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Aszód Város Önkormányzata 
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 

 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • aszod.titkarsag@aszod.hu 

 
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
dr . Lukács Adrienn jegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Micsinay kúria helyi védetté nyilvánításáról 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 
koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 
2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Kormányrendelet a veszélyhelyzetet 15 nappal meghosszabbította, majd ezt követően az Országgyűlés 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel 2021. május 23-ig 
meghosszabbította.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő- testület 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendkívüli májusi ülését - 
hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére – 
polgármester úr nem hívja össze, azonban kértem, hogy a tárgyi előterjesztést véleményezésre küldje 
meg a képviselő-testület tagjai és a bizottsági nem képviselő tagok számára a döntéshozatal előtt.   

Aszód belterületén az 523 helyrajzi számú, természetben az 2170 Aszód, Szőlő utca 11. szám alatt 
helyezkedik el a Micsinay kúria. A család és a kúria történetét az alábbiakban foglalom össze.  

 
Micsinay Ernő lakóháza a róla elnevezett „hegy” oldalában, a mai Szőlő utcában áll. A család egykori 
birtoka egészen a Tavasz utca folytatásáig tart, s a főépület, azaz a család lakóépülete mellett még 
másik két kiszolgáló épülettel alkotja az együttest. Korábban a terület a Podmaniczky családé volt. Itt 
műveltették Károly, József, majd Sándor, aztán ismét József bárók szőlőiket. Nagy valószínűség 
szerint a bárói család építtette a 18-19. század fordulója környékén azt a pincét, amelyhez a főépület a 
19-20. század fordulóján épült. 
A Micsinay, másként Michnay család Árva vármegyéből származik, honnan idővel Zólyom, Liptó, 
Nógrád, Gömör és Pest vármegyékbe terjedt el. III. Ferdinándtól 1655-ben kaptak címeres 
nemeslevelet.  (Címer: kékben ezüst félholdtól és hatágú aranycsillagtól kísért fehér galamb, csőrében 
zöld olajágat tart. Sisakdísz: a pajzsbeli alak. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.) 
 
A Micsinay család tagjai a 19. század közepétől Aszódon és a Galga-völgyében különböző tisztségeket 
töltöttek be. Találunk közöttük, evangélikus kántortanítót, segédjegyzőt, algimnáziumi tanárt, 
igazgatót, körorvost, gyógyszerészt, takarékpénztári vezérigazgatót, hitelszövetkezeti igazgatósági 
tagot, javítóintézeti műszaki altisztet valamint leánynevelő-intézeti tanárnőt is. A több kiváló családtag 
közül néhányan országos hírnévre tettek szert. 
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Micsinay János 1847. december 24-én Svábócon, Szepes vármegyében született. Apja Hévízgyörkön 
evangélikus kántortanító volt. Iskoláit Hévízgyörkön, Szarvason, Pozsonyban végezte. Házasságot 
Zsoldos Etellel 1879. július 17-én Aszódon kötött. Az eseményről az országos Ellenőr című lap is 
tudósított. Tápiószelén 1870-1872 között nevelőként, Aszódon 1872-1886 között tanárként (igazgató 
1885-1886 között), Selmecbányán 1886-tól haláláig főgimnáziumi tanárként működött. Aszódon 
matematikát, fizikát, tornát és gyorsírászatot tanított. Az Aszódi Önkéntes Tűzoltó Egylet 
parancsnokaként 1881-1886 között teljesített szolgálatot. Selmecbányán hunyt el 1902. augusztus 12-
én. 
 
Micsinay Ernő gyógyszerész, takarékpénztári vezérigazgató 1866-ban született Hévízgyörkön. 
Édesapja Micsinay Imre hévízgyörki tanító volt, aki 1886 augusztusában, élete 64-dik évében hunyt 
el. (Micsinay János és Ernő közti családi köteléket egyelőre nem sikerült kiderítenem.) Feleségül 1893. 
június 5-én Kaufmann Júliát vette el Rákoskeresztúron. Három gyermekük született. Ernő 1896-ban, 
László 1902. augusztus 18-án, Péter 1904. július 29-én. Micsinay Ernő 1943. január 15-én hunyt el. 
Földi maradványait Ernő fia mellé, a családi birtokon, a ház közelében helyezték örök nyugalomra. 
A család aszódi otthonát építő Micsinay Ernő egész életében szolgálatban állt. Sikeres pályaívét 
számtalan társadalmi megbízatása tette teljessé. 
 
Házasságát követően, Rákos-keresztúron gyógyszertárat bérelt. 1895-ben az önkéntes tűzoltóság 
főparancsnoka, 1896-ban a Rákos-keresztúri takarékpénztár részvénytársaság Felügyelőbizottság 
elnöke volt. 1899. március 15-én előkészítő munkásságának köszönhetően felavatták a Honvédhősök 
emlékoszlopát. 1903. március 1-én Wirker János vörösvári gyógyszertárbérlő átvette gyógyszertárát. 
Mindeközben már 1902-től igazgatósági tag az Aszódi takarékpénztárnál, majd 1903-tól ügyvivő-
igazgató. Ekkor már bizonyosan felépített aszódi lakóházában élt, hiszen a Budapesti Hírlapban 1904-
ben elsőrangú 5 kilós dobozonként 6 korona utánvéttel szállított csemegemézet kínált aszódi 
méhészete. 
 
A Gimnáziumi Bizottság munkájában 1904. február 28-tól mint tag, az 1905-1906-os tanévtől, mint 
másodfelügyelő, az 1914-1915-ös tanévtől pedig mint felügyelő meghatározó szerepet játszott. Ekkor 
történt meg először, hogy nem valamelyik Podmaniczky báró töltötte be ezt a tekintélyes tisztséget, 
hanem polgári foglalkozású közember. 
 
Az új iskola építésének egyik élharcosa volt, „...negyedszázados munkája kultúrértékeket adott, 
teremtett és védett meg.” – mondta Raffay Sándor püspök az 1929. október 1-én tartott nagybizottsági 
ülésen, amikor bejelentette, hogy tisztségéről negyed évszázados munkásságát követően lemondott 
Micsinay Ernő. 
 
Micsinay Ernő 1904. augusztus 21-én a település képviselő-testületének és elöljáróságának egyik 
választott tagjává vált. Az Aszódi Tisztviselők Köre igazgatótanácsának tagja volt 1907-ben, az aszódi 
Ipartestület biztosa 1909-1913 között, az 1912-ben alakult Aszódi Sport Egyesület elnöke 1912-től, s 
a század elején a Szabadelvű Párt egyik vezetője a településen. 
 
A Nagyatádi-féle földreform után (1920. évi XXXVI. tc.) bizottságot hoztak létre a házhelyigénylők 
pályázatainak elbírálására, amelynek tagja volt. Az Aszódi Járási Deák Ferenc Társaskör alelnökeként 
és az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület - Aszódi fiókja elnökeként 1924-től működött, mint 
ahogyan a „Falu” Országos Földmíves Szövetség Aszódi fiókja 1926-ban megalakult elnökeként is. 
Micsinay Ernő a vármegye törvényhatósági bizottságának, valamint több fővárosi egyesületnek is 
tagja volt. 
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A Pest-Pilis-Solt megyében harmadikként létesült Aszódi takarékpénztár alakuló ülését 1869. április 
18-án tartották meg báró Podmaniczky Ármin elnök vezetésével. Micsinay 1902-ben került az 
igazgató-tanácsba, majd egy év múlva vezérigazgatónak választották, amely munkát 1929-ig, majd 
1932-től haláláig végzett. 
A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére 1923. április 19-én Horthy Miklós Micsinay Ernő 
aszódi lakosnak a közélet terén kifejtett érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi 
kormánytanácsosi címet adományozta. A köztiszteletben állt férfi felesége szintén részt vett a 
közéletben. Ő töltötte be az 1924. október 15-én megalakult 296. sz. Petőfi Cserkészcsapat zászlóanyai 
tisztét. 
 
ifj. Micsinay Ernő a Millennium évében született Rákos-keresztúron. Iskoláit Aszódon végezte. 
Kivette részét az I. világháborúból, 1916. június 6-án hadapródjelöltként Ufában orosz hadifogságba 
esett. Hazatértét követően került a bank szolgálatába, amelynek vezérigazgatói tisztét 1929-1932 
között látta el. Édesapjával egyetemben az 1927-ben alapított Aszódi „Petőfi Társaskör” alapító tagja 
volt. 1932. november 25-én egy ellenőrzés során a bankban pisztolyával főbe lőtte magát és azonnal 
meghalt. A szomorú eseményről több fővárosi lap tudósított. Az ellenőrzés a bankban mindent rendben 
talált. Édesapja családi eseménynek minősítette a történteket. Sírja a családi ház közelében, a később 
mellé temetett édesapja mellett található. 
Két és fél esztendővel az ifjabbik Micsinay Ernő öngyilkossága előtt egy másik tragikus haláleset 
történt a családban, amelyről szinte minden fővárosi lap tudósított. Micsinay Elek a Széchenyi grófi 
uradalom titkára esett áldozatul Korin Barnabás sajóvárkonyi péksegéd gyilkosságának. A titkár 
miközben a községházára akarta bekísérni a garázdálkodó embert, az bicskájával szíven szúrta, s ő a 
helyszínen életét vesztette.  
 
Micsinay László, a szomorú sorsú Ernő öccse, a Tésen 1915. április 8-án született Görög Lenkét vette 
feleségül 1946-ban. A nemzetközi hírű kertész aszódi kertészetében ciklámeneket és muskátlikat 
termesztett. A Tavaszi Kertészeti és Virágkiállításon már 1941-ben is kiállított a városligeti állandó 
kiállítás területén. 
Felesége, a Micsinay család házának utolsó lakója temetésén, 2011. január 15-én, Detre János esperes 
szolgált. Lenke néni, ahogyan mindenki ismerte, az aszódi Leánynevelő Intézet, majd az aszódi 
Óvónőképző tanárnője volt, ahol pedagógiát tanított. Amikor 1959-ben megszűnt az aszódi 
óvónőképzés, az általános iskola tanárnője lett. 1970-ben ment nyugdíjba. Férjével együtt az 
evangélikus gyülekezet aktív tagja volt.  
 
A tagolt és sok-osztású nyílászárókkal kicsit a vidéki angol vagy holland kúriákra emlékeztet az épület. 
Az eredeti nyílászárók, pallótokos váztáblázatos ajtók alapvetően nincsenek rossz állapotban. 
Megmentendők az épülettartozékok is, a stukkók, a parketta, a nyílászárók, a kültéri burkolat, a 
kovácsoltvas kiegészítők, a szökőkút maradványa, a Micsinay sírok és az épület mellett elsősorban a 
kivételes nagyságú és jó állapotú pince.  
 
A Micsinay család által lakott főépület hasznos lakótere 250 m2, a gazdasági épület szintjei egyenként 
70-70 m2-esek. A birtokhoz tartozó földterület 10.865 m2. A főépületben találunk 6 szobát, 2 konyhát, 
fürdőszobát, 3 WC-t, mosókonyhát, kamrát, folyosókat, lépcsőházat, illetve tartozik még hozzá egy 
hangulatos terasz is. 
A pince területe közlekedővel és előtérrel kb. 270 m2. Méretei: 55 méter hosszú és 4.5 méter széles, 
mely a pince végén már 6.5 méterré szélesedik. 
A két istálló mérete összesen 56 m2. 
 
„A szél, az eső, a hó és a nap próbára tette az építményt, amelyet meg lehet és meg kell menteni. 
Megmenteni egy darab magyar történelmet.” – írta az épületet hirdető ügynökség egyik hirdetésében, 
amelyhez tiszta szívvel tudok csatlakozni. 
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A Micsinay család szellemi és tárgyi öröksége Aszód város történetének elválaszthatatlan, integer 
része, megmentése, tovább örökítése minden értéket becsülő ember feladata és kötelessége. Ennek az 
egyedülálló, megismételhetetlen épületnek a megtartása nemzeti közügy.  

 
Aszód város Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete rendelkezik a helyi védelem alá helyezés céljáról és feladatáról. A helyi védelem célja 
Aszód településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű 
elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedéke számára történő megóvása. A helyi 
védelem alatt álló építészeti örökség nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, 
védelmével összehangban lévő használata és bemutatása közérdek.  
 
A Micsinay kúria helyi védelem alá helyezése a rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból 
indul.  
 
A kezdeményezésben érintett építészeti örökségről értékvizsgálat készült. Az értékvizsgálat jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képzi. Az értékvizsgálat egyértelműen igazolja a helyi védetté 
nyilvánítás indokát.  
 
A helyi védelem alá helyezésről – a rendelet előírásainak megfelelően – értesíteni kell az érintett 
ingatlan tulajdonosát. A polgármester a Településképvédelmi és Közterület-felügyeleti Osztály útján 
fog eleget tenni ezen kötelezettségének. Ezzel egyidejűleg a jegyző az ingatlanügyi hatóságnál 
kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi védelem alá helyezéssel egyidejűleg 
megindításra kerül az ingatlan országos műemlékvédelemmé való nyilvánításának eljárása is.  
 
Aszód, 2021. május 10.  
 

              Asztalos Tamás 
    alpolgármester 

Látta: Dr. Lukács Adrienn 
jegyző 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Aszód Város Polgármesterének /2021. ( V. … ) határozata 

a Micsinay kúria helyi védetté nyilvánításáról 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület 
tagjai véleményének kikérése után – az Aszód 523 hrsz- ú, természetben a 2170 Aszód Szőlő utca 
11. szám alatti ingatlant helyi védettség alá helyezi és ennek megfelelően módosítja a településkép 
védelméről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét.  

A polgármester az ingatlan tulajdonosát a helyi védelem alá helyezésről azonnal értesíteni köteles.  

A jegyző köteles az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való 
feljegyzését 

Határidő: a határozat közlésére azonnal 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 



5  

 
Tervezet 

Aszód Város Önkormányzatának .../2021. (V ...) önkormányzati rendelete  
a településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) -h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.1. pontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3) és 57. § (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

1. § 

Aszód Város Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.   
 

2. § 
 Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
Aszód, 2021. május ... 
 
 
 
 
 
 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Lukács Adrienn 
       polgármester        jegyző 
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1. melléklet a  ……/2021. (V……….) önkormányzati rendelethez  
 
 

 
A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke 

 
 
1.a.  melléklet A település helyi területi védelem alatt álló területe 

 
a) A Csengey utca két oldala az alábbi tömbök és tömbrészletek érintettségével: A 216-226 
hrsz., 129-119 hrsz., 117-115 hrsz., 164,165-131 hrsz.- ú ingatlanok. 

 
b) A Békekert területe: A Szent Imre utca – Temető ingatlanhatár - Temető utca – 388. hrsz-ú út – 
382 hrsz-ú út – 38 hrsz.-ú és 364 hrsz-ú ingatlanok – és Mély út által határolt terület. 

 
 
 
 
1.b. melléklet: A település helyi egyedi védelem alatt álló „elemei” 

 
1. Szontágh lépcső 2. Hrsz.: 194, 195 

Egykori „alumneum” központi épülete, Krenkó József tervei alapján 1875-ben építették. A múzeum 
raktárszárnya központi egyemeletes épülete. 
 

2. Szontágh lépcső 2. Hrsz.: 193, 195 Egykori 
„rajzterem” (Múzeumi galéria) Gimnáziumi rajzterem 
céljára építették 1896-ban 

 
3. Szabadság tér 8c. Hrsz. 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. Hrsz.: 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 Hrsz.:1237 
VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Egykori 
Főgimnázium). Schulek János műépítész tervei alapján készült 1929-1931-ben. 
 

6. Kossuth Lajos utca 5. Hrsz.: 783 
A jelenlegi 19. század végi épület helyén állt az a ház, melyben Petőfi Sándor aszódi 
diákoskodása során lakott. Az emléktáblát Aszód vezetősége 1923-ban készíttette. 
 

7. Szabadság tér 9. Hrsz.: 283 
Polgármesteri Hivatal és Járási Hivatal épülete, egykori Dénes (Diamant) ház. Az 
egykori uradalmi tiszttartó ház helyén, a 20. század első évtizedében épült. 
 

8. Kossuth Lajos utca 72. Hrsz.: 112 
Az Aszód Városi Kulturális Központ, 1940-es évek elején épült. A timpanont Pest- Pilis- Solt és 
Kiskun vármegye kőből faragott címere díszíti. 
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9. Szabadság tér 3. Hrsz.: 350 
Egykori Takarékpénztár, épült 1869-ben 
 

10. Szent Imre utca 5. Hrsz.: 291 
Egykori Hitelbank, a 19. század végén épült. 
 

11. Szent Imre utca 7. Hrsz.: 305 
Római katolikus plébánia, 1890-91-ben épült. 
 

12. Szent Imre utca 9. Hrsz.: 309 
Az utolsó aszódi bíró háza. 
 

13. Deák Ferenc utca 18. Hrsz.: 308 
Haulits-ház Az egyik legépebben megmaradt módos polgárház, a 19. század végén épült. 
 

14. Deák Ferenc utca 25. Hrsz.: 715 
Parasztház 
 

15. Kossuth Lajos utca 2. Hrsz: 281 
Polgárház, épült az 1910-es években. 
 

16. Kossuth Lajos utca 4. Hrsz.: 279/3, 279/4 279/5, 279/6 
Polgárház, épült a 19. század végén. 
 

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

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

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

20. Kossuth Lajos utca 68. Hrsz.: 809 
Polgárház, épült az 1910-es években. 
 

21. Madách tér, Hrsz.: 1357/3 
Víztorony 
 

22. Csengey utca 4. Hrsz.: 160/1 
Szőlősgazda háza. 
 

23. Csengey utca 21. Hrsz.: 823 
Szőlősgazda háza. 
 

24. Dr. Kövér Péter sírja, Kövér mauzóleum, Evangélikus temető. Hrsz.: 405/1 
Klasszicizáló mauzóleum épület emléktáblával. 
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25. Csengey utca 1. Hrsz.: 166 

Jancsik-ház, tanító lakás 
 

26. Szőlő utca 11. Hrsz: 523 
Micsinay – kúria, istálló  
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