó: 

- 80a. számú  Budapest – Hatvan vasútvonal 

- 77. számú Aszód – Galgamácsa – Vácrátót vasútvonal 

- 78. számú  Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc vasútvonal 

Megállóhely: 

Meglévő, megmaradó: 

- Aszód állomás 

7.3. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Tervezett nyomvonal: 

Országos jelentőségű kerékpáros nyomvonal: 

3. sz. Budapest – Miskolc – Tornyosnémeti I. rendű főút mentén érkezik be a nyomvonal délnyugati 
irányból. A város átkelési szakaszán halad a Falujárók útjáig (2109. j. útig), ahol azon tovább 
haladva északkeleti irányban hagyja el a települést a kerékpárút. 

Helyi jelentőségű kerékpáros nyomvonal: 
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A 3. sz. főút – Falujárók útja körforgalmú csomópontból kiindulva a Baross utca (31309. j. út) 
mentén kiépülő, Aszód vasútállomásig haladó kerékpáros infrastruktúra. Az állomásnál B+R tárolók 
elhelyezése szükséges. 

7.4. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A Településszerkezeti Terv kizárólag gyalogos forgalmat lebonyolító burkolatokat, útszakaszokat 
nem tervez. A gyalogosforgalom számára megfelelő paraméterekkel kiépített felületek helyét a 
szabályozási tervben kell biztosítani.  

7.5. PARKOLÁS 

A városban megjelenő út létesítményekhez az OTÉK-ban meghatározott parkolási igény telken belül 
biztosítandó. A vasútállomásnál a P+R parkolófelület kiépítése szükséges.  

Meglévő parkolófelületek: 

- Szabadság tér      45+1(mozgáskorl. számára) ph   

- Penny parkoló      65+2 ph 

- Piac tér      29 ph  

- CBA parkoló      45+2 ph 

- Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium 40 ph 

- 3. sz. főút belvárosi szakaszán párhuzamos parkolók 

8. KÖZMŰELLÁTÁS 

8.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETET MEGHATÁROZÓ KÖZMŰELEMEK 

A település fejlődéséhez szükséges területfelhasználások megváltoztatását, a településszerkezeti 
tervet meghatározó övezetek kialakítását korlátozzák a közműves szempontú adottságok. Közműves 
szempontból adottságként kell kezelni azokat a közműhálózatokat és létesítményeket, amelyek 
adottságukból eredően helyhez kötöttek (pl.: vízmű kutak, vizes élőhelyek, stb.) illetve azok, 
amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely értéknövekedését. Ez utóbbi 
csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.  

Területfejlesztés tervezésénél, területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként kell 
kezelni: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

- Vízmű kutak és azok hidrogeológiai védőterületei 

- Regionális vízellátó gerincvezeték nyomvonala 

- Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

2. Szennyvízelvezetés 

- Szennyvízátemelők védőtávolsága 

- Regionális szennyvízszállító vezeték nyomvonala 

- Bagi szennyvíztisztító telep védőtávolsága 

3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

- Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, 3-3 m-es 

karbantartó sávval 

- Felszíni vízrendezést szolgáló, önkormányzati, vagy társulási kezelésű vízfolyás 3-3 m-es 

meder karbantartási sávval 

- Kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás mentén 6-6 m-es meder karbantartási sávval 

4. Energiaellátás 

Villamosenergia 

- 220 kV-os térségi ellátást biztosító főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 27-27 m-es 

biztonsági övezettel 
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- 22 kV-os gerinc légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől mért 

7-7 m-es biztonsági övezettel 

- 22/0,4 kV-os transzformátor 

Földgázellátás- szénhidrogén ellátás 

- Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték a csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági 

övezetével 

- Gázátadó- és gázfogadó állomás és nyomáscsökkentő műtárgy 

5. Elektronikus hírközlés 

- Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

- Országos mikrohullámú összeköttetés nyomvonala 

 

A felsorolt területfelhasználást korlátozó adottságot jelentő közműhálózatok és létesítmények 
ütközése a területfelhasználás módosításával feloldható az ütközést okozó hálózat-műtárgy érintett 
szakaszának, létesítményének kiváltásával. A kiváltás igénye esetén a felsorolt korlátozások 
felszámolására a műszaki megoldások lehetősége rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítását a 
várható költségigénye határozza meg. A gazdaságosság kérdésében dönteni a kiváltás költsége és a 
kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés 
közötti mérlegelés alapján lehet. 

A terv a település természeti adottságát, a közművek okozta korlátozásokat és a területhasznosítás 
helyi igényeit figyelembe véve vizsgálta felül a korábbi szerkezeti tervben rögzített 
területhasznosítási javaslatot. A korábbi szerkezeti tervben is szereplő, de még megvalósításra váró 
fejlesztések területei, valamint a funkcióváltásra javasolt területeken a megfelelő élet- és 
munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható 
fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani.  

A fejlesztésre, vagy funkcióváltásra javasolt beépítésre szánt hasznosítású területek már jelenleg is 
teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a 
teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, 
közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is 
rendelkezésre állhat. Meg kell említeni a megújuló energiahordozók hasznosításának igényét, 
egyben követelményét is, amellyel a fenntartási költségek csökkenthetők, s vele együtt a 
közhálózatról történő energiaellátási igény is. 

A beépítésre nem szánt területen az új használati mód kialakításának közműves feltétele, 
amennyiben megengedett új épület, építmény elhelyezése, hogy ellátására rendelkezésre álljon a 
közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a 
szennyvíz kezelése-elhelyezése és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. A 
szennyvízelvezetés, elhelyezés, kezelés megoldásánál a környezet védelmét, különösen a felszín 
alatti vizek védelmét biztosítani kell. 

A településszerkezeti terv közműfejlesztési javaslatának készítésénél területbiztosítási szempontból 
a nagytávlati igényeket kell vizsgálni, bár kielégítendő igényként a tervezés távlatáig csak annak egy 
részét kell figyelembe venni. 

A közmű-üzemeltetők a későbbiekben a továbbtervezés során egy-egy ténylegesen jelentkező 
beruházáshoz, annak az igénybejelentésére határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési 
lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva 
kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

9. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A településszerkezeti terv készítésekor elsődleges szempont Aszód tájhasználatának és meglévő 
környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek és rendszerek megőrzése illetve lehetőség 
szerint állapotuk javítása.  

9.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

A település jelentős része szántóművelésre alkalmas terület, ahol az intenzív használatból adódóan 
a felszín alatti vizekre és a talajra jelent környezet károsító hatást. A termőföld minőségének és 
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mennyiségének védelme kiemelten fontos feladat. Földtani közeg szempontjából fontos, hogy 
csúszásveszélyes területek találhatók a település északnyugati részén, illetve magas talajvízállású 
területek a déli iparterület környezetében. 

A felszíni vízfolyások (Galga-patak, Breda-patak) és egyéb víztestek vízminőségét elsősorban a part 
menti területfelhasználások befolyásolják a településen. A Galga mellett a város területén 14 
vízműkút üzemel, s további 15 fúrt kút Turán, ami biztosítja a környező települések vízellátását. 
Ezek védelme elsődleges. A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét a háztartásokban keletkező 
szennyvizek talajba szikkasztása veszélyeztetheti. 

Településszerkezeti tervi elhatározás a felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelemmel 
összefüggésben: 

- mezőgazdasági területeket kísérő fasorok és erdősávok megőrzése, kijelölése; 

- művelt területek és vízgazdálkodási területek között pufferterület biztosítása; 
- csúszásveszélyes terület kijelölése, beépítés feltételeinek a meghatározása; 

- magas talajvízállású területen a beépítés feltételeinek a meghatározása; 

- beépítésre szánt területeken növelni kell a szennyvízcsatorna-hálózatra bekapcsolt lakások 
arányát; 

- felszíni vízminőségvédelmi területen a felszín alatti vizeket nem károsító tevékenység 
folytatható; 

- vízbázis területen, illetve a kapcsolódó védőterületeken a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelő területfelhasználás jelölhető ki, illetve annak megfelelő 
tevékenység folytatható; 

- a záportározó területén olyan területfelhasználás nem jelölhető ki, ami a terület 
rendeltetésszerű használatát zavarja, építmény építését lehetővé teszi; 

9.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet 1. számú melléklete szerint a „10. Az ország többi területe légszennyezettségi zónába” 
tartozik. Aszód területén a levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényező a lakossági fűtés, a 
közlekedésből származó terhelés, a mezőgazdasági művelésből származó porterhelés, illetve az ipari 
tevékenységből származó emisszió. 

Településszerkezeti tervi elhatározás a levegő tisztaságának védelmével összefüggésben: 

- pufferterület vagy védőterület kijelölése a légszennyező anyagot kibocsátó telephelyek 

Autóalkatrészgyártó üzem (Pesti út 19/A), Felületkezelő üzem (Céhmester u. 8.), Malom és 

sütőüzem (Malom köz 7.) környezetében; 

- mezőgazdasági területeket kísérő fasorok és erdősávok megőrzése, kijelölése. 

9.3. HULLADÉKKEZELÉS 

A városban a kommunális hulladék elszállítása és a szelektív hulladékgyűjtés megoldott. 

9.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zajterhelés Aszód esetében a közlekedésből, valamint a gazdasági telephelyeken folyó 
tevékenységekből származhat. A zaj terhelési határértékek tekintetében a 27/2008.(XII.3.) KvVM–
EüM rendelet mellékleteiben foglalt előírások az irányadók.  

Településszerkezeti tervi elhatározás zaj- és rezgésvédelemmel összefüggésben: 

- zajvédelmi szempontból meghatározó terület (csendes övezet területe, környezeti zaj 

tekintetében feltétellel beépíthető terület) kijelölése nem szükséges. 

10.VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

10.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE  

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos 
közutak esetében: 

- Országos I. és II. rendű főút mentén 100-100 m 
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- Országos mellékút 50-50 m 

- Vasútvonal 50-50 m 

10.2. KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KORLÁTOZÁSOK 

VÍZELLÁTÁS 

- Vízmű kutak és azok 10 m-es hidrogeológiai védőterülete 
- Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

- Szennyvízátemelők védőtávolsága 

- Regionális szennyvízszállító vezeték nyomvonala 

- Bagi szennyvíztisztító telep 150 m-es védőtávolsága 

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

- Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, 3-3 m-es 

karbantartó sávval 

- Felszíni vízrendezést szolgáló, önkormányzati, vagy társulási kezelésű vízfolyás 3-3 m-es 

meder karbantartási sávval 

- Kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás mentén 6-6 m-es meder karbantartási sávval 

ENERGIAELLÁTÁS 

- 220 kV-os térségi ellátást biztosító főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 27-27 m-es 

biztonsági övezettel 

- 132 kV-os térségi ellátást biztosító főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es 

biztonsági övezettel 

- 132/22 kV-os alállomás biztonsági övezettel 

- 22 kV-os gerinc légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől mért 
7-7 m-es biztonsági övezettel 

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

- Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték a csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági 

övezetével 

- Gázátadó- és gázfogadó állomás és nyomáscsökkentő műtárgy 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

- A vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei, antennái. 

10.3. EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK  

Az alábbiakban táji és természetvédelmi, örökségvédelmi jogszabályokból és egyéb magasabb szintű 
tervekből eredeztethető korlátozások kerültek összegyűjtésre.  

Környezetvédelem 

- Aszód-Galgamácsai Veszéllyeshulladéklerakó Telep 1000 m –es védősávja 
- Felszínmozgás veszélyes terület határa 

Táji- és természeti védelem 

- Országos Ökológiai Hálózat: 
o Magterület övezete,  
o Ökológiai folyosó övezete, 
o Pufferterület övezete 

- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
- Ex lege védett földvár lehatárolás 

Örökségvédelem 

- Műemlék és műemléki környezet  
- Helyi védelemre javasolt épületek, műtárgyak 
- Régészeti területek 
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Egyéb korlátozások: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
rendelkezései: 

- A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok; 
- Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

elhelyezésére vonatkozó szabályok; 
- A megyei övezetekre vonatkozó szabályok. 
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71/2019. (V.7.) HATÁROZAT 2. MELLÉKLETE: VÁLTOZÁSOK 
(BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)2 

1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT NEM BEÉPÍTETT TERÜLETEK 

- A belterülettől északkeletre a Falujárók út menti általános gazdasági területek (7,49 ha) 

- A Galga utca, Céhmester utca, Iparos utca környezetében elhelyezkedő kereskedelemi, 
szolgáltató területek (9,32 ha) 

- A Kerekréti utcától nyugatra, a vasútvonaltól északra fekvő általános gazdasági területek 
(5,31 ha) 

2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

Az átalakulás, változás előtt álló területek másik csoportját azok a területek alkotják, amelyek a 
korábbi településszerkezeti tervhez képest új felhasználási irányt kapnak, új területfelhasználási 
egységbe kerülnek. A területfelhasználási egységek változása lehet: 

A. Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területek), 

B. Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre nem szánt területek), 

C. Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás, 

D. Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás. 

Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás 

érték 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 KÖu 0,6 
Településközpont 

terület 
0,5 0,03 0,00 

Indoklás: A módosítás célja a terület rendezése önkormányzati kérésnek megfelelően. 

A2 Zöldterület - közkert 6 Kertvárosias lakóterület 2,7 2,28 -7,52 

Indoklás:  

A2a A módosítás célja a kihasználatlan, zöldterületi funkcióját biztosítani nem tudó terület átsorolása a szomszédos 
kertvárosias lakóterület bővítésének céljából. 

A2b A módosítás célja a távlati lakófejlesztési terület együttes kijelölésével a zöldfelület mértékének területarányos 
meghatározása. 

A3 
Különleges beépítésre 

nem szánt fásított 
köztér 

1,2 
Településközpont 

terület 
0,5 0,36 -0,25 

Indoklás: A módosítás célja a terület rendezésének megteremtése önkormányzati kérésnek megfelelően, továbbá a 
szomszédos településközponti terület egységes szabályozásának lehetősége. 

A4 Zöldterület - közkert 6 
Településközpont 

terület 
0,5 0,18 -0,99 

Indoklás: A módosítás célja a terület rendezésének megteremtése önkormányzati kérésnek megfelelően, továbbá 
vasút mellett működésképtelen zöldterület helyén a szomszédos településközponti terület bővítésének lehetősége. 

  

                                                 
2 A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 3. melléklet 10. és 4. melléklet 1.1.2. pontjának megfelelően a szerkezeti tervlapon 

jelölésre kerültek a változással érintett területek. A változással érintett területek sraffozott jelöléssel kerültek ábrázolásra. 

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjának megfelelően a szerkezeti tervlapon jelölésre kerültek a 
már kialakult beépített és nem beépített területek. A beépítésre szánt, nem beépített területek fekete négyzetes körvonalú 
jelöléssel kerültek ábrázolásra. 
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Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 
Kertvárosias 
lakóterület 

2,7 Zöldterület - közkert 6 0,06 0,20 

Indoklás: A Széchényi úton leendő játszótér kialakítása céljából történő átsorolás, így a tényleges használathoz 
illeszkedő területfelhasználási egység került kijelölésre. 

B2 
Különleges terület - 

temető 
3 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

temető 
6 6,00 18,00 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget 
ad beépítésre nem szánt különleges területek kijelölésére, amely a temetők területének használatát jobban szolgálja. 

B4 
Településközpont 

terület 
0,5 Zöldterület - közpark 6 0,51 2,81 

Indoklás: A terület a Mély út mentén fekvő meglévő erdősült zöldfelület, mely a település szempontjából megőrzendő 
zöldfelület, továbbá az érintett területen nem indokolt településközponti funkciók elhelyezése.  

B5 
Különleges terület – 
oktatási, nevelési, 

intézményi 
3,0 Zöldterület - közkert 6 0,68 2,04 

Indoklás: A módosítással érintett terület a település fesztiváltere, melyen intézményi funkciók elhelyezése nem 
indokolt. A módosítás a tényleges használatnak megfelelő. 

B6 
Különleges terület – 
Rekreációs terület 

3,0 Zöldterület - közkert 6 0,27 0,81 

Indoklás: A módosítással érintett területen különleges, rekreációs területbe történő besorolása fejlesztési szándék 
hiányában nem indokolt. A módosítás a tényleges használatnak megfelelő. 

Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 
Energiatermelési ipari 

terület 
0,4 

Általános gazdasági 
terület 

0,4 31,26 0,00 

Indoklás: A településen jelenleg működő gazdasági telephelyek, és a tulajdonosi fejlesztési szándékok nem teszik 
indokolttá annak ipari területként történő besorolását, ezért a területek ipari területből általános gazdasági területbe 
kerülnek átsorolásra. 

C2 
Energiatermelési ipari 

terület 
0,4 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 4,06 0,00 

Indoklás: A településen jelenleg működő gazdasági telephelyek, és a tulajdonosi fejlesztési szándékok, valamint a 
szomszédos lakóterületek nem teszik indokolttá annak ipari területként történő besorolását, ezért a területek ipari 
területből kereskedelmi szolgáltató területbe kerülnek átsorolásra. 

C3 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 Kertvárosias lakóterület 2,7 2,48 5,70 

Indoklás: A település nyugati határában a Széchényi utca mentén lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt terület, mely 
a szomszédos kialakult kertvárosi lakóterület területfelhasználási egységhez hasonló területfelhasználásba került 
átsorolásra.  

C4 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 

Általános gazdasági 
terület 

0,4 10,38 0,00 

Indoklás: A település gazdasági fejlesztési szándékainak differeciálása végett a település nyugati határában a 
vasútvonaltól északra a kereskedelmi, szolgáltató területek általános mezőgazdasági területbe kerülnek átsorolásra.  

C5 
Különleges terület – 
oktatási, nevelési, 

intézményi 
3,0 Intézményi terület 1,5* 6,05 -9,08 

Indoklás: Aszód területén az oktatási és egyházi létesítmények területei különleges területbe sorolt oktatási, nevelési, 
intézményi területek. Azonban a területi kiterjedésük, fennálló fejlesztési szándékok nem teszik indokolttá, annak 
különleges területi besorolását. Az OTÉK lehetőséget ad intézményi terület kijelölésre, így a funkciók szempontjából 
előnyösebb annak egységes intézményi területként történő besorolása. 

C6 
Településközponti 

vegyes terület 
0,5 Intézményi terület 1,53 2,63 2,63 

Indoklás: A település belterületén számos intézmény településközponti területbe sorolt. Az OTÉK lehetőséget ad 
intézményi terület kijelölésre, így a funkciók szempontjából előnyösebb annak egységes intézményi területként 
történő besorolása. 

C7 Kertvárosias 2,7 Kisvárosias lakóterület 1,2 0,07 -0,11 

                                                 
3 A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklete alapján 

intézményterület 10% zöldfelülettel területhasználat értékmutatója 0,5. A településen az intézményterületek 
esetében a minimális zöldfelületi érték 30%, így arányosítva a biológiai aktivitásérték mutató 1,5. 
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lakóterület 

Indoklás: A módosítással érintett lakóterület a szomszédos kertvárosias lakóterületektől eltérő képet mutat, így 
kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe kerül. 

C8 Kisvárosias lakóterület 1,2 Nagyvárosias lakóterület 0,6 1,04 -0,62 

Indoklás: A módosítással érintett területeken a fejlesztési szándékok biztosítása érdekében, nagyvárosias 
lakóterületbe kerülnek átsorolásra. 

C9 Kisvárosias lakóterület 1,2 Kertvárosias lakóterület 2,7 7,22 10,83 

Indoklás: A Széchényi út – Szent Imre utca – Mély út – temető által határolt tömbben (ún. Békekert területén) a nem 
cél a kialakult, elaprózódott telkek és beépítési intenzitás megtartása. A terület kisvárosias lakóterület helyett 
kertvárosias lakóterület besorolásba kerül. 

A Papiföldek területén a változással érintetett terület beépítési intenzitása és telekstruktúrája a környező lakótömbök 
kertvárosias lakóterületeivel megegyező. A kisvárosias területbe sorolás indokolatlan. A terület kisvárosias területek 
helyett kertvárosias lakóterület besorolásba kerül. 

C10 
Kertvárosias 
lakóterület 

2,7 
Településközponti 

vegyes terület 
0,5 0,58 -1,28 

Indoklás: A módosítással érintett lakóterület a kertvárosias lakóterületektől eltérő képet mutat, így a szomszédos 
településközponti vegyes területfelhasználási egységbe kerül, az egységes szabályozás érdekében. 

C11 
Településközponti 

vegyes terület 
0,5 Kertvárosias lakóterület 2,7 6,67 14,67 

Indoklás: A Széchényi út – Szent Imre utca – Mély út – temető által határolt tömbben (ún. Békekert területén) a nem 
cél a kialakult, elaprózódott telkek és beépítési intenzitás megtartása, valamint településközponti funkciók 
elhelyezése. A terület településközponti vegyes terület helyett kertvárosias lakóterület besorolásba kerül. 

C12 
Településközponti 

vegyes terület 
0,5 

Különleges, beépítésre 
szánt terület – Pincék 

területe 
3,2 0,13 0,35 

Indoklás: A területen nem cél a nagyarányú fejlesztés, s az intenzív beépítés, így a Mély út nyugati oldalán álló a 
pincék területei különleges beépítésre szánt területbe kerülnek. 

C13 
Településközponti 

vegyes terület 
0,5 Kisvárosias lakóterület 1,2 1,33 0,93 

Indoklás: A Kossuth Lajos utca, valamint a 103/2 hrsz-ú út mentén két- és háromszintes társasházak állnak, melyek 
településközponti területbe sorolása nem indokolt, így a terület kisvárosias lakóterületként jelenik meg.  

C14 
Különleges terület – 
oktatási, nevelési, 

intézményi 
3,0 Kertvárosias lakóterület 2,7 0,84 -0,25 

Indoklás: A Baross tér mentén az egykori intézeti lakások állnak, melyek már nem képzik a Javítóintézet részét, 
különleges területbe sorolásuk nem indokolt. A terület kertvárosias lakóterületbe sorolódik.  

C15 
Kertvárosias 
lakóterület 

2,7 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 0,19 -0,44 

Indoklás: A jelenleg üresen álló terület a tervezett fejlesztési cél érdekében kereskedelmi, szolgáltató területbe kerül 
a szomszédos területekhez igazodva. 

C16 
Kertvárosias 
lakóterület 

2,7 
Általános gazdasági 

terület 
0,4 0,17 -0,39 

Indoklás: A jelenleg üresen álló terület a tervezett fejlesztési cél érdekében általános gazdasági területbe kerül a 
szomszédos területekhez igazodva. 

C17 
Különleges, beépítésre 

szánt terület – 
Présházak területe 

3,2 
Különleges, beépítésre 
szánt terület – Pincék 

területe 
3,2 0,02 0,00 

Indoklás: A Présházak területének jellege és felépítményei megegyeznek a különleges, beépítésre szánt terület – 
Pincék területével, így a két területfelhasználás összevonásra kerül.  

C18 
Településközponti 

vegyes terület 
0,5 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 0,80 -0,08 

Indoklás: A hatályos településszerkezeti terv a területet településközponti vegyes területként jelöli, azonban a 
szabályozási tervlap kereskedelmi, szolgáltató területként szabályozza. A módosítás a tényleges használatnak 
megfelelően kereskedelmi, szolgáltató területbe kerül. 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 Közjóléti erdőterület 9 Vízgazdálkodási terület 6,0 0,17 -0,51 

Indoklás: A területen vízmű található, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 
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D2 Zöldterület 6 
Különleges beépítésre 
nem szánt – Fásított 

köztér 
1,2 0,59 -2,83 

Indoklás: A módosítással érintett terület a település főterét képezi, ennek megfelelően a terület használatához 
jobban illeszkedik a Különleges beépítésre nem szánt – fásított köztér területfelhasználás nyújtotta megengedőbb 
paraméterek.  

D3 
Általános 

mezőgazdasági terület 
- szántó 

3,7 Védelmi erdő 9 0,89 4,72 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján védelmi erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
- szántó 

3,7 Védelmi erdő 9 0,81 4,29 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján védelmi erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D5 Védelmi erdő 9 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 1,84 -9,75 

Indoklás: A módosítással érintett területen nem található erdő, a területet szántják, így a tényleges állapothoz 
igazodva általános mezőgazdasági terület került kijelölésre. 

D6 Védelmi erdő 9 
Gazdasági rendeltetésű 

erdő 
9 75,34 0 

Indoklás: Az erdészet adatszolgáltatása alapján a módosítással érintett területeken fekvő erdők elsődleges 
rendeltetése gazdasági, ennek megfelelően gazdasági erdőbe kerültek besorolásra.  

D7 
Általános 

mezőgazdasági – 
legelő 

6 
Gazdasági rendeltetésű 

erdő 
9 2,35 7,05 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján gazdasági erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D8 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 

Gazdasági rendeltetésű 
erdő 

9 0,12 0,48 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján gazdasági erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D9 
Általános 

mezőgazdasági – 
szántó 

3,7 Védelmi erdő 9 0,71 3,76 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján védelmi erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D10 
Általános 

mezőgazdasági – 
szántó 

3,7 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
5 3,69 4,8 

Indoklás: A módosítással érintett terület az egykori zártkert területe, ahol jelenleg is kiskertes mezőgazdasági 
tevékenységet folytatnak. Ehhez igazodva került kertes mezőgazdasági terület kijelölésre, így a tényleges 
használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül kijelölésre.  

D11 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 

Gazdasági rendeltetésű 
erdő 

9 10,89 43,56 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján gazdasági erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D12 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 Védelmi erdő 9 1,76 7,04 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján védelmi erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
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kijelölésre. 

D13 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 Védelmi erdő 9 5,11 20,44 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján védelmi erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D14 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 

Gazdasági rendeltetésű 
erdő 

9 0,32 1,28 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján gazdasági erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D15 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 

Gazdasági rendeltetésű 
erdő 

9 0,04 0,16 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján gazdasági erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D16 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 

Gazdasági rendeltetésű 
erdő 

9 0,55 2,2 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján gazdasági erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D17 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 Vízgazdálkodási 6 0,09 0,09 

Indoklás: A módosítással érintett területen vízmű található, így a tényleges használathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

D18 
Általános 

mezőgazdasági – gyep 
5 Vízgazdálkodási 6 2,92 2,92 

Indoklás: A módosítással érintett területen magántavak helyezkednek el, így a tényleges használathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

D19 
Általános 

mezőgazdasági – 
szántó 

3,7 Védelmi erdő 9 0,48 2,54 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján védelmi erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D20 
Általános 

mezőgazdasági – 
legelő 

6 
Gazdasági rendeltetésű 

erdő 
9 0,32 0,96 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján gazdasági erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D21 
Általános 

mezőgazdasági – 
legelő 

6 Védelmi erdő 9 0,64 1,92 

Indoklás: A módosítással érintett területen erdő helyezkedik el, melynek elsődleges rendeltetése az erdészet 
adatszolgáltatása alapján védelmi erdő, így a tényleges használathoz illeszkedő területfelhasználási egység kerül 
kijelölésre. 

D22 
Vízgazdálkodási 

terület 
6,0 

Kötöttpályás 
közlekedési terület 

0,6 0,00 0,0 

Indoklás: Aszód területén folyó vasút rekonstrukció miatt szükséges az átsorolás. 

D23 
Általános 

mezőgazdasági terület 
- szántó 

3,7 
Általános 

mezőgazdasági terület - 
korlátozott 

3,7 1,55 0 

Indoklás: A módosítással érintett területen ex lege védett földvár helyezkedik el, a módosítása fölvár védelme miatt 
szükséges 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: 133,08 
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3. TÁVLATI FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A településen zajló fejlesztések ütemezésére, mederben tartására szolgál a távlati fejlesztési 
területek jelölése. Ezek a területek a településszerkezeti terven a várható fejlesztési szándéknak 
megfelelő területfelhasználási kategóriába sorolt területek, azonban a fejlesztés jelenleg nem 
indulhat meg, mert a helyi építési szabályzat építési jogokat egyelőre nem fog biztosítani. E 
területek beépítésének a megindulása a fejlesztés hátterének tisztázását követően, s egyéb – az 
önkormányzat által szabott - feltételek teljesülése után javasolt. 

Kertvárosias lakóterület – távlati fejlesztési terület (73,35 ha) 

- Távlati fejlesztési lakóterület a belterület nyugati határában található, a Széchenyi utca - 
Határ utca között fekvő 2,43 ha nagyságú terület. 

- További távlati fejlesztési lakóterületek a település északi határában a temető területétől 
északra az 501 és az 1475 hrsz-ú utak által határolt beépítetlen területek (36,98 ha), ahol a 
lakóterületi fejlesztés legalább 10%-án zöldterületet kell kiszabályozni; 

- valamint a Városréti utca – Breda-patak – Szüret utca menti területek (33,94 ha), ahol a 
lakóterületi fejlesztés legalább 15%-án zöldterületet kell kiszabályozni. 

A távlati fejlesztési területek a szomszédos kertvárosias, folyamatosan beépülő lakóterület mellett, 
további területek biztosítása érdekében kerültek kijelölésre. 

 

Általános gazdasági terület – távlati fejlesztési terület (16,61 ha) 

- Távlati fejlesztési terület a település nyugati határában Iklad községgel határos terület(10,26 
ha). A terület feltárása a Széchényi útról, valamint a 032/15 hrsz-ú belső feltáró útról 
lehetséges. 

- További távlati fejlesztési gazdasági terület a belterület északkeleti határában álló, Falujárók 
útjától délre elhelyezkedő 6,35 ha nagyságú terület. 

Mindkét terület jó közlekedési kapcsolattal rendelkezik a szomszédos gazdasági területek mellett az 
új gazdasági funkciók megjelenése településszerkezetileg is indokolt. 
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71/2019. (V.7.) HATÁROZAT 3. MELLÉKLETE: TERÜLETI MÉRLEG 

TERÜLETI MÉRLEG 

Területfelhasználási kategória ha % 

 

Beépítésre szánt terület 

Ln Nagyvárosias lakóterület 1,06 0,07% 

Lk Kisvárosias lakóterület 13,38 0,83% 

Lke Kertvárosias lakóterület 217,49 13,42% 

Vt Településközpont terület 26,03 1,61% 

Vi Intézmény terület 8,85 0,55% 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 12,88 0,79% 

GÁ Általános gazdasági terület 42,60 2,63% 

K-K Kastély területe 1,72 

61,28 

0,11% 

3,78% 

K-Int Javítóintézet területe 33,19 2,05% 

K-Spr Sport- és rekreációs terület 2,29 0,14% 

K-Ma Majorsági terület 5,63 0,35% 

K-Hon Honvédelmi terület 18,26 1,13% 

K-P Pincék területe 0,18 0,01% 

 

KÖu Közúti közlekedési terület 32,95 2,03% 

KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 21,65 1,34% 

Zkk Zöldterület - közkert 2,74 0,17% 

Zkp Zöldterület - közpark 1,18 0,07% 

Ev Védelmi erdőterület 154,58 9,54% 

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 96,62 5,96% 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 4,00 0,25% 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 9,22 0,57% 

Má Általános mezőgazdasági terület 880,31 54,32% 

Má-Ko Korlátozott mezőgazdasági terület  14,73 0,91% 

V Vízgazdálkodási terület 12,53 0,77% 

Kb-T Temető terület 6,12 
6,72 

0,38% 
0,42% 

Kb-Kt Fásított köztér 0,60 0,04% 

Közigazgatási területe 1620 ha  
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71/2019. (V.7.) HATÁROZAT 4. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

1. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során az OTrT-ben 
meghatározott szabályok szerint kell eljárni, az egyes térségek területi kiterjedését pedig Pest 
Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: PMTrT) tartalmazza. Aszód településszerkezeti terve 
a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak az alábbiak szerint felel meg: 

Térségi területfelhasználás 

PMTrT-ben 
meghatá-

rozott 
terület 

(ha) 

OTrT által 
előírt 

megfelelés 
(ha) 

TSZT-ben 
kijelölt 

terület (ha) 

További 
felhasz-
nálható 
terület 

(ha) 

Megfelelés 

Települési térség 449,11 - - - √ 

Erdőgazdálkodási térség 255,83 
191,87 
(75%) 

251,78 

 (98%) 
59,91 √ 

Mezőgazdasági térség 915,24 
777,95 
(85%) 

859,91  
(94%) 

81,96 √ 

 

Az Országos Erdőállomány 
Adattár szerint 

erdőterületnek minősülő 
terület (ha) 

Az OTrT 7.§ (1) 
bekezdésében előírt 

megfelelés (ha) 

Ebből a TSZT-ben 
erdőterület 

területfelhasználási 
egységbe sorolt terület 

(ha) 

Megfelelés 

230,24 218,73 (95%) 230,24 (100%) √ 

Az Országos Gyümölcstermőhely Kataszterhez tartozó I. és II. osztályú területeken új beépítésre 
szánt terület nem került kijelölésre. 

2. TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

2.1. ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

Az övezet területe figyelembe vételre került az általános mezőgazdasági területek 
kijelölése során. Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a területén. 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A területet a terv 
erdőterület területfelhasználásba sorolja az elsődleges rendeltetésnek megfelelően. 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tájképi egység megőrzése érdekében az építmények tájba illeszkedésére vonatkozóan a 
helyi építési szabályzatnak kell előírásokat megfogalmazni. 

 Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Az építési szabályzatban a beépítésre szánt területek vonatkozásában a szennyvíz-
kezeléséről rendelkezni kell. A hidrogeológiai védőidom feltűntetésre kerül a szerkezeti 
terven. 
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2.2. MEGYEI ÖVEZETEK 

Megyei övezet megnevezése 

Adatszolgáltatás 
alapján 

lehatárolt 
területe (ha) 

TSZT-ben kijelölt 
területe (ha) 

Megfelelés4 

Magterület övezete 92,06 92,06 100%5 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Ökológiai folyosó övezete 277,29 275,03 99,18%7 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Pufferterület övezete 39,72 38,68 97,38%7 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 13,59 - - 

Az övezet területe figyelembe vételre került az erdőterületek kijelölése során. Új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre a területén.  

Földtani veszélyforrás terület övezete - - - 

A településrendezési eszközökben lehatárolásra kerülnek a csúszásveszélyes területek, melyre a helyi 
építési szabályzatnak kell előírásokat megfogalmaznia. 

Az egyes övezetek lehatárolását a következő térképek mutatják be, amelyek a 282/2009. (XII.11.) 
Kormányrendelet alapján küldött adatszolgáltatás szerinti lehatárolást ábrázolják. 

 

  

                                                 
4 Az OTrT 12/A.§ (4) bekezdésének való megfelelés igazolása: 

„(4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település 
közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat.” 

5 Az országos ökológiai hálózat övezeteinek pontosítása jelenleg folyamatban van, a táblázatban szereplő 

értékek a Tervezők által tett pontosítási javaslat szerintiek. 
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71/2019. (V.7.) HATÁROZAT 5. MELLÉKLETE: A BIOLÓGIAI 
AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

A településrendezési eszközökben szereplő változások hatására a település területén a biológiai 
aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változását bemutató táblázatot ld. a 2. mellékletben: Változások 
(beavatkozások és ütemezések). 
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Gyógyszertár

Sportpálya

Tûzoltóság

KÖZMÛVEK

22/0,4 kV-os transzformátor

Nagyközép-nyomású földgázvezeték nyomvonala és biztonsági övezete

220 kV-os nagyfeszültségû villanyvezeték nyomvonala
és biztonsági védótávolsága

Regionális szennyvíznyomó vezeték
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MEGLÉVÕ TERVEZETT

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK
Beépítésre szánt területek

Nagyvárosias lakóterület

Kisvárosias lakóterület

Kertvárosias lakóterület

Településközpont terület

Intézmény terület

Kereskedelmi szolgáltató terület

Általános gazdasági terület

Különleges terület - Javítóintézet területe

Különleges terület - Honvédelmi terület

Különleges terület - Sport- és rekreációs terület

Különleges terület - Pincék terület

Különleges terület - Majorsági terület

Különleges terület - Kastély területe

Közúti közlekedési terület

Kötöttpályás közlekedési terület

Zöldterület - közkert

Védelmi erdõterület

Gazdasági rendeltetésû erdõterület

Közjóléti rendeltetésû erdõterület

Kertes mezõgazdasági terület

Általános mezõgazdasági terület

Általános mezõgazdasági terület - korlátozott

Vízgazdálkodási terület

Különleges beépítésre nem szánt terület - fásított köztér

Különleges beépítésre nem szánt terület - temetõ

K-K

Kb-Kt

Kb-T

MEGLÉVÕ TERVEZETT

A terv az állami alapadatok felhasználásával készült.

Beépítésre szánt, nem beépített terület

Távlati fejlesztési terület
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3

3

2108

21
09

Alaptérképen nem szereplõ, geodéziailag nem bemért épület

Alaptérképen szereplõ, lebontott épület

Meglévõ épület

Zöldterület - közpark
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KÁLLÓ
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KÁLLÓ
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BAG BAG

Ex lege védett földvár

Beépítésre nem szánt területek
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ASZÓD

VÁLTOZÁSOK

2018. március VZM 1392/17



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő terület

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Országos gyümölcstermőhelyhez tartozó területek

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Magterület övezete

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Ökológiai folyosó övezete

Ökológiai folyosó korrekció (bevonás: 28951 m2)

Ökológiai folyosó korrekció (kivonás: 51511 m2)

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Pufferterület övezete

Pufferterület korrekció (bevonás: 1305 m2)

Pufferterület korrekció (kivonás: 11603 m2)

Jelmagyarázat



Közigazgatási határ

Belterület határ

Új beépítésre szánt terület

Tájképvédelmi szempontbóp kiemelten kezelendő terület övezete

Jelmagyarázat


