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PARTNERSÉG 
A hatékony részvételi folyamatban a stratégiai tervezés és végrehajtás során a partnerségi akciók révén 
biztosított az információk kölcsönös átadása, a következtetések visszacsatolása és a partneri/érintett 
csoport (stakeholderek) különféle fejlesztési és működési szempontjainak rugalmas érvényesítése, az 
érintettek bevonása. 

Jelen Partnerségi Terv feladata, hogy meghatározza a partnerek körét, bevonásuk módját, a bevonás 
eszközeit és időbeli ütemezését, melynek keretében a partnerségi együttműködés, a kétoldalú 
kommunikáció folyik a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) tervezési folyamatában. 

 

A partnerségi együttműködés célja 

A város hosszú távú jövőképének meghatározásához elengedhetetlenül szükséges az Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia alakításában érdekeltek körének bevonása az eljárásba, mert e nélkül nem 
biztosítható a stratégia támogatottsága, elfogadottsága. 

A partnerségi tervezet célja, hogy 
• meghatározásra kerüljenek mind a társadalmi részvétellel, mind a szakpolitikák 

összehangolásával kapcsolatos alapvető követelmények, és hogy ezek milyen módon kerülnek 
kielégítésre 

• megtörténjen a partnerség építésének és a partnerekkel való párbeszéd színteréül szolgáló 
intézményes kereteknek, alkalmazott eszközöknek a meghatározása 

• azonosításra kerüljenek a Stratégia által érintett fő társadalmi csoportok és azok törekvései, 
érdekei, ezek figyelembe vétele a stratégiában, ezzel a stratégia megalapozottságának javítása 

A partnerségi együttműködés során megismerhető a tervezett fejlesztések által érintettek véleménye, 
hogy ötleteik, javaslataik beépítésre kerüljenek az Fenntartható Városfejlesztési Stratégiába. Cél a 
fejlesztési stratégia fő üzeneteinek széleskörű megértetése, megismertetése, a változással kapcsolatos 
ellenállások megszűnése, együttműködő környezet kialakítása a tervek végrehajtásához. 
 

A partnerek köre 

A hatékony, eredményes és sikeres tervezés és feladatmegvalósítás során elengedhetetlen a 
széleskörű partnerség kialakítása a civil szervezetekkel történő „strukturált párbeszéd” kereteinek 
kialakítása. Különös figyelmet kell fordítani az ún. „horizontális politikák” érvényesítéséért dolgozó 
szervezetek bevonására: az esélyegyenlőség és a környezet- és természetvédelem különböző 
területein aktív szervezetekre. 
Az érintett partnerek azonosítását követően a partnerségi együttműködésbe bevonandó szereplők: 

 

1. Az Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei  

 Hatósági és Titkársági Osztály 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

 Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály 
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2. Felsőbb szintű önkormányzatok 

 Pest Megye Önkormányzata 

 

3. Szomszédos települések és várostérség önkormányzatai (várostérségi partnerség) 

 Bag Nagyközség Önkormányzata 

 Domony Község Önkormányzata 

 Hévízgyörk Község Önkormányzata 

 Iklad Község Önkormányzata 

 Kartal Nagyközség Önkormányzata 

 

4. Közlekedési szektor képviselői  

 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 Volán Egyesülés 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 

5. Vállalkozások 

 Şişecam Automotive Hungary Kft. 

 Golden-Globe Trans Kft. 

 Polisign Kft. 

 Poligrat Kft. 

 Lidl Stiftung & Co. KG 

 Penny Market 

 COOP 

 K&H Bank Zrt. 

 OTP Bank Zrt. 

 Takarékbank Zrt. 

 

6. Közszolgáltatók 

 DAKÖV - Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

 Galga TV 

 Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. 

 Telenor Magyarország Zrt. 

 Magyar Telekom Nyrt. 
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 Vodafone Magyarország Zrt. 

 Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és DTkH Nonprofit Kft. 

 

7. Társadalmi szervezetek 

 Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 

 Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete 

 Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület 

 Podmaniczky Júlia Nőegylet 

 Stellaria Media Nőikar 

 Vöröskereszt Szervezet Pest Megyei Szervezetének Területi Szervezete 

 Aszód Galga Polgárőr Egyesület 

 Cukorbetegek Egyesülete Aszód 

 Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta Egyesület 

 
8. Alapítványok 

 Aszód Városért Alapítvány 

 Aszód Ifjúságáért Alapítvány 

 Alapítvány az Aszódi Óvodásokért? 

 Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány 

 Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 

 Alma Mater-ért Alapítvány 

 

9. Intézmények 

Önkormányzati intézmények 

 Aranykapu Bölcsőde 

 Aszódi Napsugár Óvoda 

 Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézmény 

Állami köznevelési intézmények 

 Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium Csengey 

Gusztáv Általános Iskola 

 Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 

 EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 
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Egyházi oktatási intézmények 

 Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Egyéb intézmény 

 Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Kistérségi 
Gondozási Központ 

Sport 
 Aszód FC Utánpótlásáért 

 Aszódi Szabadidősport Egyesület 

 Galgamenti Darts Club Sportegyesület 

 
 

10. Egyházi szervezetek 

 Evangélikus Egyházközség 

 Katolikus Egyházközség 

 Református Egyházközség 

 Baptista Egyházközség 

 Hit Gyülekezete 

 

A partnerségi egyeztetés szervezeti struktúrája 
 
Önkormányzati döntési szintek a partnerségi egyeztetés folyamatában: 
 
Döntéshozói szint 

Képviselő-testület: A legfőbb döntéshozó szerv Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
ezért a projektet annak döntéshozatali rendjébe kell illeszteni. 
 
Bizottságok: A Képviselő-testület az FVS készítésével és elfogadásával kapcsolatos munkáját a 
Városfejlesztési Bizottság, a Művelődési- Ifjúsági- Oktatási- és Sport Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja 

 
A partnerségi érdemi együttműködés, az egyes szervezeti egységek közötti kommunikáció, 
információáramlás, közlés és visszacsatolás operatív szintjén a gyors és hatékony munkavégzés végett 
egy munkacsoportban történik.  
 
 
FVS Munkacsoport 
A partnerségi együttműködést irányító szervezeti egység.  
 
Feladata 

• A projekt ütemtervének kialakítása 
• A lebonyolítás napi szintű irányítására 
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• Adminisztráció megszervezése 
• Az operatív szakmai döntések végrehajtásának felügyelete 
• Kontroll 

 
Tagjai 

• Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
• Asztalos Tamás alpolgármester 
• Dr. Lukács Adrienn jegyző 
• Dr. Negyela Katalin aljegyző, osztályvezető, Hatósági és Titkársági Osztály 
• Urbánné Péter Erika osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
• Szászi Tamás osztályvezető, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
• Csáky Júlia, főépítész 
• Virágh Bálint osztályvezető, Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály 
• Nagy Ákos Zsolt ügyvezető (Sisecam Automotive Hungary Kft.) 
• Csányi Géza elnök (Galga Moped Klub) 
• Lőrincz Csaba evangélikus lelkész 

Felelős: Szászi Tamás osztályvezető 
 
 
 
A partnerségi együttműködés módszerei és eszközei 

A tervezési szakaszokhoz 
kapcsolódó feladatok Módszer Eszköz 

Tájékoztatás munkaértekezlet elektronikus levél 
sajtómegjelenés (nyomtatott) 
online felület, 

Információgyűjtés munkaértekezlet, 
fókuszcsoportos megbeszélés, 
kérdőíves adatgyűjtés 

elektronikus levél, papír alapú és 
elektronikus kérdőív 

Közös tervezés munkaértekezlet eredmények összefoglalása 

Véleményezés munkaértekezlet, 
munkacsoport megbeszélés 

eredmények összefoglalása 
elektronikus levél 

Koordináció munkaértekezlet, 
egyeztető fórum 

moderálás 
eredmények összefoglalása 
elektronikus levél 

 

Külön részletezendő a funkcionális várostérségi partnerség. Az Aszód körül fekvő, a várossal 
közvetlenül határos, azzal funkcionális kapcsolatban álló, a társadalmi, gazdasági életéhez kapcsolódó 
települések önkormányzatait keressük meg információszerzés céljából, elsődlegesen a település 
vezető tisztségviselőinek megszólításával. 

Azon települési önkormányzatok, melyek lakossága, gazdasági és civil szereplőinek tevékenységére 
Aszód gazdasága jelentős közvetlen hatást gyakorol, és ez által megjelenik a munkaerőpiac életében, 
a gazdasági szereplők kapcsolatrendszerének jellegzetességeiben, kihatással van ezáltal a 
közlekedésre, a szolgáltatások és az infrastruktúra használatában. 
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A funkcionális várostérség partnerségi egyeztetés eredménye becsatornázandó a partnerségi 
egyeztetési folyamatba. 

A partnerség speciális esete a megyével történő egyeztetés.  A 2021-2027-es programozási időszakban 
a megyei integrált területi programok része az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés 
intézkedése, azaz ez az eszköz most nem egy, a megyei prioritástól független intézkedéscsomagként 
jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a megye eredményeit nagyban befolyásoló beavatkozás-
sorozatként. Tervezéséhez így a megyének is inputot kell szolgáltatnia a város számára, illetve a 
városnak is tekintettel kell lennie a stratégiája megvalósítását finanszírozó TOP Plusz megye felé 
megfogalmazott elvárásaira. 

A partnerségi együttműködés ütemezése 

Tevékenység 

2021. 09. 2021.10. 2021.11. 2021.12. 2022. 
01. 

1-2. 3-4. 1-2. 3-4. 1-2. 3-4. 1-2. 3-4. 1-4. 

Munka előkészítés   

Projektindító megbeszélés          

Vezetői és szakági egyeztetés          

Partnerségi terv elkészítése          

Partnerség tervezett szervezeti 
kereteinek kialakítása, szakmai 
munkacsoportok megalakítása, 
szereplők felkérése 

         

Intézményi és lakossági 
kérdőívezés 

         

Megalapozó munkarész   

Vezetői és szakági egyeztetés          

Munkacsoportok alakuló és 
egyben első munkaülései 

         

Önkormányzati döntés 
(megalapozó + stratégiai 
célokról) 

         

Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégia (FVS) 

  

Stratégia munkarész 
kidolgozása 

         

Településközi koordináció 
(Várostérségi egyeztetés) 

         

Munkacsoport egyeztetések          

Társadalmasítás (lakossági 
fórum, stratégiai célok 
véleményezése) 
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Tevékenység 

2021. 09. 2021.10. 2021.11. 2021.12. 2022. 
01. 

1-2. 3-4. 1-2. 3-4. 1-2. 3-4. 1-2. 3-4. 1-4. 

Önkormányzati döntés (IH 
véleményezésre megküldés) 

         

Stratégia tervezetének 
kiküldése az IH részére 

         

Önkormányzati döntés (IH 
véleményezés után jóváhagyás) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ábra: Az FVS tervezés folyamata 
Forrás: FVS Módszertani Kézikönyve 
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1. HELYZETFELTÁRÁS 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban 

Aszód városa a Pest (HU12) NUTS2-es régióhoz és Pest megyéhez tartozó település. A korábbi Közép-
Magyarországi Régió (NUTS2 – HU10) a Pest megyei és a Fővárosi Közgyűlés 2015-ös döntései alapján 
megszűnt és helyette kialakult egy különálló Budapest (HU11) és Pest (HU12) NUTS2-es régió.  

 

Aszód város elhelyezkedése 

(saját szerkesztés) 

Pest megye hazánk legnépesebb, legsűrűbben lakott, és legnagyobb gazdasági teljesítményű megyéje. 
Kelet-Közép-Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége természeti-, térszerkezeti- és 
társadalmi erőforrásai, azok sokszínűsége, a gazdag diverzitása, a lakosság mobilitása, valamint a 
községek által nyújtott életminőség miatt dinamikusan fejlődő városhálózata szerves része a Budapest 
környezetében fejlődő metropolisztérségnek. Pest megye Magyarország megyéi közül a 
legösszetettebb helyzetű, adottságú, problematikájú térség, amely körülöleli a fővárost, és egy 
nagyvárosi régió szerves része, minden oldalról más megyékkel övezve. A megye lakossága három más 
megye lakosságszámát is meghaladja, a működő vállalkozások száma pedig jóval százezer felett van. A 
megye sem természeti, sem társadalmi, sem gazdasági szempontból nem homogén, van Dunán túli és 
inneni része, északon hegyei, délen alföldi területei és homokhátsága, a főváros tőszomszédságában 
viszonylag jól prosperáló gazdasági övezetei, míg a megyehatárokon fejlődésben lemaradó térségei 
négyszázezres lakosságszámmal. 

Aszód regionális szerepkörrel önállóan nem rendelkezik. A régiós és Pest megyei közigazgatási határok 
egybeesése miatt hasonlóan jellemezhető a település megyei szerepköre is. Aszód járásközpont 
azonban közvetlenül Nógrád megyével is határos, így egyes funkciók tekintetében Pest megye határain 
túlnyúlóan, néhány közeli Nógrád megyei település szintén a vonzáskörzetébe tartozik.  
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Országos jelentőségű intézménye az Aszódi Javítóintézet, mely Közép-Európa első és 1996-tól az ország 
egyetlen javítóintézete, ahol a fiatalkorú bűnelkövetők komplex és differenciált fejlesztése folyik. Az 
Intézet önálló általános iskolát, szakiskolát, speciális szakiskolát, mezőgazdasági részleget – 
tangazdaságot, tanműhelyt működtet.  

A településhálózati összefüggéseket vizsgálva a térség legnagyobb szervező ereje Budapest. A 
Budapesti agglomeráció határán fekszik, s a főváros mellett számottevő még néhány nagyobb város 
– Gödöllő és Hatvan – közeli fekvése is. Ezek a járás településeinek társadalmi-gazdasági fejlődését 
alapvetően meghatározzák, népességvonzó és térségszervező erejük jelentős. A kínált 
munkalehetőségek, valamint az elérhető szolgáltatások széles körén keresztül egyrészt kedvezően 
hatnak a térség lakónépességének foglalkoztatására, illetve az életminőségére, ugyanakkor a 
befektetések területén elszívó hatásuk érvényesül. A kedvező térségi kapcsolatoknak köszönhetően a 
városból sok ember veszi igénybe a főváros, illetve a már említett Gödöllő, Hatvan, illetve Vác 
szolgáltatásait, mind az egészségügy, az oktatás, vagy akár a kultúra, s egyéb intézményrendszerek 
tekintetében is. A település közlekedési kapcsolatai kedvezőek, mely elősegíti a kedvezőbb térségi 
kapcsolatok kialakítását. Az M3 autópálya csomópontja a településtől 3 km-re található, s átlagosan a 
járás településeiről 15 percen belül érhető el Aszód.  

A járás tőkevonzó képessége az autópályán való kedvező elérhetősége ellenére gyenge, mivel a 
közlekedési kapcsolatok megteremtésével a környező nagyobb városok, illetve a főváros elérhetősége 
is egyszerűvé vált a térségből. 

Aszódi járás elhelyezkedése 

(saját szerkesztés) 

Az Aszódi járás illetékességi területe: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, 
Kartal, Tura, Vácegres, Verseg.  
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Az Aszódi járás települései 

(saját szerkesztés) 

Aszód, mint járásszékhely ezen települések számára biztosítja a központi funkciókat, illetve központi 
szerepköröket. Bizonyos – a vizsgálatban is rögzített - funkciók esetében központi szerepköreit 
megosztva látja el Gödöllővel, illetve Hatvannal.  

A település járási kapcsolatai mellett a kistérségi kapcsolatai is jelentősek. A kistérség települései 
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Iklad, Kartal, Tura és Verseg. A kistérség központja Aszód, a 
mikrotérségi központ másik városa Tura. A társulás feladata – a közszolgáltatások szervezése mellett – 
a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és 
fejlesztések megvalósítása. 

Aszód funkcionális vonzáskörzetének részletes elemzésére a várostérség lehatárolása és bemutatása 
fejezetben kerül sor. 
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata 

1.2.1. Aszód területfejlesztési dokumentumok vonatkozásai 

Aszód Városát az alábbi területfejlesztési dokumentumok érintik: 

• Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: 
OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,  

• a 76/2013. (11.29.) PMÖ határozattal elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció.  
 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején hazánkban alapvetően 
megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. 
január 3-án elfogadva a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozatot, új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez. 

 

V1. ábra: Városhálózat 
Forrás: OFTK 
 

Az országos városhálózatot bemutató ábrán Aszód és Gödöllő mint a Budapest körüli rekreációs zóna 
egyik városa és Hatvan mint belső gyűrűs város között, illetve a Budapest körül kialakuló 
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agglomerálódó térség közepén található. A belső gyűrű városai dinamikus fejlődést felmutató 
gazdasági központoknak tekinthetők. 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepció a további tervezés során is figyelembe veendő horizontális 
szempontként határozta meg: 

 a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását, 
 az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 
 a fenntartható fejlődést – fenntartható növekedést, 
 az értékmegőrzést és az intelligens növekedést. 

A fejlesztési források felhasználásának a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban rögzített alapelvei: 

 nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,  
 a közpénzfelhasználás közhasznot eredményezzen,  
 partnerség és közösségi részvétel, 
 foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 
 a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és 

értékeinek megőrzése, javítása, 
 a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség, 
 a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek és települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott 
támogatási szabályok alapján indokolt felhasználni, 

 a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekből és településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a 
felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030-ig szóló 
átfogó fejlesztési célt jelölt ki: 

 értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
 népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
 természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme, 
 térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere  
Az átfogó, közép- és hosszú távú célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések 
kerültek meghatározásra: a célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, 
térségi és helyi szereplőnek egyaránt szólnak, így Aszód számára is láthatóvá teszik azokat a fejlesztési 
súlypontokat, amelyekre a középtávra fókuszált fejlesztési feladatok épülhetnek. 

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

 versenyképes, innovatív gazdaság, 
 gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 
 életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 
 kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  

 értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  
 jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 
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 stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme. 
 

 
ábra: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere 
Forrás: Nemzeti fejlesztés 2030 koncepció 
 

A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, 
illetve a 2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési 
források képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon 

(2014–2020 között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak 
megvalósulását szolgálhatják. 
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Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszerének kapcsolata az EU2020 
stratégiával 

 
V3. ábra: Nemzeti prioritások és fejlesztési tématerületek 2014-2020 
Forrás: OFTK 

• Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított 
fejlesztéseknek, és csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető 
fejlesztési közpénzek jelentőségének. 

• A település szintű fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések 
közötti funkcionális és harmonikus elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi 
együttműködésben kialakított helyi-térségi projektcsomagok vagy programok formájában 
nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési források felhasználásakor. 

• A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban – külön erőforrásokat 
kell fordítani a városi központok fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is.  

• Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is,  
és a kettőnek szinergiában kell lennie egymással. 

• A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei 
szintű fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és 
integrált megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a közösségi és 
közúti közlekedésre, a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra,  
a közszolgáltatásra, a társadalmi felzárkózásra, a tudatformálásra vagy akár a képzésekre. 

• Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás 
terei itt is egy vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati 
politikák kiemelt térségei). Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé” valós helyi szintű 
térszerveződés. 
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• Együtt-tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a 
települések gazdálkodásában és tervezésében (ld. terület- és településrendezési, valamint 
terület- és településfejlesztési tervezés, helyi adópolitika) is a térségi, a várost és a 
vonzáskörzetét szerves egységben kezelő szemléletet, gyakorlatot kell alkalmazni. 

• Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és 
a várost övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére. 

 

Stratégiai várostérség-fejlesztés követelményei a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentum szerint: 

• nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is 
integráló várostérség fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása szükséges a nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében; 

• olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén 
elősegítik, hogy a városok térségi és gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált 
stratégiai szemléletet képviselhessenek, melyekben a térségalkotó, hasonló adottságokkal 
rendelkező települések egymás fejlesztési intézkedéseit nem kioltva, hanem összehangolt 
tervezésük és fejlesztéseik révén hatékonyabb és fenntarthatóbb rendszereket alakítanak ki, 
egyeztetve a helyi társadalom képviselőivel, a települést használó csoportok preferenciáival. 

Pest megye pozicionálása a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentumban 
Hazánk legnépesebb, legsűrűbben lakott, és legnagyobb gazdasági teljesítményű megyéje. Kelet-
Közép-Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége természeti-, térszerkezeti- és társadalmi 
erőforrásai, azok sokszínűsége, a gazdag diverzitása, a lakosság mobilitása, valamint a községek által 
nyújtott életminőség miatt dinamikusan fejlődő városhálózata szerves része a Budapest 
környezetében fejlődő metropolisztérségnek. Térszerkezete egyedülálló az országban:  
a Főváros központi szerepe, a centrális hálózati elemek, az M0-as körgyűrű a nemzetközi repülőtér 
jelenléte, a Duna, a kisvárosokkal átszőtt tér nagy fejlődési lehetőséget hordoznak. A további fejlődés, 
valamint a közép-európai régiós központok - nagytérségi csomópontok - közötti pozícióverseny 
tekintetében azonban komoly kockázatot jelentenek a megyén belüli területi különbségek 
növekedése, a peremvidékek lemaradása, a külső és belső közlekedési kapcsolatok hiányosságai. A 
megye gazdasága szorosan összekapcsolódik a Fővárossal - a javak, a tudás,  
a szakképzett munkaerő kétirányú áramlásával -, a vállalkozások, tudásközpontok, intézmények közötti 
együttműködéssel. A megyében jelen vannak a gazdaság exportorientált tudás és technológia intenzív 
feldolgozóipari ágazata, valamint az ezek tevékenységét támogató szolgáltatások is.  
A gazdaság összteljesítményét különösen a feldolgozóipar, a kereskedelem és a logisztika,  
az információs technológiák, a turisztika, a kulturális- és kreatív ipar határozzák meg.  
A mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás visszaesése komoly gondot jelent, a leszakadó 
térségekben a helyi gazdaság teljesítménye jelentősen elmarad a lehetőségektől. 

Fejlesztési irányok: 

• A gazdaság dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a feldolgozóipari 
és agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások fejlesztésére. Befektetés 
ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása az egyes térségek endogén forrásaira alapozva. A 
gazdasági húzótérségek innovációs-és versenyképességének javítása, az M0-ás körgyűrű és a 
Ferihegyi Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási zónáinak fejlesztése,  
a megye leszakadó térségeinek gazdasági felzárkóztatására kiemelten építve a KKV szektorra. 
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• Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése 
és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészégi 
állapotának javítása, az oktatás intézményi-és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet fordítva 
a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az esélyegyenlőtlenség javítása. 

• A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye 
hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség a geostratégiai adottságainak jobb 
kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése, kiemelten az elővárosi 
közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, 
koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi 
szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és 
életminőséget biztosító tér kialakítása. 

Aszód, illetve térsége tervezésénél indokolt érvényesíteni a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 
koncepció a vidéki térségek fenntartható fejlődésének biztosítására vonatkozó célkitűzéseit, 
melyek: 

 

• A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az ökoszisztéma 
szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása. 

• Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és –ellátás. 

• Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára. 
 
Az átfogó vidékpolitika országos célkitűzései: 
 

• Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva. 

• Vidéki települések, falvak fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése. 

• Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe   
illeszkedő fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi 
gazdaságfejlesztése. 

• A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők megtartásának 
és megtelepedésének támogatása 
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1.2.2. Pest megye területfejlesztési koncepció 2014-2030 (PMTFK) 

Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere: 

 
V4. ábra: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere 
Forrás: PMTFK 
 
Struktúrájának felépítése során három nagy átfogó cél került meghatározásra: 

• Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, önmaga sorsáért felelős egyén, 
együttműködés a közösségek, valamint az egyén és közösségek között; 

• Gazdaság dinamizálása; az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve; 
• Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni 

tudó, fenntartható környezet. 
A célrendszer struktúrájának felépítése során a három nagy átfogó célon belül ágazati és területi 
stratégiai célok kerültek kitűzésre. A stratégiai célok teremtik meg a Programalkotás fázisának gerincét. 
A horizontális célok olyan jellegű kitűzések, melyeknek jellegüknél fogva szükséges valamennyi 
stratégiai célt áthatniuk, hatásuk nem korlátozódhat egyetlen szegmensre sem önállóan. 

Pest megye fejlesztésének horizontális céljai 
A területi- és az ágazati stratégiai célok mellett a koncepció meghatároz néhány olyan horizontális célt 
is, amelyek folyamatos szem előtt tartása, és a bennük megfogalmazott célkitűzések megvalósítására 
történő folyamatos „odafigyelés” elengedhetetlenül szükséges. 

 



PRO REGIO NONPROFIT KFT. 

MUNKAKÖZI DOKUMENTUM 

…. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

 

23 
 

Ezek a horizontális célok olyan értékválasztásbeli-, gazdasági-, környezeti- és szemléletbeli 
szempontokat jelenítenek meg, amelyeket a megye fejlesztéspolitikájában, a programozásban és majd 
a megvalósítások során is következetesen érvényre kell juttatni: 

 

Területi kohézió  

• Társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás  
• Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika  
• Partnerség, együttműködés  
• A térségi identitás és Pest megye profiljának erősítése  
• Hatékonyság  
• Értékmegőrzés, értékteremtés  

Pest megye fejlesztésének stratégiai céljai: 
Átfogó cél: társadalmi megújulás testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és 
közösségek 

• A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek 
előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése.  

• Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső 
intézményfejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása.  

• Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt 
hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra  

• Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás 
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítése 

Átfogó cél: térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása a lokális- és makrotérségi érdekeket 
kiszolgálni tudó, fenntartható környezet 

• Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra 
kialakulása érdekében  

• A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének 
fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az 
elővárosi közlekedést  

• Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos 
területhasználat, az épített és a környezet értékeinek megóvása és fejlesztése  

• Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és 
települések fejlődésének szolgálatában 

Pest megye elkötelezett annak érdekében, hogy a Budapesttel kialakítandó stratégiai együttműködés 
keretében felvállalja a nemzetközi léptékben is versenyképes „kapu”, „híd” szerepeket; 
elhelyezkedéséből adódóan az Európa nyugati és keleti, valamint északi és déli gazdasági térségei 
közötti kapcsolatokra vonatkozóan, és együtt tegyék lehetővé a Központ, HUB szerep kiteljesedését, 
megerősödését. Csak egymással együttműködve lesz képes a korszellem kihívásainak tartósan 
megfelelni a körzet, és a nemzetközi versenyben, az európai integráció lehetőségeit is kihasználva 
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kívánt, vágyott pozícióit kiépíteni. Ehhez az időnként egymást versenytársnak tekintő két szomszédos 
entitásnak össze kell hangolni célkitűzéseit fejlesztő energiáit, és koordinálni kell fejlesztési lépéseit. 

Ez a célkitűzés összeegyeztethető a nemzetgazdaság kiegyensúlyozott területi fejlődésével, valamint a 
területfejlesztés és befektetés-ösztönzés harmonikus eloszlására irányuló országos célokkal továbbá 
biztosítani tudja majd az ország egészének versenyképességét Európa keleti szektorában a kárpáti-
balkáni földrajzi körzetekben. Az élhető és hatékony várostérség megteremtésének keretében 
stratégia programként szerepel az urbanizált centrumok, társközpontok rendszerének kialakítása és 
fejlesztése. A fenntartható fejlődés térbeli struktúrainak meghatározása és irányított koordinált 
fejlesztése, közlekedési rendszerek és hozzáférés fejlesztése, valamint a környezeti állapot, 
környezetminőség védelme és fejlesztése. Cél a decentralizált koncentráció fejlesztési alapelveinek 
érvényesítéseként a tágabb várostérség policentrikus településrendszerének fejlesztése, ennek eleme 
Aszód járásközponti fejlesztése. A társadalmi innováció, térségi kohézió erősítése, a társadalmi tőke 
növelése, melynek keretében stratégiai program a keresletre reagáló és felkészülő foglalkoztatási és 
képzési rendszer feltételeinek megteremtése, szociális és egészségügyi ellátórendszerek területi 
összehangolása, hozzáférhetőség biztosítása. 

 
Városok és térségük együtt tervezése, a várostérségi tervezés meghonosítása Pest megyében:  

Az OFTK tervezetének megfogalmazása szerint a jövőben a várostérségek (a közigazgatási határokhoz 
kevésbé ragaszkodó), a valós gazdasági és társadalmi kapcsolatokat érvényre juttató „funkcionális 
várostérségek” válnak a magyar területfejlesztési gyakorlat alapegységeivé. Pest megye 
fejlesztésének célja e vonatkozásban a fenntartható várostérségi fejlődés biztosítása a megye minden 
térségében.  
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 ábra: Kevésbé fejlett térségek fejlesztése 
Forrás: PMTFK 
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1.2.3. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása1 

A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai: 

 

Aszód településfejlesztési koncepcióját (TFK) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
70/2019. (V.07.) ÖKT. számú határozatával hagyta jóvá, amelyben az alábbi városfejlesztési jövőképet 
vetít ki hosszú távú célként: „Aszód iskolaváros, amely térségi szinten igazgatási, intézményi, oktatási 
és hitéleti központtá válik, megtartva kisvárosi karakterét, sikeresen fejlesztve és erősítve 
gazdaságát. Aszód élhető környezetben magas életminőséget nyújt, ahol biztonságban van a múlt, 
a jelen és a jövő.” A TFK a jövőkép elérésére az alábbi célrendszert határozta meg: 

1.2-1. táblázat: A TFK célrendszere  

Forrás: Aszód Város TFK 

A koncepció céljainak megvalósítása érdekében a TFK az egyes településrészek vonatkozásában is az 
alábbi táblázatban bemutatottak szerint megvizsgálta hatásait és megállapította, hogy azok a 
településrészeken eltérő mértékben hatnak, de a célok egyike sem ellentétes egyik településrész 
önálló céljaival sem. A TFK az integrált fejlesztések előtérbe helyezését tartja szükségesnek és 
előremutatónak.  

 

                                                           
1 A fejezetben bemutatott hatályos dokumentumokban szereplő esetleg hibás, vagy pontatlan megnevezései 
(pl.: városrészek, utcanevek stb.) nem lettek módosítva jelen fejezetben  
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Aszód Városrészei (hatályos TFK alapján) 

 
1. Főtér és környéke – történeti belváros  
2. Piac és környéke – piac és lakóterületek  
3. Lakótelep és kartali kereskedelmi terület – lakótelep és 

kertvárosias lakóterületek, Kartal felé eső gazdasági területek  
4. Evangélikus templom és környéke, Papi földek – hitéleti, oktatási 

központ és lakóterületek  
5. Temető alja – Jónásfalva - – temető és lakóterületek  
6. Benzinkút és környéke gazdasági terület – gazdasági 

területek  
7. Állami Fiúnevelő Intézet – az intézet területe  

8. Külterületek – mező-, erdő-, és vízgazdálkodási 
területek, melyek nem ékelődnek be a beépített 
területek közé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ábra: A hosszú távú célok és a városrészi célok közötti összefüggések 
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Forrás: Aszód Város TFK 

Az egyes városrészekben a társadalmi célkitűzések egyforma jelentőséggel bírnak, míg a 
gazdaságfejlesztés terén elsősorban a központi belterület fejlesztései emelkednek ki, illetve a volt 
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laktanya, mint potenciális ipari-gazdaságfejlesztési, vállalkozási helyszín hasznosítása. Erős 
idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek a város épített műemléki értékei melyek a Város 
központjában és az Állami Fiúnevelő Intézet területein összpontosulnak. A befektetés-ösztönzés és 
városmarketing természetesen az egész várost érintő, átfogó feladatként jelentkezne, akár tágabb 
közigazgatási határokon átívelő együttműködések mentén. A településfejlesztés és városi 
szolgáltatások többsége szintén az egész városra kiterjedő feladat.  

 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolása, fejlesztése szükséges. Az 
intézményrendszeren túli alapvető eszközrendszere az Önkormányzatnak a szervezettségben, a 
kommunikációban, a szervezeti fejlesztésekben, a pályázati lehetőségek hatékony kihasználásában, a 
generációkon átívelő oktatásban és a lakosság számának megtartásában, növelésében, fiatalításában 
rejlik, melyekhez Aszód jó adottságokkal rendelkezik.  

A kívánt jövőkép megvalósulása a stratégiai célokon keresztül a cél elérését támogató prioritásokon és 
a kapcsolódó intézkedéseken keresztül érvényesül.  

 
 

A hosszú távra érvényesítendő településfejlesztési koncepcióhoz tartozó középtávú elemeinek 
meghatározására az integrált településfejlesztési stratégia tervfajta hivatott, az tartalmazza.  2015-ben 
készült el Aszód Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), amely még a 2003 évben 
jóváhagyott jövőképéhez/célrendszeréhez igazított 2015-2023 időszakra előirányzott célkitűzéseit. A 
jelenleg hatályos fentiekben idézett jövőkép a 2003-as jövőképpel megegyezik, ehhez fogalmazta meg 
az ITS az átfogó célként: Értékteremtés; Fenntartható versenyképes gazdaság; Élhető, harmonikus 
környezet; Magas életminőség, növekvő biztonság; Aktív, egészséges. 
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Az ITS a horizontális célokra az alábbiak szerint fűzte fel a stratégiai célokat szakáganként: 

Mottó  „Aszód a Galga mente fővárosa.”  

Jövőkép  Aszód iskolaváros, amely térségi szinten igazgatási, intézményi, oktatási és hitéleti központtá válik, megtartva kisvárosi karakterét, sikeresen fejlesztve és erősítve 
gazdaságát. Aszód élhető környezetben magas életminőséget nyújt ahol biztonságban van a múlt, a jelen és a jövő.    

Átfogó 
célok  Értékteremtés; Fenntartható versenyképes gazdaság; Élhető, harmonikus környezet; Magas életminőség, növekvő biztonság; Aktív, egészséges társadalom  

  1. Társadalom  2. Gazdaság  

3. Épített környezet  
4. Energiahatékonyság, 

klímavédelem  
3.1. Épített környezet  3.2. Természeti 

környezet  
3.3. Műszaki 

infrastruktúra  

Hosszú 
távú célok  

Aszód központi, 
járásközponti illetve 
városi funkcióját és 
szerepét tovább erősítve 
váljon a Galga menti 
települések szellemi, 
kulturális, oktatási és 
hitéleti központjává, a 
kisvárosi karakter 
megtartásával.  
Az aktív és egészséges 
társadalom az 
értékteremtésben legyen 
érdekelt és elkötelezett.  

Aszódon fenntartható, 
versenyképes, mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra 
alapozott helyi gazdaság 
valósuljon meg a lakosság 
foglalkoztatásának 
növelésével. Növekedjen az 
Aszódon működő gazdasági 
szereplők által megtermelt 
hozzáadott érték, ezzel 
együtt erősödjön a gazdasági 
szereplők kapcsolati 
rendszere.  

Aszód tovább erősítse 
kisvárosi arculatát. A város 
őrizze meg és fenntartható 
módon fejlessze építészeti 
örökségét. Folyamatosan 
fejlessze, bővítse és újítsa 
meg közterületeit, a 
funkciók sokszínűségének 
biztosításával.  

Aszód őrizze meg 
különleges természeti 
környezetét, és morfológiai 
adottságait, újítsa meg 
zöldfelületeit, és 
csökkentse a környezeti 
ártalmakat.  

Aszódon folyamatosan 
javuljon a közlekedési 
ellátás minősége, erősítve a 
gyalogos és a kerékpáros 
közlekedést.  
Folyamatosan biztosítsa és 
fejlessze a közműellátást, 
növelve a megújuló 
energiaforrások 
részarányát.  

A város kiemelten vegye 
figyelembe az 
energiahatékonyság 
szempontjait az építés, a 
felújítás és a 
városüzemeltetés területén. 
Aszódon valósuljon meg az 
energia-hatékony 
városüzemeltetés.  
A területfelhasználási 
döntésekben a takarékosság,  
az ésszerűség és 
energiahatékonyság 
tükröződjön.  

Részcélok  
Aktív, egészséges, 
befogadó, erős 
társadalom  

Korszerű, hatékony, fejlődő 
ipar  

Meghatározott kisvárosi 
karakterhez illő arculat és 
városkép  

Megújuló zöldterületek, 
zöldfelületek  

Fejlődő városi közlekedési, 
tömegközlekedési hálózat  

Energiahatékony építések és 
városüzemeltetés  
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Művelt, nyitott, 
biztonságban élő 
társadalom  

Bővülő kereskedelem és 
szolgáltatások  

Fejlődő és átalakuló 
belváros (belvárosi 
rendezési terv)  

Állékonyság biztosítása  Közlekedésbiztonság és 
közlekedésmód váltás  

Megújuló energiaforrások 
elterjedő alkalmazása  

Városban élő társadalom   
Jól fejlődő idegenforgalom, 
és turizmus  

Megújított, korszerű, 
funkcionálisan sokszínű 
közterületek  

Tudatos vízrendezés  Feloldott parkolási 
problémák   

Energiatakarékos 
területfelhasználás, 
intelligens energiahasználat  

  
  
 
 
 
Részcélok 

Motivált, demokratikus 
társadalom  

Soft programokkal is 
támogatott 
gazdaságfejlesztés  

Aktivált alulhasznosított 
ingatlanok   

Erdőterületek, 
mezőgazdasági területek 
hatékony területhasználata  
(zártkertek fejlesztése)  

A zöldmezős beruházások 
átgondolt, tervszerű 
infrastruktúra fejlesztése   

Szemléletformálás  

  Ösztönzött helyi 
vállalkozások, innovatív 
technológiát alkalmazó 
gazdasági szereplők  

Minőségi, biztonságos 
lakókörnyezet  

A környezet védelme: az 
élővilág, a víz, a levegő, a 
talaj, a klíma védelme   

Fenntartható közműellátás    

    Fenntartható módon 
szabályozott értékőrző 
területi fejlesztés  
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A koncepció alapján a rögzített alapelvek figyelembevételével az előzőekben meghatározott átfogó, 
hosszú távú és részcélok elérése érdekében (Értékteremtés; Fenntartható versenyképes gazdaság; 
Élhető, harmonikus környezet; Magas életminőség, növekvő biztonság; Aktív, egészséges társadalom) 
négy stratégia cél került meghatározásra a 2015 – 2023 közötti időszakra.  

C1.  Városi funkciók erősítése, humán erőforrás fejlesztés, biztonság  

C2.  Gazdasági potenciál erősítése  

C3.  Az épített és természeti környezet harmonikus, összehangolt 
fejlesztése, az értékes elemek megóvásával  

C4.  A lakosság életminőségének javítása, energiahatékonyság  

  

A stratégiai célok között nincs hierarchikus viszony, a célok egymással kölcsönhatásban állnak a 
település fejlődésének kontextusában.  

  

ÁTFOGÓ CÉLOK  
(2015 – 2030)  

  

 STRATÉGIAI CÉLOK  
(2015 – 2023)  

Értékteremtés  
Fenntartható 
versenyképes gazdaság  
Élhető, harmonikus 
környezet  
Magas életminőség, 
növekvő biztonság  

Aktív, egészséges 
társadalom  

C1.  Városi funkciók erősítése, humán erőforrás 
fejlesztés, biztonság  

C2.  Gazdasági potenciál erősítése  

C3.  
Az épített és természeti környezet harmonikus, 
összehangolt fejlesztése, az értékes elemek 
megóvásával  

C4.  A lakosság életminőségének javítása, 
energiahatékonyság  

 

Aszód középtávú fejlesztései, elképzelései az elkövetkező 7-8 évre kerültek megfogalmazásra. A 
stratégiában olyan összetett településfejlesztési beavatkozásokról van szó, amelyek jelentősen 
átalakítják a célterület jelenlegi állapotát, de hatásuk kisugárzik és az egész településre, illetve a 
vonzáskörzet, kistérség (járás) számára jelentenek pozitív fejlődést. 

Az ITS a területi célokat városrészi szinten is definiálta, az alábbiakban részletezettek szerint. 

Városrész Célkitűzés 

V1. Főtér és 
környéke városrész 

A Főtér és környéke településrész a város súlypontjában helyezkedik el, intézményi, 
közigazgatási és turisztikai központ, de emellett megtalálhatók az ezekhez kapcsolódó 
kereskedelmi és lakó funkciók is. A városrészben a fejlesztéseket a meglévő 
intézményekre és a vonatkozó adottságokra, értékekre kell építeni. A fentieknek 
köszönhetően a városrész településképi és településszerkezeti szempontból rendkívül 
összetett, így a fejlesztési célok széles tárháza jelenik meg. A fejlesztési célok a 
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lakókörnyezet fejlesztésén túl elsősorban a szolgáltatások minőségének növelését 
jelentik. 

V2. Piactér és 
környéke városrész 

A városrész a város közösségi, kereskedelmi, egészségügyi és rekreációs központi 
területe, illetve a funkcióhoz kapcsolódó lakóterületek. A városrészben meg kell őrizni, 
illetve fenntarthatóan fejleszteni kell a közösségi szolgáltatásokat, intézményeket, a 
piachoz kapcsolódó funkciókat erősíteni szükséges. A város egészére hatással lehet a 
kapcsolódó rekreációs területek megvalósítása. 

V3. Lakótelep, 
lakóterület és a 
kartali 
kereskedelmi 
terület városrész   
 

A városrészben - a kartali gazdasági területek kivételével - a lakó rendeltetéshez 
kapcsolódó funkciók találhatók. A lakóterületek mellett sajnálatosan kevés közösségi 
létesítmény található, illetve csekély a közösségi célokra használható területek 
nagysága. Ezek fejlesztése elsődleges, hogy megfelelő lakókörnyezet alakuljon az itt 
élők számára, tekintettel arra, hogy a lakónépességet megtartsa hosszú távú célkitűzés. 

V4. Evangélikus 
templom és 
környéke, Papi 
földek városrész 

A terület súlypontjában az egyházi és oktatási intézmények találhatók, ezekhez 
közvetlenül kapcsolódik a Kiserdő területe. Ebben a városrészben találhatók Aszód 
legújabb beépítésű területei is. A területen a fejlesztések alapvetően a helyi 
intézmények, az egyházak és az önkormányzat összefogásával valósíthatók meg. A 
tervezett fejlesztések részben az intézményterületekhez kapcsolhatók, részben a 
városrész kapcsolatainak a javítását szolgálják. 

V5. Temető alja – 
Jónásfalva 
városrész 

A Temető alja városrészen a lakó rendeltetés az elsődleges, ennek megfelelően a 
lakóterületek fejlesztéséhez kapcsolódó területi célok fogalmazhatók meg. A területen 
viszonylag magas a fiatal, többgyermekes családok aránya, illetve két telektömbben az 
átlagosnál magasabb a szegregációs mutató. A városrészben elsődlegesek azok a célok, 
amik hozzájárulnak a szegregációval veszélyeztetett területek felszámolásához, 
közösségi tereket hoznak létre, illetve a közterületek, épületek műszaki állapotát 
javítják.   

V6. MOL kút és 
környéke gazdasági 
területek városrész 

A városrész adottsága a meglévő, illetve a fejlesztésre kijelölt gazdasági területek 
túlsúlya. A város hosszú távon ezeken a területeken kívánja ösztönözni a gazdasági 
szereplők megtelepedését, megerősödését, alapvetően az új munkahelyek  létesítése 
érdekében.  

V7. Állami 
Fiúnevelő Intézet 
városrész 

A terület nem önkormányzati tulajdon így fejlesztésére az önkormányzat nincs 
közvetlenül  hatással.  A  Fiúnevelő  területének beépítetlen 
részei jelenleg bérbe adott területek. Ezeken  a  területeken  javasolt 
visszahozni  a fiúnevelőhöz  előzőekben  tartozó  azon rendeltetéseket, 
amelyek az oktatást segítették (Bolgár  kertészet,  gyümölcs  ültetvények, 
állattenyésztés  stb).  A  településrészben  található a 
vasútfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési területek egy része. Az intézet déli 
határvonala mentén kerül kialakításra az új P+R parkoló, illetve az újonnan kialakított 
buszforduló.  
A településrészben fejlesztési kihívás a társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos 
fejlesztések meghatározása. Műszaki szempontból a gyalogos közlekedés fejlesztése 
(„lépcső”). Vizsgálandó a kapcsolódó vasúti terület fejlesztésének területre vonatkozó 
hatása.  
 

V8. Külterület 
városrész 

A városrész jellemzően a külterületi településrészeket fedi le.   
A területen felül kell vizsgálni a beépítésre szánt területek hasznosítását középtávon, 
illetve  támogatni  kell  a rekreációhoz kapcsolódó, fenntartható 
területfelhaszálásokat.  

Forrás: ITS, 2016 - Az ITS városrészi célkitűzései 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó 
szabályokat foglalja magában. 

Az ország területrendezési terve meghatározza az országos terület-felhasználás rendszerét, a 
települések térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli 
rendjét, és ezek összefüggéseit. 

Az országos területrendezési terv térképi melléklete, szerkezeti terve Aszódra vonatkozóan: 

 Jelmagyarázat: 
 

 
 

 

 

ábra: TrT Szerkezeti Tervlap kivonat 

A település területének a települési térségen kívüli legnagyobb része a mezőgazdasági térség, kis része 
pedig erdőgazdasági térség. 
 
Az OTrT szerkezeti tervlapja szerint Aszód területét érintő szerkezeti elemei a következők: 
• A közlekedéshálózat elemei: 3-as számú főút. 
• a városon a MÁV 80a számú Budapest – Hatvan, valamint ebből a vonalból kiágazva a 78-as 

számú Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc vasútvonala halad keresztül
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Pest Megyei Területrendezési Terv – (PMTrT) 
A Pest Megyei Területrendezési Terv Aszódra vonatkozóan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ábra: Aszód a PMTrT tervében 
Forrás: PMTrT 
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Az OTrT és a Pest Megyei Területrendezési Terv között közvetlen kapcsolat van, a két dokumentum területfelhasználási és övezeti rendszere egymásra épül, 
ezért az összhang igazolása során bemutatjuk az OTrT és a PMTrT tervlapjait is. Mivel az OTrT lehetőséget ad az egyes övezetek további differenciálására a 
megyei, kiemelt térségi tervekben, ezért e rendszer szerinti csoportosításban mutatjuk be azokat.  

A jó termőhelyi adottságú szántók övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a tájképvédelmi terület övezetének, a vízminőség-védelmi 
terület övezetének, a rendszeresen belvízjárta terület övezetének tervlapjait, valamint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett településeket és a 
földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket a területrendezésért felelős miniszter rendelete tartalmazza. A területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendeletben (a továbbiakban: TTK) rögzített kiegészítő övezetek 
vonatkoznak.  

Az alábbi táblázat bemutatja a fenti jogszabályok által meghatározott övezetek alkalmazását/relevanciáját Aszód vonatkozásában, melyek részletesen a 
következő részekben lesz bemutatva.  

Országos Övezeti Terv övezetei (OTrT 6.§ (2)) A területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 
szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendeletben 
rögzített kiegészítő övezetek 

Pest Megyei Területrendezési Terv pontosított 
országos övezetei (PMTrT 5.§ (1)) 

vastag betűjelölés – érintett      /     vékony betűjelölés – nem érintett      /      bemutatott vonatkozó tervlap 

a) 3/1. melléklet: Ökológiai hálózat 
magterületének övezete, az ökológiai 
folyosójának övezete és ökológiai hálózat 
pufferterületének övezet, - érintett 

 a) ökológiai hálózat magterületének övezete 
(3.1. melléklet)  

b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete (3.1. melléklet)  

c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
(3.1. melléklet) 
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b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezetét, 

 d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
(3.2. melléklet) 

 Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti 
Aszód területét 

e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
(3.2. melléklet) 

c) 3/3. melléklet az erdők övezetét,  f) erdők övezete (3.3. melléklet) 

 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. 
melléklet) 

 Tájképvédelmi terület övezete h) tájképvédelmi terület övezete (3.4. 
melléklet) 

d) 3/4. melléklet a világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete által érintett 
településeket, 

 i) világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezete (3.5. melléklet) 

 Vízminőség-védelmi terület övezete j) vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. 
melléklet) 

 Nagyvízi meder övezete k) nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet) 

 VTT-tározók övezet  

e) 3/5. melléklet a honvédelmi és katonai célú 
terület övezete által érintett településeket. 

 l) honvédelmi és katonai célú terület övezete 
(3.8. melléklet) 

  Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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  Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

  Tanyás területek övezete 

  Földtani veszélyforrás terület 

Pest megye egyedileg meghatározott megyei övezetei 

  innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

  logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

  turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

  kertes mezőgazdasági területek övezete 

  klímaváltozásnak fokozottan kitett területek 
övezete 

 



PRO REGIO NONPROFIT KFT. 

MUNKAKÖZI DOKUMENTUM 

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

 

 

Országos Övezeti Terv tervlapjait az 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről 3.sz. melléklet tartalmazza, melynek aszódi érintettsége: 

• 3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai folyosójának 
övezete és ökológiai hálózat pufferterületének övezet, - érintett 

• 3/2.melléklet: kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, - nem érintett 
• 3/3. melléklet: Erdők övezete, - érintett 
• 3/4 melléklet: világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, - nem érintett 
• 3/5 melléklet honvédelmi és katonai célú terület övezete. – érintett 

 
3/1. melléklet: Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és 
az ökológiai hálózat pufferterületének övezete (PMTrT által pontosított) 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos 
övezetek 
 
ökológiai hálózat magterületének 
övezete: 2018.CXXXIX tv.25.§ 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete: 2018.CXXXIX tv.26.§ 
ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete: 2018.CXXXIX tv.27.§ 
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3/3. melléklet: Erdők övezete (PMTrT által pontosított)) 

 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos 
övezetek  
 
erdők övezete: 2018.CXXXIX tv.29-30.§  
 
 
 

3/5 melléklet honvédelmi és katonai célú terület övezete (PMTrT által pontosított) 

 

 

érinti 

2018. évi CXXXIX. törvény – országos 
övezetek  
 
honvédelmi és katonai célú terület 
övezete: 2018.CXXXIX tv.32.§  
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A jó termőhelyi adottságú szántók övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, a 
tájképvédelmi terület övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen 
belvízjárta terület övezetének tervlapjait, valamint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által 
érintett településeket és a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket a 
területrendezésért felelős miniszter rendelete tartalmazza. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI.14.) MVM rendeletben (a továbbiakban: TTK) rögzített kiegészítő övezetek: 

• Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti Aszód területét (TTK 1. melléklet) 
• Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti Aszód területét (TTK 2. melléklet) 
• Tájképvédelmi terület övezete érinti Aszód területét (TTK 3. melléklet) 
• Vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti Aszód területét (TTK 4. melléklet) 
• Nagyvízi meder övezete nem érinti Aszód területét (TTK 5. melléklet) 
• Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem érinti Aszód területét (TTK 7. melléklet) 
• Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti Aszód területét (TTK 8. melléklet) 
• Földtani veszélyforrás terület övezete érinti Aszód területét (TTK 9. melléklet) 

 
 

Jó termőhelyi adottságú szántók (TTK 1. melléklet) 

 
 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
TTK 2. §  
(1) A településrendezési eszközök készítése 
során a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység területét 
elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett - a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt 
kijelölni. 
 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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Erdőtelepítésre javasolt övezete (TTK 2. melléklet) 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
TTK 3. §  
(1) A településrendezési eszközök készítése 
során az Országos Erdőállomány Adattárban 
nem szereplő erdőterület 
területfelhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési 
célokkal összhangban - a természeti és 
kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - 
az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 
területén javasolt kijelölni. 
 
 

 

Tájképvédelmi terület övezete (TTK 3. melléklet) 

 
 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
TTK 4.§  
(1) A tájképvédelmi terület övezete 
területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze 
keretében meg kell határozni a tájjelleg 
térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység 
és a hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 
 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével 
érintett területre a tájképi egység, a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása, 
valamint a tájba illesztés biztosítása 
érdekében - a településkép védelméről 
szóló törvény vagy annak felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - meg kell 
határozni 
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a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi 
rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: 
településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 
 
 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 
 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a 
közlekedési, elektronikus hírközlési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 
továbbá az erőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete (TTK 9. melléklet) 
 

 

 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 
TTK 11.§  
(1) A földtani veszélyforrás terület 
övezetében a földtani veszélyforrással 
érintett terület kiterjedését a 
településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új 
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 
településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti 
hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal hozzájárulásával kell 
meghatározni. 
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Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete Pest megye 
területrendezési tervében az egyedileg meghatározott övezetek területi hatálya kiterjed a megye 
teljes közigazgatási területére, így Aszódra is. 
 
Pest megye egyedileg meghatározott megyei övezetei és Aszód érintettsége: 
 

• Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete nem érinti Aszód 
területét (3.13.1. melléklet) 

• Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete nem érinti Aszód területét (3.13.2. 
melléklet) 

• Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete nem érinti Aszód területét (3.13.3. 
melléklet) 

• Kertes mezőgazdasági területek övezete érinti Aszód területét (3.13.4. melléklet) 
• Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete nem érinti Aszód területét (3.13.5. 

melléklet) 

 

 

Kertes mezőgazdasági területek övezete (3.13.4. melléklet) 

 

 
 

érinti 

Az övezetre vonatkozó előírások 
12. § 
 (1) A kertes mezőgazdasági területek övezetébe sorolt 
terület beépítésre szánt lakó-, üdülő-, 
vagy vegyes területté minősíthető az alábbi feltételek 
együttes teljesülése esetén: 
a) az érintett terület a település belterületével, vagy 
beépítésre szánt területével határos, 
b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban 
szabályozott és a helyi sajátosságoknak is 
megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria 
kialakítása biztosítható, vagy erre 
vonatkozóan a települési önkormányzat a 
településrendezési szerződéseket az érintett 
tulajdonosokkal megkötötte, 
c) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a 
megközelítést és a közművek 
elhelyezését egyaránt lehetővé tevő – közterületek 
biztosítottak, vagy erre vonatkozóan a 
települési önkormányzat a településrendezési 
szerződéseket az érintett tulajdonosokkal 
megkötötte, és 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és 
feltételei biztosítottak, és erre 
vonatkozóan a települési önkormányzat a 
településrendezési szerződéseket az érintett 
tulajdonosokkal megkötötte, vagy döntést hozott a 
költségek vállalásáról. 
(2) A kertes mezőgazdasági területek övezetében az 
országos ökológiai hálózat 
magterületéhez és az országos ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó területéhez tartozó 
terület beépítésre szánt területté nem minősíthető. 
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Nógrád Megyei Területrendezési Terv – (NMTrT) 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2020 (III.12.) önkormányzati rendeletével elfogadta 
Nógrád Megyei Területrendezési Tervét (NMTrT). Aszód közigazgatási határához csatlakozó Nógrád 
Megyei Kállóra vonatkozó NMTrT övezetek az alábbiak szerint lettek meghatározva (vastaggal 
kiemelve azok amely övezeteknek van a közös közigazgatási határ vonatkozású relevanciája)   

3.1. melléklete: Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és 
pufferterületének övezete; 
3.2. melléklet: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete; 
3.3. melléklet: Erdők övezet és erdőtelepítésre javasolt terület övezete; 
3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete; 
3.5. melléklet: Világörökségi és világörökség várományos területek övezete; 
3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete; 
3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete; 
3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete; 
3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete; 
3.10. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete; 
3.11. melléklet: Kiemelt jelentőségű gazdasági övezete; 
3.12. melléklet: Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet; 
3.13. melléklet: Együtt tervezendő terület övezete; 
3.14. melléklet: Zártkerti övezet; 

 

A fentiekben kiemelt övezeti tervlapok kivágatai az alábbiakban tekinthetőek meg:  

 

 
3.1 melléklet 
ökológiai hálózat 
magterületének, ökológiai 
folyosólyának és 
pufferterületének övezete 

 

 
3.3 melléklet 
Erdők övezete és 
erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 
 

 
 

3.4 melléklet 
Tájképvédelmi terület övezete 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az 
adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

1.4.1. Kartal 

A hatályos településrendezési eszközei szerint a két település határán Kartal 
külterületi része általános mezőgazdasági (Má)-, míg a belterületi része, 
kertvárosi lakó területekkel csatlakozik Aszód közigazgatási határához. A 
lakóterület bővítéseként újabb sáv kialakítását irányozzák elő a 
településrendezési eszközök, Hunyadi J. utcától É-ra, mely telkek kialakítása és 
azok beépülése folyamatban van már.   

A két település között a 2109 sz. országos mellékút biztosítja a közúti 
kapcsolatot, mely mentén országos törzshálózati elem részét képező 
kerékpárút is kiépült, az úthálózati elem fejlesztésére nem tesznek javaslatot a 
magasabb szintű területrendezési tervek. Meglévő közműhálózati elemként a 
közös közigazgatási határ Aszódi oldala mentén 220 kV-os elektromos átviteli 
távvezeték eleme húzódik, mely átnyúlik Kartal közigazgatási területének D-i 
csücskébe is.  

 

 

 

  

1.4.2. Kálló 

A két település közigazgatási határa egyben megyehatár is, így Kálló Nógrád 
megye részét képezi. A települések az országos ökológiai hálózat magterületét 
képező mezőgazdasági- és erdőterületekkel csatlakoznak egymáshoz.  

A települések között közvetlen aszfaltburkolatú közúti- és kerékpáros 
útkapcsolat nincsen. K-Ny-i irányú 400 kV-os átviteli hálózat elektromos 
távvezeték közműhálózati elem halad át a közös közigazgatási határon.  

 

 

1.4.3. Galgamácsa 

A települések között húzódó közigazgatási határ mentén általános 
mezőgazdasági és nagykiterjedésű erdőterületek találhatóak, ezek közé csak 
szűk honvédelmi területi övezeti besorolású terület ékelődik. A települések 
közigazgatási határán átnyúló természeti értékek találhatóak itt, melyek 
ökológiai hálózat magterület- és ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezeteivel érintettek.  

A települések között közvetlen aszfaltburkolatú közúti- és kerékpáros 
útkapcsolat nincsen. K-Ny-i irányú 400 kV-os átviteli hálózat elektromos 
távvezeték közműhálózati elem halad át a közös közigazgatási határon.     
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1.4.4. Iklad 

A közös közigazgatási határ mentén Iklad külterületi részein jellemzően 
általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területekkel 
csatlakozik Aszódhoz, amit csak kis részen szakít meg egy erdőterületi sáv. Iklad 
belterületi része a 2108 sz. út É-i részén összeépült Aszód belterületi részével, 
előbbi oldalon falusias lakóterületi (Lf)-, utóbbin kertvárosias lakóterületi (Lke) 
övezeti besorolású területekkel. Iklad belterületi határának bővítése tervezett 
a 2108 sz. út D-i részén falusias lakó- és gazdasági övezeti besorolású 
területekkel, azonban ezek nem érnének el a közös közigazgatási határig.     

A két település között a 2108 sz. országos mellékút biztosítja a közúti 
kapcsolatot, mely mentén térségi kerékpárút-hálózati elem épült ki. A 
közúthálózati elem fejlesztésére nem tesznek javaslatot a magasabb szintű 
területrendezési tervek. Meglévő közműhálózati elemként a közös 
közigazgatási határon átnyúlóan 220 kV-os elektromos átviteli távvezeték elem 
halad. 

 

 

 

 

1.4.5. Domony 

A két település általános mezőgazdasági területekkel csatlakozik egymáshoz, 
melyeket a Galga patak rendezett medre szakít csak meg. A csatlakozó 
területek az országos ökológiai hálózat magterületi övezetébe tartoznak.   

A települések között közvetlen aszfaltburkolatú közúti- és kerékpáros 
útkapcsolat nincsen. Domony központján áthaladó országos mellékút kiváltását 
tartalmazzák a hatályos településrendezési eszközök egy Aszód irányba 
tervezett elkerülő út és annak csomópontja formájában, mely Aszód 
közigazgatási területét nem érinti.  A közös közigazgatási határon halad át K-
Ny-i irányba az Aszód - Balassagyarmat – Ipolytarnóc vasútvonal.     

 

 

1.4.6. Bag 

Bag hatályos településrendezési eszközei külterületi részen korlátozott 
használatú mezőgazdasági-, vízgazdálkodási- és vasúti területekkel, belterületi 
résszel nem csak a 3.sz. főút menti tervezett belterületi - gazdasági területi - 
résszel  csatlakozik Aszód közigazgatási területéhez.  

Közúthálózati elemek közül a 3.sz. főút és a Bagot Aszóddal összekötő országos 
mellékút is közvetlen közúti kapcsolatot biztosít a két település között.  A közös 
közigazgatási határ K-i szakaszát a Budapest – Hatvan – Miskolc vasútvonal 
területe teszi ki, mely vonal 2019-2020-ban megújult, bővült.  
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1.4.7. Hévízgyörk 

Hévízgyörk hatályos településrendezési eszközeiben mezőgazdasági- és erdő 
beépítésre nem szánt-, és gazdasági beépítésre szánt területekkel csatlakozik 
Aszód közigazgatási területéhez. Az egyik gazdasági övezetbe sorolt terület a 
volt laktanya területe, amit különös módon kettévág (még az épületeket is) a 
közigazgatási határ, az aszódi oldalon a laktanya másik része különleges 
beépítésre szánt honvédelmi területbe van sorolva. A közigazgatási határon 
átnyúló laktanya esetleges hasznosítása a két érintett település összefogásával 
lenne lehetséges, közös fejlesztési igények/elképzelések/célok mentén, így ez 
beazonosítható kapcsolódási pont a két település között.  

Közúthálózati elemek közül a 3.sz. országos főút közvetlen közúti kapcsolatot 
biztosít a két település között, mely mentén kerékpárút nem épült ki, de az 
kerékpározható.  A közös közigazgatási határon áthalad a Budapest – Hatvan – 
Miskolc vasútvonal területe, mely vonal 2019-2020-ban megújult, bővült.  

 

 

 

 

 

1.5  A település társadalma 

1.5.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

Demográfia, népesség 

Aszódon az egyes évtizedek más-más irányú változást eredményeztek a népességszámban. Az 1970-es 
évtized összességében stagnáló népességszámot mutat, majd az 1980-as évtizedben jelentősebb 
népességszám csökkenés figyelhető meg az országosan jellemző népességcsökkenéssel 
párhuzamosan. Az 1990-es évek közepétől a település lakosságát egyletesen lassú növekedés 
jellemezte, amelyet a fővároshoz való közelsége, az agglomerációs települések közvetlen 
szomszédsága indokol. 2010-ig a város népességszáma 6395 főre gyarapodott, ami megközelítette az 
1970-es évtized értékeit. A 2011-es adat népességadat valószínűsíthetően a népszámlálás részletesebb 
és pontosabb korrekciós tényezőének köszönhetően csökkent le jelentősebben az előző évi értékhez 
képest. 2011 és 2016 közötti években stagnáló volt a város népessége, majd 2017-től figyelhető meg 
egy lassú trendszerű növekedés a népességszámban. A város lakónépessége 2011-ben 6132 fő, míg 
2020-ben 6204 fő volt. A 2001-es évhez képest 2011-re 5,1%-os lakónépesség-növekedés történt. 
2020-ra azonban 1,2%-kal nőtt a népesség a 2011-es évhez képest. 

A település vezetésének nem stratégiája, hogy minél több beköltözőt vonzzon a városba. Úgy gondolja 
a városvezetés, hogy a jelenlegi népességszám optimális. Nincsenek napirenden a népességszám 
jelentős növelésére vonatkozó tervek, elképzelések. 
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Lakónépesség száma az év végén (fő) 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

 

Terület 1970 1980 1990 2001 2011 2020 

Aszód (fő) 6598 6420 5833 5972 6132 6204 

Aszód hosszú távú népességváltozása (lakónépesség, 1970-2020) 

(Forrás: KSH) 

A település állandó népességén belül a 0-14 évesek aránya 2000 óta lassan csökkenő tendenciát 
mutatott 2018-ig majd attól kezdve ismét lassú emelkedés tapasztalható. A 2000-ben jellemző 17,6%-
ról az arány 2010 16,3%-ra csökkent, 2019-re 15,7%-ra csökkent. A Magyarország egészét jellemző 
arányoknál némileg fiatalabb képet mutat a település, azaz magasabb a 0-14 évesek aránya, ugyanígy 
az Aszódi járás többi településeinél is kevésbé jellemző Aszódon a fiatalok arányának csökkenése. 
Aszód tehát a Pest megyei járásközpontokra jellemző demográfiai trendet mutatja, ami egy fiatalabb 
lakónépességet jelent az országosan jellemző átlagokhoz képest. 
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Az állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

 

A 60 évesnél idősebb lakosok arányát vizsgálva is egy átlagosnál fiatalabb település képét látjuk. Az 
állandó népességen belül az idősek aránya mind az országos, mind a járás többi településéhez képest 
alacsonyabb, és akárcsak a fiatalok esetében, a Pest megyei járásközpontokra jellemző arányokat 
mutatja. Az idősek száma folyamatos, lassú növekedést mutat, 2010-ben számuk elérte a település 
lakosságának 19,9%-ot, 2019-ben pedig a 23,3%-át. 

A fiatalok és idősek arányának változásából látszik, hogy Aszód város népessége az országos trendekkel 
összhangban lassú elöregedést mutat, öregségi mutatója 2019-ben (azaz a száz 0-14 évesre jutó 60-x 
éves) 148,7, amely szintén folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedben.  
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Az állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

 

Öregségi mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 
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Aszód korfája (2011) 

(Népszámlálás 2011 alapján saját szerkesztés) 

Aszód korfáját vizsgálva kiemelkedő a 30-44 és az 50-64 évesek közötti korosztályok aránya a teljes 
népességből, mind a nők, mind a férfiak esetében. Érdekes megfigyelni a 10-14 és a 15-19 korsztályok 
közötti eltérést a férfiak javára, amely  az Aszódi Javítóintézetnek (Fiúnevelő Intézet) tudható be. A 
fiatal korcsoportok súlya erős, így „széles talpú a korfa”. A város korfája a modern társadalmakra is 
inkább jellemzű urna típusra2 utal, azzal a kitétellel, hogy a fiatal korosztályok és a fiatal középkorúak 
létszáma jelentősebb, az idősek aránya ellenben kisebb a „típikus urna” korfához képest. Az idősebb 
korosztályok felé haladva jól látható az aszódi korfán az a standard formula is, miszerint az idősebb 
korosztályban egyre erősödik a nők súlya a születéskor várható hoszabb élettartam miatt. Az város 
korfája is „billen” a 45 éves korosztály felett a nők irányába. Kitekintve az országos viszonyokra Aszód 
korfája és demográfiai folymatai kedvezőbb képet festenek a magyarországi demográfiai folymatoknál. 

Alapvetően természetes fogyás jellemzi a várost, azaz a halálozások száma meghaladja a születések 
számát. Az utóbbi évtized során mindössze három évben, 2013-ban és 2016-ban és 2018-ban volt 
jellemző, hogy a népesség természetes szaporodást mutatott. Az eddigi évek népességnövekedése 
tehát a beköltözőkhöz, és nem a népesség természetes növekedéséhez köthető. 

                                                           
2 urna korfa: keskeny alapú, felfelé kissé szélesedő forma, amit a fiatalok arányának csökkenése, az idősek 
arányának növekedése okoz (magas születéskor várható átlagos élettartammal). Ilyen korfával rendelkezik sok 
fejlett ország. 
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Természetes szaporodás, fogyás 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

A 2000-2009 között folyamatos pozitív vándorlási egyenleget látunk Aszódon, azaz a népesség 
növekedése a településre költözőknek volt köszönhető. A 2010-2019 közötti időszakban viszont több 
azon évek száma, mikor negatívba fordulat át a vándorlási egyenlege a városnak. Aszód nem sorolható 
közvetlenül az agglomerációs települések közé, de kedvező fekvése, és jó közúti (M3-as autópálya) és 
tömegközlekedési kapcsolatai (közvetlen vasút- és buszközlekedés) révén a fővárossal intenzív 
kapcsolata alakult ki. A városba beköltözők elsősorban kisebb településekről érkeznek, az Aszód 
városát elhagyók pedig Budapest és a megyeszékhelyek irányába mozdulnak.  
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Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt) 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

2010-2014 között Aszód vándorlási egyenlege mindig kedvezőbb képet mutatott, mint a járás átlagos 
értéke. 2015-től ez megváltozott és az Aszódi járás vándorlási egyenlege minden évben pozitív 
tartományban volt, addig Aszódon az elmúlt években többségében negatív volt a vándorlási egyenleg. 
2019-ben Vácegresen (27,7), Hévízgyörkön (22,5), Versegen (20,0) kiugróan magas volt a vándorlási 
egyenleg. 

 

Nemzetiségi összetétel 

Aszód városában alacsony a különböző nemzetiségek jelenléte. Legnagyobb számban a magukat 
cigány3 nemzetiségűnek, anyanyelvűnek vallók, vagy a családban cigány nyelvet használók vannak 
jelen a városban, összesen 69 fő vallotta magát ezen meghatározás szerint cigánynak, azaz a lakosság 
1,1%-a (Népszámlálás 2011). A 2001-es népszámlálás alkalmával a népesség 0,3%-át azonosították 
cigány (romani, beás) nemzetiségűként. A második legnagyobb kisebbség a német, 53 fővel (0,84%), 
majd 40 fő (0,63%) román.  

 

Terület Cigány Német Román Szlovák Orosz 

Aszód 69 53 40 16 11 
Pest megyei járási székhelyek 5835 9610 2028 1864 735 

Pest megye 20719 30176 5649 7463 1833 

Magyarország 315583 185696 35641 35208 13337 

Nemzetiség, anyanyelv, vagy családban használt nyelv 

(Forrás: Népszámlálás 2011) 

A járás települései körében 5%-ot meghaladó cigány népesség Bagon, Turán, Galgahévízen, illetve 
Vácegresen élt 2001-ben. 2011-re a járás más településein is jellemző, az aszódi arányokhoz sokkal 
jelentősebb mértékű növekedés a cigányság létszámában, így valamennyi településen tovább nőtt az 
arányuk, Domony és Verseg településeken pedig jelentősebb, 5% körüli arányban nőtt a cigányság 
lélekszáma. 

2001-ben a hazai nemzetiségi kisebbségekhez tartozók aránya (romák nélkül) a járás települései közül 
mindössze Ikladon (14,2%) illetve Aszódon (1%) és Vácegresen (1%) haladta meg illetve érte el az 1%-
os arányt. 2011-re a cigány lakossághoz hasonlóan a nemzetiségi kisebbségek lélekszámában is 
növekedés figyelhető meg, Ikladon arányuk 38,5%-ra ugrott, emellett Vácegresen 12,2% vallotta magát 
valamilyen nemzetiségi kisebbség tagjának, 1% feletti arányt pedig Aszód (2,2%), Verseg (1%), Bag 
(1,5%) és Galgamácsa (1,3%) mutatott.  

                                                           
3 Magyarország Alaptörvénye és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatálybalépését 
követően roma nemzetiség 
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2011-ben a cigány népességgel együtt 3,4%-os a hazai nemzeti kisebbségekhez tartózók arány a teljes 
népességen belül Aszódon. 

 

Hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) (romák nélkül) – 2011 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

Bár az Aszódi járásban a Pest megyei járások közül az egyik legmagasabb a cigányság aránya, Aszódon 
valamennyi nemzetiségi és etnikai kisebbség lakosságon belüli aránya elmarad az országos és a Pest 
megyei járásközpontok átlagtól. 

Képzettség 

Aszód képzettségi mutatói mind az országos átlagnál, mind a Pest megyei adatoknál kedvezőbbek. A 
18 évesnél idősebb lakosság 53%-a legalább érettségivel rendelkezik. A 25 évesnél idősebb 
korosztályban egyetemi vagy főiskolai végzettséggel a lakosok 20,8%-a bír. Ezen adatok a Pest megyei 
járásszékhelyekre jellemző mutatóktól némileg elmaradnak, ám a különbség nem számottevő. Az 
iskoláskorúnál idősebb népesség körében az átlagosan elvégzett iskolai évfolyam 10,3 osztály.  

Aszódon a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek) 
2011-ben 13,3% volt, ami a 2001-es adatokhoz képest 4,6 százalékpontos javulást mutat. A járás más 
településeihez képest Aszódon a legalacsonyabb a legfeljebb általános iskola 8. osztályát elvégzettek 
aránya a 7 év feletti korosztályok között, illetve és a legmagasabb a felsőfokú végzettséggel bírók 
aránya a 25 évesnél idősebb népesség körében. 

Terület 
Legalább érettségizett 

a 18- x népesség 
arányában 

Egyetemi, főiskolai 
oklevéllel rendelkezik 

a 25- x népesség 
arányában 

Átlag iskolai évfolyam, 
7-x népesség, 2011 

Aszód  53,0 20,8 10,3 
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Pest megyei járási 
székhelyek  55,1 21,9 10,05 

Magyarország  49,0 19,0 10,2 
 

(Forrás: Lechner Tudásközpont –TEIR) 

Foglalkoztatottság 

Aszódon rendkívül kedvezőek a foglalkoztatottsági mutatók mind az országos átlagokhoz képest, mind 
a járásszékhelyekhez és a járás többi településéhez hasonlítva. A munkanélküli ráta alacsonyabb az 
országos átlagnál, mindössze 4,2%-os (Népszámlálás 2011). Ez a Pest megyei járásszékhelyekre 
jellemző aránynál (5%) is és az Aszódi járás átlagértékénél is kedvezőbb (5,2%).  

Az aktív korú, 15-64 éves népesség körében 62,6%-os a foglalkoztatottság (Népszámlálás 2011), amely 
szintén meghaladja az országos átlagot, illetve a megyei járásszékhelyekre jellemző adatokat is. A 2001-
es évhez képest javultak a település adatai, akkor ugyanis az aktív korúak csupán 57,6%-a volt 
foglalkoztatott. A járás többi településén az aktív korúak foglalkoztatottsága hasonlóan kedvező, 
Aszódnál magasabb arányban Ikladon (63,9%) áll a foglalkoztatottsági mutató, legalacsonyabb a 
foglalkoztatottak aránya Vácegresen (46,3%) és Domonyban (51,2%). 

A regisztrált munkanélküliek száma Aszódon 2011-ben volt a legmagasabb, ekkor 167 főt tartottak 
számon munkanélküliként, ez a szám 2018-ra 68 főre csökkent. A regisztrált munkanélküliek száma a 
járás települései közül Turán (2019-ben 247 fő) a legmagasabb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 
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A tartós munkanélküliek (legalább 360 napig vagy tovább munkanélküliek) arányát figyelembe véve 
Aszód helyzete szintén nagyon kedvező. Az országos átlagértéknél (1,1,%), a Pest megyei 
járásszékhelyekre jellemző aránynál (1,1%) is és az Aszódi járás átlagértékénél is kedvezőbb (0,7%). 

 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

 

Aszódon is működik a közmunkaprogram. A kapott önkormányzati adatszolgáltatás alapján a 
támogatott létszám 16-15 fő volt a településen 2015 áprilisától 2018 júniusig. Ebben az időszakban a 
betöltött létszám szinte teljes mértékben elérte a támogatott keretértéket. 2018 júliustól folyamatos 
csökkenés figyelhető meg a támogatott létszámban. Jelenleg ez 10 fő (2021. szeptember). A csökkenő 
közmunka hely keretszám ellenére a létszám teljes feltöltése sem valósult meg a legtöbb esetben. A 
2021 szeptemberi adatok alapján a 10 közmunka helynek csak a fele betöltött. Összességében Aszódon 
a közmunka program nem tölt be meghatározó szerepet a helyi foglalkoztatásban.  

A várostérség lehatárolása, bemutatása fejezetben mutatjuk be a város foglakoztatási vonzáskörzetét 
és a naponta eljáró és idejáró foglalkoztatottak számát és arányát. 

Az itt dolgozó, de napi szinten nem ingázó munkavállalók számára három munkásszálló áll 
rendelkezésre a városban: a Pesti úton, és a Malom közben és a lakótelepen. 

 

Jövedelmi viszonyok 
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Tágabb, megyei kitekintésben vizsgálva a kérdést, a GfK vizsgálata alapján 2020-ban Pest megye az egy 
főre jutó vásárlóerő alapján (euróban) a 4. helyet foglalta a 19 hazai megye és Budapest 
összehasonlításában4. Ez az országos átlagnál mintegy 4%-kal magasabb. 

Szűkítve települési szintre a fókuszt 2020-ban az 5000 főnél népesebb településeket vizsgálva a 
vásárlóerő index alapján az első 10 leggazdagabb településből 8 Pest megyei volt.5 Ezen Pest megyei 
települések mindegyike a Budapesti agglomerációban található (Üröm, Budaörs, Nagykovácsi, 
Solymár, Szentendre, Diósd, Törökbálint, Dunakeszi).  

A 

geoindex által készített települési vásárlóerő elemzési térkép szerint 2015-ben Aszódon az egy főre 
eső nettó jövedelem értéke 1,2-1,4 millió Ft közötti kategóriában volt. A többi Aszódi járási 

településértéke ennél alacsonyabb kategóriába esett. A 2018-as adatok alapján a geoindex által 
készített települési vásárlóerő elemzési térkép szerint Aszódon az egy főre eső nettó jövedelem 

értéke továbbra is a 1,2-1,5 millió Ft közötti kategóriában volt. Iklad is ebbe a kategóriába kerül, a 
járás többi települése nem lépett szintet feljebb. 

 

 

                                                           
4https://www.gfk.com/hubfs/GfK%20Hungaria%20Sajtokozlemeny%2020201020_GfK_Vasarloero.pdf?hsLang=
en 
5 
https://www.gfk.com/hubfs/GfK%20Hungaria%20Sajtokozlemeny%2020201020_GfK_Vasarloero.pdf?hsLang=e
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Települési vásárlóerő (2015) 

(Forrás: http://www.geoindex.hu/galeria/vasarloero-elemzesi-terkepei/) 

A KSH által számolt egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem értéke alapján Aszódon 2010-2019 között 
jelentős emelkedés volt tapasztalható (duplájára emelkedett). Az aszódi érték mind a magyarországi, 
mind a pest megyei járásközpont, mind az aszódi járás értékének átlaga felett van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy főre jutó éves nettó jövedelem (2018) 
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(Forrás: http://www.geoindex.hu/adatbazisok/telepulesi-vasarloero/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) 

(Lechner Tudásközpont – TEIR) 

Életminőség 

A település életminőségét alapvetően meghatározza a lakásállomány minősége és közművekkel való 
ellátottsága, ehhez hozzájárulnak az épített és természeti környezet jellemzői is. Aszód városának 
lakásállomány 2531 darab lakásból áll (2019), így 1000 lakosra 406,7 darab lakás jut. Ez a mutató a 
magyar átlag alatt marad, azaz az országos átlagnál sűrűbben lakottak az Aszódon található lakások. 
Az éves lakásállomány százalékában kifejezett épített lakások aránya a 2007-es 3,65-ös kiugró érték 
után évről évre csökkent majd újból fokozatos emelkedést mutatott 2016: 0,2%, 2017: 0,44%, 2018: 
0,76%, 2019: 1,58%). A lakásállomány a településen jó minőségű, az alacsony komfortfokozatú lakások 
mindösszesen 7,5%-át képezik a lakásállománynak. Ez az egyik legalacsonyabb értéknek számít a járási 
települések között.  
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Alacsony komfort fokozatú lakások és lakott üdülők aránya (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) (%)  

(Népszámlálás, 2011) (Lechner Tudásközpont -TEIR) 

 

Ez jelentős minőségjavulást jelent a 2001-es évhez képest, amikor ugyan ez a mutató 15,7% volt. Az 
alacsony komfortfokozatú lakások aránya Aszódon alacsonyabb, mint az országosan jellemző. Az 
alacsony komfortfokozatú lakások aránya a lakott lakásokon belüli 8,1%, amely szintén alacsonyabb az 
országosan jellemző adatoknál. A járás települései között akad magasabb minőségű lakásállománnyal, 
rendelkező település – Iklad, Kartal -, ám a települések többsége inkább az aszódinál magasabb arányt 
mutat (Versegen 20,2%, Galgamácsán 12,7%, Vácegresen 15,4%). Az egyszobás lakások a lakott 
lakásokon belül 2011-ben 9,3%-ot tettek ki, ami a korábbi népszámlálás adataihoz képest csökkenést 
mutat. 

Szilárd burkolatú utak borítják a város majdnem teljes úthálózatát. Kerékpárút a településen nem 
található, annak ellenére, hogy sokan használják napi szinten e közlekedési eszközt. A közüzemi 
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya Aszódon 88,3% (2019), ami alacsonyabb mind az 
országos aránynál, mind a járási településekre jellemző arányoknál.  

A közcsatornahálózatba kapcsolt lakások aránya 2019-ban 91,6,% volt, ami az országos aránynál 
magasabb ellátottságot jelez. 2000-ben csupán a lakások 42,5%-a volt közcsatornahálózatba 
kapcsolva. A közcsatornahálózatra kötött lakások számának növelése a város stratégiájának része volt, 
az ivóvízhálózatba kapcsolt valamennyi lakás 2013-ra közcsatornahálózatra lett kapcsolva.  

A száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma 2019-ban 85,2 fő volt, ez az ellátottság nagyjából 
megfelel az országos színvonalnak. Az 1980-as években kiépült gázellátás fejlesztésére 2007 óta nem 
került sor, ám erre nincs is szükség. Aszódon nincsenek panelházak, és sem Aszódon, sem a járás más 
településein nincsenek távfűtéses lakások. Rendszeres hulladékgyűjtésbe a lakások 96,4%-a van 
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bevonva, ami meghaladja az ország többi területén, többek között az Aszódi járás településein jellemző 
arány felett van. A szelektív hulladékgyűjtés a településen 2011-ben kezdődött el, a lakások 96,4%-át 
érik el, a lakosok pedig egyre növekvő arányban élnek a lehetőségekkel. 

Az internethez hozzáférő lakosság száma számottevően emelkedett az elmúlt években. Míg 2011-ben 
csupán 352 fő fért hozzá 30 Mbps sávszélességre képes vezetékes internethez, addig 2013-ra már 3071 
fő, azaz a lakosság közel fele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy lakosra jutó védett természeti terület nagysága (m2)  

(Lechner Tudásközpont –TEIR) 

Az egy lakosra jutó védett természeti terület 2019-ben 0,5 m2 volt, ami jóval alacsonyabb az országos 
átlagértéknél. A térségben illetékes természetvédelmi hatóság a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága. Országos jelentőségű védett területek a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet és Turai 
Legelő Természetvédelmi Terület. Az egy lakosra jutó zöldterület nagysága 2019-ban 69,4m2 volt, ami 
jelentősen meghaladja az országos, 29 m2 alatti átlagot és növekvő értéket mutat az elmúlt években. 

Az Aszódon élők életminőségét befolyásolja a településre jellemző közbiztonság is. A Gödöllői 
Rendőrkapitányság beszámolója alapján Aszód városban a bűnözés helyzetében a bűncselekmények 
közt a legmagasabb számban a vagyon elleni bűncselekmények vannak, de minden bűncselekmény 
vonatkozásában jelentős csökkenés figyelhető meg, a közbiztonság nagymértékben nőtt az utóbbi 
években (HEP 2019-2023). 

 

1.5.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Aszódon a térbeli-társadalmi rétegződés viszonylag kedvező képest fest, a településen nincs 
szegregátum. A meghatározás szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, melyek esetében a 
legalább 50 főnek otthont adó lakótömbben a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
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és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve 
meghaladja a 35%-ot. (KSH meghatározás) 

Vannak azonban olyan kisebb területegységek, ahol a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetű 
népesség koncentrálódik, ám számuk nem éri el az 50 főt, vagy nagyobb szóródást mutatnak. Ilyen 
szegregációval veszélyeztetett területek a Dózsa György út és Békekert által határolt terület, a Dózsa 
György út – Béke utca – Miskolczi köz által zárt terület, melyek a hagyományos falusias jellegű, 
elöregedő lakossággal jellemezhető Temető alja – Jónásfalva területrészen találhatóak. A Petőfi Sándor 
utca – József Attila köz – Dobó Katalin köz által határolt rész a főtér és környékének területére esik, 
melynek rehabilitációját Aszód 2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégiája célként jelölt meg. 
Emellett szegregációval veszélyeztetett a Babits Mihály utca egy része (Piactér és környéke). Szintén 
szegregációval veszélyeztetett területként jelenik meg az Aszódi Javítóintézet területéhez tartozó, 
valójában intézményi és nem lakóterület (Aszód ITS 2015) 

Ezeken a területeken az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy megelőzze az 
esetleges kedvezőtlen demográfiai és mobilitási folyamatokat, melyek a szegregáció erősödéséhez 
vezethetnek. A területen ezért az önkormányzatnak oda kell figyelnie a lakosság társadalmi 
integrációjára, az alacsony képzettségű munkaerő fejlesztésére, illetve azokra a problémákra, melyek 
az elöregedésből és elszigetelődésből fakadnak. A területek kiemelt felügyelete a helyi szociális 
ellátórendszer, a gyermekjóléti és családsegítő központok fokozott figyelmével érhető el. 

Aszódon nem jellemzőek a társadalmi csoportok közötti konfliktusok. Nem jelentős, de kisebb 
konfliktusforrásként megemlíthető a törzsgyökeres lakosok és a később beköltözöttek között húzódó 
feszültségek, melyek nem általános jellegűek, inkább egyedi estekről beszélhetünk. Aszód társadalma 
nyitott és befogadó. Az esetleges konfliktusokat a közösségépítő kulturális programok, rendezvények 
és tevékenységek, a civil szféra erősödése tudják oldani. Az önkormányzat is segíti a gyors 
beilleszkedést: olyan brosúrát és online felületet készít, mely tartalmazza az önkormányzat, a civil 
szervezetek és az egyházak elérhetőségeit és programjait. 

A városi konfliktusok egy újabb forrását jelentette a település perifériájának kimaradása a korábbi 
városi fejlesztésekből, amit az ott lakók sérelmeztek. Új fejlesztések beindításával jelentős változások 
várhatóak az elkövetkező időszakban ezeken a városi területeken, hiszen az önkormányzat kiemelt 
figyelmet kíván szentelni ezen városrészek ügyeinek.  

 

1.5.3 Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 
élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási 
közösségek stb.) 

Aszód 1991-ben, mint járásszékhely kapta vissza a városi rangját, ami elsősorban nem magas 
népességszámát, hanem a földrajzi környezetben betöltött, többek között oktatási központi szerepét 
jelzi. A település identitásának megteremtéséhez jelentősen hozzájárulnak a közösségi kulturális 
rendezvények, események, a helyi értékek hangsúlyozásával létrejövő kulturális és közösségi 
termékek. A város hagyományosan megrendezett programjai közé tartozik az éves Aszódi Fesztivál. A 
kulturális életet olyan programokkal kívánják egyedivé tenni, melyek a város történelméből, múltjából 
erednek, erősítve az aszódi identitást. Petőfi Sándor három évig Aszódon tanult, ezért a költő 
születésének 200. évfordulóját jelentős eseményként kezelik és Aszódot az országos ünnepségsorozat 
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kiemelt helyszínévé kívánja tenni az önkormányzat. Aszódon tartották az Országos Petőfi Sándor 
Társaság 32. konferenciáját is 2021-ben. 

A helyi civil társadalom jelenléte nagymértékben hozzájárul a helyiek Aszódhoz való kötődéséhez és a 
lokális identitás erősségéhez. 2011-ben 26, 2021-ben 28 civil szervezet működött Aszódon. A 28 civil 
szervezetből tevékenységi körének jellege szerint: 1 bűnmegelőzési, 3 egészségügyi, 2 egyházi, 4 
érdekvédelmi, 4 intézményi, 4 kulturális, 4 lokálpatrióta, 6 sport 

A civil szervezetek közösségkovácsoló erejét kiemelkedően fontosnak tartja az önkormányzat, így 
szoros partnerkapcsolatot kialakítására törekszik. Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a civil 
szervezetek támogatása és a támogatottak körének kiszélesítése. 2021-ben 14 egyesület és alapítvány 
részesülhetett összesen 3.189.980 Ft támogatásban. Továbbá az Aszód FC 2021-ben 4,4 millió Ft 
támogatást kapott sporttevékenységének végzéséhez. Az önkormányzattal partnerkapcsolat 
kialakítására törekvő helyi szervezeteket szeretnék szorosan bevonni a város kulturális életébe, 
rendezvényeinek és ünnepeinek megtartásába. 

A települést a változatos hitélet jellemzi. Hat egyház is képviselteti magát a városban.  

A település számos, helyi lakosok Aszód városáért folytatott munkáját kitüntető díjat oszt ki minden 
évben. Aszód Város Díszpolgára címet 2006 óta évente egy ember kapja, amiért jelentős munkájával 
vagy életművével Aszód jó hírnevéhez és tekintélyének gyarapításához hozzájárult. Emellett a 
település évente kiosztja az „Aszód Városért” Kitüntetést, a „Koren István” díjjal a település oktatási és 
közművelődési intézményeiben végzett jelentős tevékenységet ismerik el 1992 óta.  

Ugyanígy a helyi identitás részét képezik a környék látnivalói, természeti értékei, jellegzetes és egyedi 
épített környezete, illetve azok a városfejlesztési intézkedések, melyek hozzájárulnak a városkép és a 
városhasználat egyéni gyakorlataihoz. A település és a környék látnivalóit a természet szépségei 
mellett a kastélyok és kúriák nyújtják. Aszódon egy 1700-as években épült volt evangélikus iskolaépület 
áll, jelenleg Galga mentét bemutató kiállításnak otthont adó múzeumként üzemel. Szintén a városban 
található a Podmaniczky és a Podmaniczky-Széchenyi kastély. Kiemelkedő értékű épület a dombtetőn 
álló Evangélikus Templom és a mellette található Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma. A 
város nyugati területén áll a Szentháromság Római Katolikus Templom, középpontjában pedig a zsidó 
temető, benne a Schlossberger-mauzóleummal és a Mártírok Emlékművével. Az 1884-es alapítású 
Aszódi Javítóintézet patinás épülete funkciójából adódóan zárt. A városban található Elektromos 
Gyűjtemény az elektromosság témakörét feldolgozó tárgyakat állítja ki. Aszódon helyi 
természetvédelmi területe a Hosszúvölgy cseres-tölgyes társulása és a Galga menti rétek.  

A településen 2007 óta havi rendszerességgel jelenik meg az ingyenesen hozzáférhető Aszódi Tükör. A 
Régió Plusz Televízió 47 településén, közöttük Aszódon sugároz helyi érdekű adásokat. 

 

1.6 A település humán infrastruktúrája 

1.6.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Egészségügy  

Aszód város egészségügyi ellátása alapellátási és járóbeteg-szakellátási szinten is biztosított, az ellátási 
körzetek lefedik a város teljes területét. A településen 2 felnőtt háziorvosi szolgálat, valamint 1 
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gyermekorvosi szolgálat működik. A védőnői szolgáltatás 2 körzeti védőnővel történik. 2 fogorvosi 
körzet is rendelkezésre áll a település és a környékbeli kisebb települések számára. A népességszám 
kismértékű változása egyelőre nem indokolja a szolgáltatások átszervezését, kiterjesztését. A rendelők 
felszereltsége jónak mondható, az előírásoknak, rendeleteknek megfelelő. 

 

Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

(Lechner Tudásközpont - TEIR) 

 

Az egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma Aszódon 2010-2018 között stagnálást 
mutatott. 2019-ben viszont jelentősebben megnőtt ez az érték (2074,3). Fennakadást és a szolgáltatás 
színvonalában érdemi csökkenést azonban nem eredményezett. 

Kórház a településen nem található, így az egészségügy területén Aszód csak járóbetegszakellátással 
(Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Járóbeteg Szakrendelő) látja el a környező, 
azonban sokszor kedvezőtlenebb ellátottsági viszonyokkal rendelkező kisebb falvak népességét. A 
Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Járóbeteg Szakrendelő a következő 
szakellátásokat biztosítja: fogászat, belgyógyászat, bőrgyógyászat, fizikoterápia, fül-orr-gégészeti 
szakrendelés, gyerek és felnőtt orthopédiai szakrendelés, gyógymasszázs, ideggyógyászati 
szakrendelés, mozgásterápia, nőgyógyászat, pszichiátria, reumatológia, sebészeti szakrendelés, 
gyermeksebészet, urológia. Emellett az intézményben található laboratórium és röntgen- és ultrahang 
diagnosztika, illetve a városban működik Tüdőbeteg-gondozó Intézet. A rendelők felszereltsége 
megfelelő, a rendelőintézet épületének állaga pedig jónak mondható. Sem Aszódon, sem a járás más 
településein nem működik kórház, a fekvőbeteg-ellátás Kistarcsán (Flór Ferenc Kórház), Hatvanban 
(Albert Schweitzer Kórház) és Budapesten elérhető. A központi orvosi ügyeletet, mely a felnőtt és 
gyermek ellátást is biztosítja, az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szervezi. 
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A felnőtt lakosság számára elérhető prevenciós- és szűrőprogramok teljes körűek. A gyermekek 
egészségügyi szűrése a védőnői hálózaton, illetve az óvodában és általános iskolában zajló 
szűrőprogramok keretében rendszeresek, a mellérendelt tanácsadással együtt elegendőek. A 
gyermekek testi és lelki egészségét, fejlődésének problémamentes voltát az egészségügyi és szociális 
ellátás komplex rendszere biztosítja, így a védőnői és gyermekorvosi hálózat mellett a Gyermekjóléti 
Szolgálat és a jelzőrendszer más tagjai is részt vesznek.  

Aszódon két gyógyszertár működik, melyek a város lakossága részéről felmerülő igényeknek eleget 
tesznek. 

 

Szociális ellátás 

Aszódon a szociális szolgáltatások jelentős része a Kistérségi Gondozási Központ felügyelete alá 
tartozik. A 2006-ban létrejött szervezetet a Kistérségi Intézményfenntartó Társulás hozta létre, és 
Aszód mellett Iklad, Kartal és Verseg települések lakóit is ellátta, majd 2007-től újabb 7 település 
csatlakozott: Domony, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok.  

A város a következő kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatásokat nyújtja lakosainak:  

- Étkeztetés (Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézményén keresztül)  
- Házi segítségnyújtás  
- Családsegítés  
- Támogató szolgáltatás (Aszód Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

együttműködési megállapodással)  
- Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)  
- Fogyatékosok nappali ellátása (szociális foglalkoztatás)  

A településen az étkeztetés részben az intézményen belüli nappali ellátás, részben a szociális 
étkeztetés keretében történik, mindkettőt az önkormányzat fenntartásában működő 
Gyermekétkeztetési Intézmény végzi.  

A szociális étkeztetés keretében a város napi egyszeri meleg ebédet biztosít az arra rászorulóknak, akik 
ezt eltartottjaiknak vagy önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

A házi segítségnyújtást a Kistérségi Gondozási Központ szervezi. A házi segítségnyújtást szakképzett 
gondozók végzik, az ellátási terület pedig Aszódon kívül kiterjed Kartal, Domony, Bag, Hévízgyörk és 
Tura településekre. A gondozók elektromos biciklik segítségével jutnak el a távolabbi gondozási 
területekre is.  

Aszódon 1974-től működik idősek klubja a Petőfi utcában. 1989-ben megnyitott lakossági 
kezdeményezésre a Falujárók úti idősek klubja, ahol a lakótelep időseinek is lehetősége nyílt a társas 
kapcsolatokra kellemes időtöltésre. 2012-ben a meglévő klubok megújultak és Hévízgyörkön egy 
újépítésű klubbot is felavattak. 

A klub a következő szolgáltatásokat nyújtja:  

- igény szerint napi 3x-i élelem biztosítása, 
- szabadidős programok szervezése, 
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- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, 
- Szakellátáshoz való hozzájutás segítése, 
- hivatalos ügyek intézésének segítése, 
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, 
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, szervezése, 

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat egyaránt. A 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális 
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások 
közvetítésével látja el. A 11 településen, 11 fő családsegítő és 1 fő szakmai vezető szakembert 
foglalkoztatnak napi 8 órában. 

Fő feladatai: 

- jelzőrendszert működtet 
- család – és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében 
- család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

érdekében 
- család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok 

káros hatásainak enyhítése céljából 

A Család és Gyermekjóléti Központ ellátja a Gyvt. 39.§ (3) a) bekezdése és 40/A. § – a szerinti 
feladatokat. A hatósági jellegű feladatok ellátása mellett szakmai támogató funkcióval bír a szolgálat 
feladatellátására vonatkozóan. 

Mind a 11 településen a kiépített infrastruktúra (irodahelységek, bútorok, informatika) rendelkezésre 
áll feladatainak zavartalan ellátáshoz. 

A szociális ellátás másik nagy helyi szereplője az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és 
Titkársági Osztálya. A sokrétű feladat 2 kolléga között kerül felosztásra szociális ügyek, 
gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek és egyéb szociális feladatok ellátása felbontásban.  

A szociális rendszer intézményei közötti feladat,- és hatáskörök felosztása alapján az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal az alábbi feladatokat látja el:  

 Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás 
 Gyermekétkeztetési kedvezmény 
 Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz nyújtott   támogatás 
 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
 Iskolakezdési támogatás 
 Fogyatékos gyermek családjának támogatása 
 Nyári szünidei táborozási támogatás 
 Közlekedési támogatás munkába álláshoz 
 Köztemetés 
 Krízistámogatás 
 Lakásfenntartási támogatás 
 Létfenntartási támogatás 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 Rendszeres gyógyszertámogatás 

https://aszod.hu/gyermek-szuletesehez-kapcsolodo-tamogatas/
https://aszod.hu/gyermeketkeztetesi-kedvezmeny/
https://aszod.hu/gyogyszer-es-gyogyaszati-segedeszkoz-kiadasokhoz-apolashoz-nyujtott-tamogatas/
https://aszod.hu/hatranyos-es-halmozottan-hatranyos-helyzet-megallapitasa/
https://aszod.hu/iskolakezdesi-tamogatas/
https://aszod.hu/fogyatekos-gyermek-csaladjanak-nyujtott-tamogatas/
https://aszod.hu/nyari-szunidei-taborozasi-tamogatas/
https://aszod.hu/kozlekedesi-tamogatas-munkaba-allashoz/
https://aszod.hu/koztemetes/
https://aszod.hu/krizistamogatas/
https://aszod.hu/lakasfenntartasi-tamogatas/
https://aszod.hu/letfenntartasi-tamogatas/
https://aszod.hu/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/
https://aszod.hu/rendszeres-gyogyszertamogatas/
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 Szociális célú tűzifa juttatás 
 Temetési támogatás 
 Ünnepekhez kapcsolódó támogatás 

 

Szociális Kerekasztal 

Aszód Város Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete alapján Aszód Város Önkormányzata Szociálpolitikai 
Kerekasztalt működtet.  

A Kerekasztal feladata a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok  
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a szociális  
ellátórendszer működésének véleményezése, továbbfejlesztésére javaslatok kidolgozása, a  
helyi igények felmérése és az önkormányzat felé közvetítése, közreműködés a Helyi  
Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok megvalósításában. 

 

Bölcsőde  

Aszódon egy bölcsőde működik, az Aranykapu Bölcsőde, melyet 1958-ban alapítottak. 52 férőhellyel, 
4 csoportszobában működik, bölcsődének tervezett épületben, mely kettő nevelési-gondozási 
egységből áll, egységenként 2 csoportszobával és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel, közös bejárattal, valamint udvarral. 2020-2021. 
gondozási évben 51 gyermeket gondoztak alapellátásban. De a napi megjelenésekor az átlag 
bölcsődében bent levő gyermekek száma 38-43 fő volt. 

Aranykapu Bölcsődében, 4 csoportban 8 kisgyermeknevelő látja el a gyermekek gondozását és 
nevelését. Gondozási egységenként egy fő takarítónő segíti a csoportok munkáját. A bölcsődét 
csoportonként havi 4 órában szerződéses gyermekorvos látogatja. A további létszámszükségletet az 
ellátandó feladatok határozzák meg. Eszerint az aszódi Aranykapu Bölcsőde humánerőforrása a 
következőképpen alakul:  

Bölcsődevezető: 1 fő 
Kisgyermeknevelő: 8 fő  
Technikai munkatárs: 2 fő  
Alkalmazottak száma összesen: 11 fő 
 

https://aszod.hu/szocialis-celu-tuzifa-juttatas/
https://aszod.hu/temetesi-tamogatas/
https://aszod.hu/unnepekhez-kapcsolodo-tamogatas/
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Bölcsődei férőhelyek száma az Aszódi járásban (2019) 

(Lechner Tudásközpont - TEIR) 

A járáson belül a legtöbb bölcsődei férőhellyel Aszód rendelkezik. Aszódon kívül Kartalon, Turán és 
Bagon működik bölcsőde. 

 

Óvoda 

Az óvodai nevelés két telephelyen, a Aszódi Napsugár Óvoda és a Szivárvány Óvoda elnevezésű 
tagintézményében, összesen 10 csoporttal működik. 2010-ben eggyel bővült az óvodai 
gyermekcsoportok száma, így alakult ki a 10 csoport. 

A férőhelyszám 2010-ben: 209 fő, 2014-ben: 249 fő, 2015-től kezdődően: 269 fő volt a két óvodában. 

A Napsugár Óvodába 2020 októberében 148 gyermek járt, a Szivárvány tagintézménybe 68. Összesen 
216 gyermek járt a két óvodába, ami 80%-os kihasználtságot jelent. 
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Az óvodai férőhelyek száma (2019) (fő) 

(Lechner Tudásközpont - TEIR) 

 

Óvodai férőhelyszám tekintetében is jól áll Aszód. Csak a népesebb Tura rendelkezik nagyobb férőhely 
kapacitással a járáson belül.  

A gyermekek nevelését 15 fő óvónő és 9 fő dajka biztosította 2020-ban. Az intézmény működési 
területe Aszód Város közigazgatási területe, de a szabad férőhelyek függvényében felvehető más 
településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő, vagy gondviselő gyermeke. 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   

Székhely: 168 fő  
Tagintézmény: 101 fő 
Összes férőhely: 269 fő 

2010 óta közel 30%-kal nőtt meg az óvodai férőhelyek száma, a bővítésnek köszönhetően enyhült a 
kihasználtság mértéke, jelenleg 80% körüli, ezzel az országos, megyei és járási átlagnál több az elérhető 
szabad férőhely. 

A gyermekek integrált nevelése megoldott, 2020-ban 4 fő SNI gyermek vett résztaz óvodai nevelésben. 
A beíratott gyermekek között nem volt hátrányos helyzetű (HH) és nincs halmozottan hátrányos 
helyzetű (HHH) gyermek 2020-ban.  
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Iskolák 

Az iskolák Aszód féltett értékei. A város régóta oktatási központ, nagy hagyományai vannak az 
oktatásnak és a képzésnek a városban.  

Aszód településen az általános iskolai oktatásban résztvevő tanulók száma 2010-ben 469 fő, 2013-ban 
642 fő volt, jelenleg 751 fő részesül általános iskolai oktatásban (Oktatási Hivatal, 2021), ami egy 
folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az általános iskolában tanulók létszámának növekedése 
elsősorban annak köszönhető, hogy az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium 2 osztállyal általános iskolát is indított a 2017/2018-as tanévtől. 

A járás települések figyelembe véve Aszódon a legmagasabb az általános iskolások száma. A második 
legmagasabb értékkel Tura rendelkezik. 

 

Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő) (2019) 

(Lechner Tudásközpont - TEIR) 

 

A Klebelsberg Központ (KLIK) Dunakeszi Tankerületi Központja a településen két oktatási intézményt 
működtet, a Csengey Gusztáv Általános Iskolát és a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskolát. Az 
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola, Kollégiumnak (EGA) fenntartója a 
Magyarországi Evangélikus Egyház. A Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, 
Gimnázium és Kollégium (PSG) fenntartója a Váci Szakképzési Centrum. Az Aszódi Javítóintézethez 
tartozó EMMI Aszódi Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola fenntartója a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, működése pedig kifejezetten a javítóintézeti nevelésre utalt fiatalok 
beiskolázására terjed ki. 

A Csengey Gusztáv Általános Iskola nyolc osztályos normál tantervű általános iskola, melyben emelt 
szintű angol nyelvoktatás történik. 2008-ban ökoiskola címet kapott, mellyel elkötelezte magát a 
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környezettudatosság és környezetvédelem mellett. Az intézmény keretei között és annak részeként 
működik a sajátos nevelési igényű tanulók osztálya. Ők külön gyógypedagógiai program alapján 
dolgoznak. A 2020/2021-es tanévben az összes tanulói létszám 430 fő volt az intézményben. 

Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola székhelye Aszód található. Aszódon három, Bagon, 
Galgagyörkön, Galgahévízen, Galgamácsán, Hévízgyörkön, Ikladon, Kartalon, Püspökhatvanon és Turán 
egy-egy telephellyel rendelkezik az intézmény.  

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium (EGA) 1-4. osztályos tanulóinak 
létszáma 2020/2021-es tanévben összesen 212 fő volt. 

Az 1884-ben alapított javítóintézet (amely ma Magyarország egyik legnagyobb ilyen típusú 
intézménye), az EMMI Aszódi Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola működése pedig 
kifejezetten a javítóintézeti nevelésre utalt fiatalok beiskolázására terjed ki. Az EMMI Aszódi Általános 
Iskola maximális tanulólétszáma 100 fő. 
 

Aszódon 3 középiskola (szakközépiskola és gimnázium) működik, ezzel szemben a járás többi 
településén középiskola egyáltalán nincs. Leginkább ezzel is magyarázható az a tény, hogy az aszódi 
középiskolák diákjainak 81%-a másik településről érkezik. 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola, Kollégiumnak (EGA) 762 gimnáziumi 
tanulója van (a nyolcosztályos gimnáziumi évfolyamokat is beleszámítva). Az intézmény fenntartója a 
Magyarországi Evangélikus Egyház. A gimnáziumi tanulók 76 %-a Aszódon kívülről érkezik. 

A Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium (PSG) 
tanulólétszáma 542 fő.  Az iskola fenntartója a Váci Szakképzési Centrum. A diákok 89%-a Aszódon 
kívülről érkezik. 

Ebben a két intézményben összesen 1304 középiskolás tanult a 2020/2021-es tanévben. Aszódon a 
nappali tagozatos középiskolai tanulók száma 2010-ben 1508 fő, 2015-ben 1367 fő volt. Összességében 
enyhe csökkenés figyelhető meg a középiskolások számában.   

Az EMMI Aszódi Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola működése kifejezetten a 
javítóintézeti nevelésre utalt fiatalok beiskolázására terjed ki. Az EMMI Aszódi Szakiskola maximális 
tanulólétszáma 30 fő, a Speciális Szakiskola maximális tanulólétszáma szintén 30 fő.  

Aszódon nem folyik egyetemi- és főiskolai szintű képzés felsőfokú oktatási intézményben. 

 

Kultúra és sport 

A helyi közösségi élet legmeghatározóbb színtere az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és 
Muzeális Gyűjteménye (2019-től hivatalos rövidített neve: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény). A 
város kulturális intézménye két telephelyen látja el a törvény által meghatározott alapszolgáltatási 
feladatát, közgyűjteményi feladatellátás, nyilvános könyvtári közszolgáltatás és közművelődési 
tevékenység. A Művelődési Ház az integrált intézmény azon egysége, amely kevés közösségi térrel, de 
határozott irányelvekkel és szakmaisággal keresi a lehetőséget a közösségek megerősítésében és a 
közösségépítésben. Az épületben kap helyett a Városi Könyvtár is.  
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Az Aszódi Petőfi Múzeum 1958. május 11-én, Petőfi egykori iskolája épületében mint az Aszódi Járás 
Petőfi Múzeuma nyitotta meg kapuját. Az önkormányzat célja, hogy a múzeum visszanyerje korábbi 
fényét, s a múzeum újra a Galga mente szellemi központja legyen, ahol könyvkiadás zajlik, ahol a Galga 
mente értékeivel foglalkozók találkoznak egymással, ahová az iskolások rendszeresen eljárnak, ahol 
újra tartalmas élet zajlik. 

Aszód Város Önkormányzata rendelkezik a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepcióval. 
A dokumentum bemutatja a város sport terén kitűzött céljait, ezen célok elérésnek útját és 
mérföldköveit, továbbá a célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az önkormányzat fontos 
alapelve, hogy nem fenntartóként, hanem támogatóként jelenik meg a helyi sportszervezeteknél. A 
sportszervezetek támogatása eddig egybeolvadt a civil szervezetével, ami aránytalanságot okozott, 
ezért 2022-től az önkormányzat költségvetésben kizárólag sportszervezetek támogatására szóló 
előirányzatot alakítanak ki. A forrásra pályázati úton igényelhetnek majd támogatást a 
sportegyesületek. 

Mozi és színház nem működik a városban. 

Több sporttevékenységet folytató civil szervezet is működik a városban, akik jelentős szerepet töltenek 
be a város sportéletében. 

név működési 
forma 

alapítás 
éve 

Aszódi Evangélikus Gimnázium Sportegyesület Egyesület 2019 
Aszódi Futball Club Egyesület 1991 
Aszódi Futball Club Utánpótlásért  Egyesület 2020 
Aszódi Szabadidősport Egyesület Egyesület 2003 
Galgamenti Darts Club Sportegyesület Egyesület 2020 
Roki Boxer Teniszklub Egyesület Egyesület 2009 

Aszód Város sportegyesületei (2021) 

(Forrás: Aszód Város Önkormányzata) 

 

1.6.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Aszód 
Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat. Ezért Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2023 időszakra 
vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) fogadott el, melynek felülvizsgálata 2021. 
januárjában megtörtént. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 
a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésével a város célkitűzése, hogy Aszód rendelkezzen a 
vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő aktuális, átfogó, a hosszú távú beavatkozási irányok 
meghatározását, továbbá a középtávú beavatkozási akciótervet tartalmazó, a kiemelt esélyegyenlőségi 
célcsoportokra fókuszáló esélyegyenlőségi programmal, amely reflektál:  

- a városi hátrányos helyzetű és védett tulajdonságú társadalmi csoportok helyzetére, 
szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeikre,  

- az egyes önkormányzati szakmai ágazatok fejlesztési terveire,  
- a horizontális esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatására a városi döntéshozatalban,  
- a hatályos ITS tervében meghatározott javaslatokra és feladat-kijelölésre, illetve  
- azokra a konkrét szempontokra és előírásokra, amelyeket az Európai Uniós pályázatok 

hatályos Esélyegyenlőségi Útmutatói tartalmaznak. 

Tanodai képzés nem működik a városban. 

 

1.7 A település gazdasága 

1.7.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Aszód város gazdasági szerepét, fejlődési lehetőségeit meghatározza, hogy Magyarország és egyben 
Kelet-Közép-Európa egyik legfejlettebb térségének, Budapestnek a vonzáskörzetében található és 
szerves része a Budapest környezetében fejlődő metropolisztérségnek (43 km-re található a 
Fővárostól). A város, illetve az egész Pest megye szempontjából meghatározó Budapest gazdasági 
súlya. 

Aszódról elmondható, hogy hagyományosan térségközponti szerepet tölt be, a járások, mint 
közigazgatási egységek kialakítása óta járási központ. Központi szerepét nemcsak formális 
járásközponti címének köszönheti, Aszód térségében ténylegesen közigazgatási, közlekedési, oktatási 
és egészségügyi központ szerepét tölti be. Nemcsak ezen szerepe, de gazdasági fejlettsége, fejlődési 
lehetőségei szempontjából is meghatározó, hogy sok területi közigazgatási, illetve egyéb 
térségközponti funkció a rendszerváltás előtt Gödöllőre koncentrálódott. A folyamat a rendszerváltást 
követően megfordult, melynek egyik legfontosabb lépcsője a városi rang elnyerése volt. A korábbi 
időszak azonban nem múlt el nyomtalanul: a település szempontjából továbbra is fontos olyan 
járásközponti funkciók hiányoznak, mint például a földhivatal vagy a járásbíróság. 
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Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft)  

(Lechner Nonprofit Kft - TEIR) 

Egy lakosra jutó jegyzett tőke tekintetében az alacsonyabb értékkel jellemezhető járásközpontok közé 
tartozik Aszód, ami a régióban alacsonyabbnak számító tőkeellátottságra utal.  

Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték azt mutatja meg, hogy egy adott település mennyire járult 
hozzá az országban előállított bruttó hazai termékhez, azaz mennyi új értéket állított elő. 
Értelemszerűen az országos átlaghoz képest ez jócskán elmarad, azonban a többi Pest megyei 
járásközpontnak is csupán 60%-a körül alakul, mindazonáltal folyamatos növekedés figyelhető meg. A 
járás átlagánál magasabb, de elmarad a két legtöbb hozzáadott értéket előállító településhez képest, 
amik Domony (932) és Iklad (2692). (Forrás: Aszód Fenntartható Városi Mobilitási Terve) 
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Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)  

(Lechner Nonprofit Kft - TEIR) 

 

 

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya (%) 2001 és 2011  

(Lechner Nonprofit Kft - TEIR) (Népszámlálás 2001, 2011) 

Aszód város esetében mindenképpen negatív tendenciaként értékelendő, hogy a 2001-2011 közötti 
időszakban nőtt a napi ingázó eljáró foglakoztattak aránya. A tendencia visszafordítása a település 
elemi érdeke, amihez a gazdaság mobilizálása szükséges. 

A térség fejlődését dinamizáló, versenyképes, erős piaci pozíciójú vállalkozók köre nem elég tág 
jelenleg, kialakult azonban egy fejlődőképes, folyamatos beruházásokat megvalósító, életképes helyi 
vállalkozói réteg. 
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1.7.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A térség ipara elsősorban a városokra koncentrálódik . A járás gazdasági struktúrájában a tercier 
szektor képviseli a legnagyobb arányt a társas vállalkozások számaránya alapján. A szolgáltató jellegű 
vállalkozások döntő többsége a városokban működik, azok igazgatási és ellátó funkcióihoz 
kapcsolódva, a legjelentősebb szolgáltató vállalkozások kereskedelmi tevékenységet folytatnak.  

Aszód helyi gazdaságról általánosságban elmondható, hogy legfontosabb ágazatai a gép-, és járműipar, 
az építőipar, a fémipar, az élelmiszeripar, a szakmai és műszaki szolgáltatások, valamint a 
kereskedelem. A járműipar képviseletében (autóipari üveggyártás) kiemelkedik a helyi ipari szereplők 
közül a Şişecam Automotive Hungary Kft. Az élelmiszeripar helyi neves képviselője a nagy 
hagyományokkal rendelkező malom.  

A gazdasági szektorokat elemezve megállapítható, hogy az ipar, és építőipar aránya az országos 
átlaghoz mérten magas (19%), a magasabb hozzáadott értékű szolgáltató ágazatok aránya azonban 
alacsonyabb (74%).  

 

A regisztrált vállalkozások aránya az egyes szektorokban (2014) 

(TEIR adatok alapján saját szerkesztés) 

A turisztikai ágazat a város életében egyelőre nem valós gazdasági mozgatórugóként, hanem 
lehetőségként jelenik meg, melynek alapját a turisztikai attrakciót az aszódi kastélyok jelenthetik. 
Ahhoz, hogy a megvalósulása esetén a város valódi turisztikai vonzerőt jelenthessen kulcsfontosságú a 
kastélyok majdani funkciójának tisztázása, valamint egy megalapozott üzleti terv. Tekintettel arra, 
hogy a kastélyok állami tulajdonban vannak, ehhez a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.-vel 
történő szoros együttműködésre van szükség. Mindemellett megjegyzendő, hogy Aszódon 
kereskedelmi és magánszálláshelyek, kapcsolódó turisztikai és vendéglátó ipari szolgáltatások 
gyakorlatilag nem állnak rendelkezésre, ami nélkülözhetetlenné teszi, hogy az attrakció kialakítása 
mellett a magántőke mozgósításával a kapcsolódó szolgáltatások kialakítása is megtörténjen. Fontos 
kiemelni, hogy az Aszód Város Önkormányzata részéről már történtek előkészületek, 
településszerkezeti tervek készültek, melyek megalapozzák potenciális akcióterületek fejlesztését, 
amilyen a belváros, illetve a pincesor.  

Ipar-, építőipar
19%

Mezőgazdaság 
7%

Szolgáltatás
74%
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1.7.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

 

Regisztrált vállalkozások méretstruktúrája az Aszódi járásban (2014) 

(TEIR adatai alapján saját szerkesztés) 

A 2014-es adatok alapján Aszódon 776 regisztrált vállalkozás volt megtalálható. Az Aszódi járásban 
esősen dominálnak a mikrovállalkozások. Ebben a kategóriában Tura, Aszód és Kartal kiemelkedő. A 
kisvállalkozások száma Aszódon a legtöbb a járáson belül. 27 ilyen cég telephelye található a városban. 
50-249 fő közötti méretkategóriában nincs vállalkozás Aszódon. Nagyvállalkozás (250-X) egy található 
a városban, a Richard Fritz Műanyag És Gumi Autóalkatrészeket Gyártó Kft. (jelenleg: Şişecam 
Automotive Hungary Kft), egy járműalkatrészek gyártásával foglalkozó nemzetközi hátterű cég. A 
legfrissebb, 2021-es adatok szerint 237 alkalmazottat foglalkoztat és a nettó árbevétele meghaladta a 
7,5 milliárd forintot. Ezen legutolsó foglakoztatási adatok alapján a Şişecam az 50-249 fő közötti 
méretkategóriába tartozik már. 

A 2014-2020 fejlesztési időszakot átfogó Széchenyi 2020 Program keretén belül Aszód településen 13 
nyertes pályázatot támogattak. Ebből kilenc volt helyi gazdasági vállalkozáshoz köthető, három 
önkormányzati, egy pedig nonprofit szektor kedvezményezett volt. A nyertes cégek többsége 
elsősorban a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatására igényelt forrást (VEKOP-1.2.6-20), továbbá még kapacitásbővítésre (VEKOP-1.2.1-16), a 
K+F+I tevékenységének támogatására (VEKOP-2.1.1-15) és az épületenergetikai fejlesztéseikre 
(VEKOP-5.1.1-5-1-2-16) nyertek támogatást. 

 Az önkormányzat igyekszik vonzóvá tenni a vállalkozók és befektetők számára a Déli ipari területet 
(jelenleg nincs ipari park státusza). Első lépésként a területet felosztották félhektáros raszterekre. A 
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további fejlesztési elképzelések pályázati források bevonásával valósultak meg. Az önkormányzat 
jelentős pályázati támogatás nyert el a Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése (útfejlesztés - 
VEKOP-1.2.2-15-2016-00007) és a terület csapadékvíz elvezetésére (PM_CSAPVIZGAZD_2018). A helyi 
gazdaság erősítésének céljából a város számára hosszú távú elképzelés az iparterületeinek fejlesztése. 
A helyi gazdasági szereplőkkel jelenleg nincs rendszeres kapcsolata az önkormányzatnak. A Városházán 
erre jelenleg nincs is kijelölt személy. Célszerű lenne rendszer kapcsolattartást és platformot 
fenntartani a helyi gazdasági szereplőkkel a problémaátbeszélés és a közös, városi szintű együtt 
gondolkodás céljából.  

 

1.7.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

 

(Forrás: Aszód ITS Megalapozó Vizsgálat 2015) 

Aszód város képzettségi szintje közép-kategóriába sorolható a járási központok átlagához viszonyítva 
mind a középfokú végzettségűek, mind az egyetemi, főiskolai végzettségűek kategóriájában. Az 1990-
es évben még a legjobb értéket elért járási központok körébe tartozott az egyetemi és főiskolai 
végzettségűek tekintetében, 2011-re azonban tapasztalható egy kis visszaesés, ami inkább köszönhető 
a többi járási központ fejlődésének, mint Aszód csökkenő képzési szintjének.  

Aszódon jelentős a helyi gépészeti profilú szakképzés (gépész ágazati képzés, specializált gép- és 
járműgyártás) a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakgimnázium és 
Kollégium (PSG) intézményében, így rendelkezésre áll helyi szinten szakképzett munkaerő, ami nagyon 
fontos.  
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További előny város a gazdaságföldrajzi elhelyezkedése, melynek kapcsán kiemelendő a Főváros és az 
M3 autópálya közelsége, a meglévő, kijelölt gazdasági terület rendelkezésre állása már működő, 
termelő vállalkozásokkal, vagyis megvannak a helyi termelési hagyományok, illetve a helyi oktatási 
intézmények révén rendelkezésre álló szakképzett munkaerő. Ahhoz, hogy a fejlődés hosszú távon 
kiegyensúlyozott lehessen fontos, hogy a városban megtelepedő vállalkozások működésük 
infrastrukturális feltételei mellett az ágazati, beszállítói, esetlegesen K+F együttműködéseikhez is 
támogatást kaphassanak. Hasonlóan fontos a piacra lépés támogatása, lehetőség biztosítása a helyi 
vállalkozásoknak termékeik, szolgáltatásaik bemutatására, népszerűsítésére. 

Aszód esetében egyelőre hiányoznak a magas hozzáadott értékű, tudás intenzív ágazatok. A K+F 
tevékenység színvonala egyelőre alacsonynak mondható. Szükséges a támogatósok biztosítása ennek 
kibontakozására. Ezért is jó irány, hogy egy aszódi cég K+F+I tevékenységének támogatására (VEKOP-
2.1.1-15) támogatást nyert el a Széchenyi 2020 fejlesztési program részeként. 

 

 

TEN-t hálózatok Európában 

(https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en) 

Aszód a három európai törzshálózati folyosó metszéspontjában helyezkedik el, ami kedvező 
lehetőségeket kínálhat a város további fejlesztésével kapcsolatban, melyek alapjául az Európai Uniós 
pályázati pénzek szolgálhatnak. Az Aszódra, elsődlegesen a Déli Iparterületre betelepült vállalkozások 
viszonylag magasabb számából látható, hogy a jó közlekedési kapcsolatokat a befektetők mindenképp 
pozitívan értékelték. 
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1.7.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Aszód lakásállománya stabilnak tekinthető. Az elmúlt 10 évben enyhe növekedés volt tapasztalható a 
lakásállományban.  

 

Lakásállomány (db) 

(Forrás: Lechner Tudásközpont - TEIR) 

Kiugró évnek tekinthető a 2019-es év. Ebben az évben az épített lakások aránya (az éves lakásállomány 
százalékában) nagyobb mértékben meghaladta a korábbi éveket (2016: 0,2%, 2017: 0,44%, 2018: 
0,76%, 2019: 1,58%). Ennek a növekedésnek ez egyik fő mozgatórugói a kormányzati otthonteremtési 
támogatások voltak. 

A 2008-as gazdasági válság negatív hatásai erősen kihatottak Aszód ingatlanpiacára. Pontszerűen egy-
egy beépítés történt a lakóterület övezetekben. Sokszor a jó helyen lévő önkormányzati 
bérleményekbe is nehezen találtak bérlőt, sok üzlet bezárt a városban. Szerencsére ez a negatív 
folyamat megállt és a helyzet normalizálódott. Most már a szabad üzlethelyiségek hiánya jelenti 
elsősorban a problémát. 

A dinamikusabb építési tevékenység az aszódi ingatlanpiac talpra állását sugallja. A fővároshoz közeli 
fekvés, a jó elérhetőség és a relatív olcsóbb ingatlan árok együttesen eredményezik a fizetőképes 
kereslet meglétét az újépítésű ingatlanokra.  
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Alacsony komfortfokozatú lakások és lakott üdülők aránya (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) (%) (Népszámlálás 2001, 2011) 

(TEIR adatok alapján saját szerkesztés) 

Az alacsony komorfokozatú lakásállomány a második legalacsonyabb mértékű volt 2001-ben Aszódon 
a járási települések körében (15,7%). 2011-re mintegy felére esett vissza az ilyen típusú lakások 
mértéke (7,5%) a teljes lakásállomány tekintetében a 2001-es adathoz képest. A járás többi 
településére is jellemző volt az erőteljes javulás.  A nagyfokú javulást a megindult épületfelújítási 
tevékenységek indukálták. 

A lakásállomány esetében megjegyzendő, hogy az önkormányzatnak még nincsen helyi védettségre 
vonatkozó rendelete, mely vonatkozásában szeretne előrelépni a következő időszakban. 

 

1.8 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.8.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Aszód Város Önkormányzatánál 2014-2021között sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére nem 
került sor, az uniós és hazai fejlesztésű projektekhez az önkormányzat saját erőből biztosította az 
önerőt, ezen felül tisztán saját erős beruházásokat is megvalósított. Az önkormányzatnak likviditási 
problémái nem voltak, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette. A fegyelmezettség, a 
takarékosság és az átláthatóság továbbra is önkormányzat pénzügyi gazdálkodási célkitűzése marad, 
enélkül ugyanis a távlati célok megvalósítása nem lehetséges. Ezek a célkitűzések a 2020-2024 közötti 
időszakban is fennállnak.  

Fontos megállapítás, hogy jövőben mindinkább hangsúlyossá válhat a pályázati források előtérbe 
helyezése, valamint az újonnan feltárt belső és külső források felhasználása. Ezeknek a forrásoknak a 
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feltárása annál is inkább szükséges, mivel az önkormányzati költségvetés a fejlesztésekhez 
meglehetősen szűk mozgásteret biztosít. 

 

Aszód Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai (2014-2020) 

(Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés) 

A vagyongazdálkodás célja az önkormányzati célokhoz - a feladatellátáshoz - szükséges feltételek 
biztosítása. A vagyongazdálkodás kiemelt területei a lakás- és helyiséggazdálkodás, az iparterület és a 
beépítetlen területek hasznosítása. Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési 
bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. 

Aszód Város Önkormányzatának nagyobb részt forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyona van, kevés az üzleti vagyon. Tekintettel arra, hogy a piacképes törzsvagyon az elmúlt 
időszakban jelentősen csökkent, a jövőben mindinkább hangsúlyossá válhat a pályázati források 
előtérbe helyezése, valamint az újonnan feltárt belső és külső források felhasználása. 

Az önkormányzat számára a vagyongazdálkodás területén az alábbi célkitűzései lehetnek:  

 Az önkormányzat vagyoni struktúrájának felmérése mellett annak átalakítási 
lehetőségének a kidolgozása, a vagyonváltozás alakulását befolyásoló hatások 
felmérése.  

 Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetőségeinek feltárása, az ahhoz szükséges 
források (EU-s támogatások, megyei és országos pályázati lehetőségek, stb.) feltárása.  

 A vagyonértékesítésre kijelölt vagyonelemek meghatározása és az abból származó 
bevételek felhasználási szabályainak rögzítése.  

 Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzelések kidolgozása. 

 

Aszód városa rendelkezik Gazdasági Programmal a 2019-2024-es időszakra vonatkozóan, mely a város 
honlapján elérhető. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 91/2020.(VII. 09.) sz. 
határozatával hagyták jóvá a település Gazdasági Programját.  
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A program az alábbi fejlesztési területekre koncentrál: 

 Közlekedésfejlesztés 
- Közlekedési koncepció kidolgozása és megvalósítása 
- Gyalogátkelőhelyek építése, fejlesztése 

 Infrastruktúrafejlesztés 
- A belterületi úthálózat fejlesztése 
- Vízrendezés és csapadékvízelvezetés 

 Környezeti fenntarthatóság 
- Környezeti szemlélet a rendeletalkotásban 
- Városrehabilitációs projekt 

 Kultúra- és közösségfejlesztés 
- Kulturális színterek kialakítása és fejlesztése 
- Sportolási lehetőségek bővítése 

 Idegenforgalom 

 

1.8.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Aszód Város Önkormányzata településfejlesztési tevékenységét szervezetileg megerősítette. A részben 
pályázati forrásból megvalósuló fejlesztési projektek magas szinten valósulnak meg a Polgármesteri 
Hivatal részéről megfelelően képzett műszaki és pénzügyi apparátus közreműködésével, melynek 
legfontosabb eleme a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály. 

 

1.8.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Aszód város gazdaságfejlesztési tevékenysége sokrétű. Egyrészt a település igyekszik a jó közlekedési 
kapcsolataira építve megfelelő üzleti infrastruktúrával a városba vonzani a beruházókat, ami 
elsődlegesen a Déli Iparterület fejlesztése kapcsán érhető tetten. Az önkormányzat jelentős pályázati 
támogatás nyert el a Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése (útfejlesztés - VEKOP-1.2.2-15-2016-
00007) és a terület csapadékvíz elvezetésére (PM_CSAPVIZGAZD_2018). 

A város befektetés támogatási politikáját elsődlegesen a képzett munkaerőre alapozza, igyekezvén 
komoly hangsúlyt fektetni a szakképzésre. Ezt támogatja a gépészeti profilú szakközépiskola jelenléte. 
Az önkormányzat kiemelten kezeli a befektetői kapcsolatok ápolását, a kapcsolattartás célja a 
szakképzés befektetői igényekhez igazítása, vagyis, hogy olyan szakmákban induljon képzés, vagy 
nőjön a képzettek száma, melyekre a beruházóknak szüksége van. 

 

1.8.4 Foglalkoztatáspolitika 

Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikai tevékenysége és elképzelései szoros kapcsolatot mutatnak 
gazdaságfejlesztési tevékenységével. A helyi vállalkozásfejlesztési tevékenysége és a közszolgáltatások 
megtartása, illetve bővítése révén teremthet munkahelyet. Fontos szempont a munkahelyteremtés 
ösztönzése mellett a foglalkoztathatóság biztosítása, vagyis annak elérése, hogy az aszódi lakosok 
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végzettsége, képességei megfeleljenek a munkaadói elvárásoknak. Mindezek elérése szempontjából 
fontos a település életében a befektetés ösztönzés mellett a képzési együttműködések előmozdítása.  

 

1.8.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Az önkormányzat minimális arányban rendelkezik lakástulajdonnal a településen, így megállapítható, 
hogy az önkormányzati lakásgazdálkodás alakításával érdemi befolyással nem tud lenni a település 
életére. A helyiséggazdálkodás szempontjából a szabadon felhasználható helyiségek útján a közösségi 
tereknek, civil szervezeteknek nyújthat otthont.   

 

1.8.6 Intézményfenntartás 

Járási központként Aszód jelentős intézményi körrel rendelkezik. A város intézményfenntartói szerepe 
széles.  Jelentős változás, hogy 2017. január 1. napjától a köznevelési intézmények (az óvodák 
kivételével) működtetése az önkormányzatok helyett a tankerületi központok feladatkörébe került. 
 

 

1.8.7 Energiagazdálkodás 

A településen az intézményi energia-racionalizálás alapvető igényként merül fel, mely jelentősen 
csökkentheti nemcsak az intézmény fenntartási, de a településüzemeltetési költségeket is. Igényként 
jelentkezik a közvilágítási rendszer korszerűsítése. A beruházás megvalósításához saját forrás 
hiányában a településnek mindenképpen pályázati forrásra lenne szüksége. A pályázati forráskeresés 
és sikeres pályás révén Aszód Város Önkormányzata az Európai Unió által támogatott környezeti és 
energiahatékonysági operatív program keretében, a KEHOP 5.2.9-16-2016-00101 azonosító számú 
pályázatán 107.833 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzati közintézmények 
energiahatékonysági felújítása céljából. A fejlesztés célja a Szivárvány Tagóvoda, valamint a Kossuth 
Lajos utca 84. szám alatt lévő Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szakszolgálat épületének külső felújítása, 
az épületek energetikai korszerűsítése volt.  

 

1.9 Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési 
szolgáltatások 

Aszód városáról elmondható, hogy átgondolt településüzemeltetési politikát folytat. Az önkormányzat 
a korábbi GAMESZ típusú városüzemeltetési rendszerét átalakította, feladatait a Polgármesteri 
Hivatalba integrálta, ahol a funkció ellátására Műszaki és Városüzemeltetési Osztály jött létre. A 
kialakított struktúra jól működő, megfelelően funkcionális, a továbblépés lehetősége a 
költségracionalizálásban rejlik, melynek fontos eszköze lehetne a korábban említett közvilágítás 
korszerűsítés.  

 

Intézmény Cím 
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármester 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Alpolgármester   
Ügyrendi Bizottság   
Pénzügyi Bizottság   

Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
elnöke   

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Jegyző 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Aljegyző, Hatósági és Titkársági Osztály 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59. 
Településképvédelmi és Közterületfelügyeleti Osztály 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59. 

Megbízott Főépítész 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59. 

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 

Aranykapu Bölcsőde 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 78. 
Aszódi Napsugár Óvoda 2170 Aszód, Szent Imre u. 1. 
Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvoda 2170 Aszód, Falujárók útja 5. 

Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény (AIKI) 

Művelődési Ház és Könyvtár 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
Petőfi Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 2170 Aszód, Csengey u. 30. 

Kistérségi Gondozási Központ 
2170 Aszód, Falujárók útja 5. 
2170 Aszód, Petőfi u. 13. 

NEM ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK / SZERVEZETEK 

Csengey Gusztáv Általános Iskola (Csengey) 2170 Aszód, Csengey u. 30. 
Csengey Gusztáv Általános Iskola (Rákóczi) 2170 Aszód, Rákóczi út 6. 

Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, 
Gimnázium és Kollégium 

2170 Aszód, Hatvani út 3. 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium 

2170 Aszód, Régész u. 34. 

Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, 
Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 

2170 Aszód, Baross u. 2. 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye 2170 Aszód, Falujárók útja 5. 

Aszódi Járási Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Aszódi Tükör Szerkesztősége 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 3. 

EGYHÁZAK 

Aszódi Baptista Gyülekezet 2170 Aszód, Petőfi u. 46. 
Aszódi Evangélikus Egyházközség 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. 
Aszódi Református Gyülekezet 2170 Aszód, Siklaki-hegy u. 12. 
Aszódi Római Katolikus Egyházközség 2170 Aszód, Szent Imre u. 17. 
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Hit Gyülekezete Aszód 2170 Aszód, Petőfi u. 5. 

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 2170 Aszód, Rákóczi u. 34. 

EGÉSZSÉGÜGY 

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.  2170 Aszód, Baross u. 4. 
Aszódi Mentőállomás 2170 Aszód, Baross u. 3. 
Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet 
Szakorvosi Rendelőintézet Aszód 
 

2170 Aszód, Baross u. 4. 

Szakorvosi Rendelőintézet - Fogászat 
2170 Aszód, Baross u. 4. 
2170 Aszód, Baross u. 4. 

Háziorvosi ellátás I. sz. körzet 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 84. 
Háziorvosi ellátás II. sz. körzet 2170 Aszód, Arany János u. 3. 
Gyermekorvosi ellátás 2170 Aszód, Malom köz 16. 
Védőnői Szolgálat Aszód I. körzet 

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 84. 
Védőnői Szolgálat Aszód II. körzet 
Szent István Patika 2170 Aszód, Kondoros tér 49.  

Benu Gyógyszertár Aszód 2170 Aszód, Szabadság tér 2. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

Ebrendész 2115 Vácszentlászló, Erdő út 75. 
Aszódi Állatorvosi Rendelő 2170 Aszód, Kondoros tér 46. 
Állatorvos 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 62. 

Turul Állatorvosi Rendelő és Patika 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 65. 

RENDŐRSÉG 

Rendőrség 2170 Aszód, Pesti út 12. 

HIBABEJELENTÉS 

Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59. 
DAKÖV (ivóvíz) 

2191 Bag, Dózsa György u. 20. 
DAKÖV (szennyvíz) 
DIGI   
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt   
Flip   
Telekom   
Vodafone   

Zöld Híd B.I.G.G   
 

Az Önkormányzat a településüzemeltetési feladatainak ellátása során jelenleg még nem alkalmaz 
okos, igényalapú megoldásokat. 
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1.10  Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
 

A nyilvántartott zöldfelület 2010-ben 420209 m2, az 1 főre jutó 65,7m2 volt, melynek nagysága 
folyamatosan javul az elmúlt táblázatban bemutatottak alapján, 2019-ben 69,4 m2/fő) ami magasan 
az országos, megyei és járási viszonyítási értékek fölött. Ezt mutatja be az alábbi FZE (egy lakosra jutó 
zöldterület nagysága) elnevezésű TeIR diagram.  

  

  
FZE (m2/fő)  

1.10.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A település zöldfelület rendszere zöldterületekből, erdőkből, lakóterületek kertjeiből, zöldfelületi 
jellegű intézményekből, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskolák, óvodák stb.) 
kertjeiből, valamint az előző elemeket összekapcsoló fasorokból áll. Aszód zöldfelületi rendszerét 
alkotó elemeket az alábbiakban vesszük sorra. 

Aszódon a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak:  

• belterületi zöldterületek (közkertek)  
• zöldfelületi intézmények, intézményi zöldfelületek  
• telken belüli zöldfelületek  
• közlekedési területek zöldfelületi részei  
• Galga-menti zöldfelületek  
• mezőgazdasági területek  
• fasorok erdősávok  
• erdőterületek  
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1.10.2 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

 

Zöldterületek (közkertek, közparkok, játszókertek) 

A zöldfelületi rendszer alapvető alkotóelemei a közparkok és a közkertek, vagyis a 
közhasználatú zöldterületek. Legfőbb funkciójuk a pihenés, a rekreáció és a növényzet kondicionáló 
hatása révén a környezetminőség javítása. Közös jellemzőjük a közhasználaton és a rekreációs funkción 
túl az, hogy döntő részben növényzettel fedett területek. A parkok, kertek, játszókertek nemcsak 
kondicionáló hatásuk miatt fontos elemei a települések zöldfelületi rendszerének, de teret nyújtanak 
a sportolási és szabadidős tevékenységeknek is. A közparkok rendeltetése az, hogy a lakosság számára 
biztosítsa a napi és a hétvégi szabadidő szabadban való eltöltésének kedvező feltételeit a településen 
belül, kötetlenül, bárki számára elérhető módon. Fásított köztér jelölést kapott a településrendezési 
eszközökben Aszód központjában a Szabadságtér részben növényzettel fedett, pihenést szolgáló 
területe, mely az egész települést érintő közösségi rendezvényeknek is teret biztosít.  

A jelenleg érvényben lévő rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület 
alkalmas, amely legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is nagyobb, mint 80m. A közparkok 
rendeltetésüknek megfelelően sokfunkciójú létesítmények. A pihenést, a játékot, sportot, s egyéb 
szabadidős tevékenységet szolgáló, önálló és egymáshoz kapcsolódó kertek együttese. 

Aszódi közparkok (Zkp): 

- Mély út és a Régész utca között elhelyezkedő zöldterület.  

A közkertek a település közhasználatú, jellemzően burkolt, vagy jelentős burkolattal 
rendelkező közterületei. Rajtuk a zöldfelületek kevesebb, mint a terület 50%-át foglalják el. Funkciójuk 
lehet a hosszabb-rövidebb ideig való tartózkodás, a közlekedés, a reprezentáció, a közösségi élet 
szervezése, a városökológiai hasznosság. Ide tartoznak a városi terek, a sétálóutcák, az egyéb 
közterületi utak, utcák is. 

Aszódi közkertek (Zkk): 

- a Falujárók útja menti lakótelep zöldterületei; 
- a Richly Emil park; 
- a Téglagyár út menti zöldterületek; 
- a Szent István tér – fesztivál tér – Hétvezér park zöldterületei. 

Aszódi fásított köztér: 

- Aszód központjában a Szabadság tér. 

A város központjában viszonylag kevésnek mondható a zöldfelületek. Ez alól a gyönyörűen 
megújult főtér a mögötte lévő kastélypark és a Mély út és a Régész utca között elhelyezkedő zöldterület 
tengelye képez kivételt, mely a város belterületének egyik legnagyobb egybefüggő zöldfelülete.  

A városban az alábbi játszóterek és fitneszparkok találhatók: 

1. Falujárók útja 30. (1150/6 hrsz.) - játszótér 
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2. Richly E. park (26/21 hrsz.) - játszótér 

3. Gesztenye sor (1357/47 hrsz.) - játszótér 

4. Falujárók útja 5/15. (1357/94 hrsz.) - játszótér 

5. Richly E. park (26/21 hrsz.) – fitneszpark 

6. Madách tér (1357/94 hrsz.) – fitneszpark 

7. Tabán tér (645 hrsz.) – fitneszpark 

8. Csengey Gusztáv Általános Iskola sportpályája 

 

A patakok menti zöldfelületek természetközeli állapotban vannak, belterületi szakaszai 
részben gondozottak, melyek elhelyezkedésük révén rendkívül értékesnek mondhatóak. 
Növényállományuk is említésre méltó, melyek jelzik a víz jelenlétét, helyenként az ártéri ligeterdő 
növényeivel, füzekkel, nyarakkal, néhol nádas foltokkal.  

 

Intézménykertek 

Az intézménykertek jellemzően nem közterületek, hanem korlátozott közhasználatra szánt, 
megnyitott zöldfelületi létesítmények, szabadterek, zöldterek. Funkciójuk lehet a pihenés, a 
szórakozás, a rekreáció, a sport és regenerálódás, az oktatás és kutatás. Mint minden zöldfelület, ezek 
is rendelkeznek környezetvédelmi és ökológiai funkcióval. Az intézménykerteknek zöldfelületi 
szempontból két nagy csoportja van: a jelentős (min. 50%) növényborítottsággal jellemezhető 
zöldfelületi intézmények (temetők, állat- és növénykertek, arborétumok, szanatóriumok, 
strandfürdők) és a zöldfelülettel ellátott intézmények kertjei (templomkertek, sportpályák, 
kórházkertek, iskola- és óvodakertek stb.).  

Jelentős zöldfelületi intézmények: 

 Aranykapu Bölcsőde  
 Aszódi Napsugár Óvoda; 
 Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvoda (Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi 

Tagintézménye); 
 Csengey Gusztáv Általános Iskola (Csengey); 
 Csengey Gusztáv Általános Iskola (Rákóczi); 
 Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium; 
 Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium; 
 Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola; 
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális 

Szakiskola; 
 vasútvonal mellett elhelyezkedő sportpálya; 
 Temetők: 



 
 

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 
ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

91 
 
 

A városban 2db temető található, a Széchenyi út és az 501 hrsz-ú út közötti tömbben, valamint a 
zsidótemető területe a 113 hrsz-ú ingatlanon.  

 

Lakókertek 

A magánkertek olyan, elsősorban épületekhez kapcsolódó zöldfelületek, melyek a 
tulajdonosok számára biztosítanak kellemes külső környezetet, lehetőséget pihenésre, sportra, 
játékra, kiskertművelésre, rekreációra. Ilyenek jellemzően az egyedi vagy tömbtelkes beépítésű 
lakóterületek, kertjei, melyek elsősorban rekreációs és termesztési szempontból jelentősek, de 
mikroklíma javító, kondicionáló hatásukat is igen fontos kihangsúlyozni.  

A magánterületek lakóházai mellett többnyire igen rendezett, ápolt kertek találhatóak, de 
pontszerűen leromlott elhanyagolt kertek is találhatóak szép számmal. A faállomány vegyes, a fák és 
cserjék mellett megtalálhatók az intenzíven telepített egynyári és évelő növények. A díszkertek mellett 
a hátsókertekben haszonnövények is előfordulnak, melyek mára már visszaszorulóban vannak. 
Örvendetes változásként tapasztalható, hogy egyre több telek tulajdonosa törekszik minőségi kert 
kialakítására. A lakókertek mérete átlagosan 800-1000 m2 körüli, melyekre előírt minimális zöldfelületi 
fedettség 40%. A telkek fásítottsága, illetve a magas zöldfelületi borítottság ökológiailag és 
esztétikailag kedvező lakókörnyezetet biztosít. 

 

Erdőterületek 

A településen található 254,9 ha erdőterület gazdasági, védelmi és közjóléti célú erdőként 
vannak besorolva.  

Az erdők mellett a területen találhatók olyan kisebb facsoportok, amelyek nem tekinthetők 
erdőknek sem ökológiai, sem erdészeti szempontból, azonban az őshonos fafajok alkotta foltjaik az 
ártér területén jelentős kiterjedéssel értékes élőhelyet biztosítanak egyes állatfajoknak és esztétikai 
élményt jelentenek az emberek számára. Ilyenek pl. a patakok és az ártér menti ligeterdő egyes idős 
egyedei, fűzfái. 

Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági területek olyan gazdasági célzattal (pl.: növénytermesztés, állattenyésztés) 
igénybe vett, létrehozott és fenntartott, művelt zöldfelületek – szántók, szőlőskertek, gyümölcsösök, 
legelők, kaszálók és faültetvények –, amelyek biológiai aktív felületeik, időszakos vagy állandó 
növényzettel való borítottságuk révén szintén a zöldfelületi rendszer részét képzik. Alapvető 
mezőgazdasági funkciójuk mellett nagy területi kiterjedésük révén és kedvező településszerkezeti 
elhelyezkedésük esetén jelentős települési kondicionáló, és korlátozott mértékben ökológiai funkciót 
(élőhely, vándorlási útvonal, stb.) is betöltenek. A mezőgazdasági területek művelési ág, illetve 
használat szerint az alábbiak lehetnek: 

A közigazgatási terület legnagyobb külterületi hányadát szántók alkotják. Mivel folyamatosan 
erős antropogén hatás alatt állnak, nem alakulhat ki állandó életközösségük, időszakos 
növényborítottságuk ellenére azonban a zöldfelületi rendszer részeként kezelendők. Ezen területek 
nagy részén monokultúrás növénytermesztés folyik. A megmaradt természetes és természetközeli 
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vegetációjú egységeket ezek az élőhelyek veszik körbe, ezért a természeti területek fennmaradása 
ezen területek kiterjedésének a használatának változásaitól alapvetően függ.  

Aszódon a központi belterülettől É-i irányban találhatóak kert művelési ágú területek 
(Hosszúvölgy), ahol jelenleg is kiskertes mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.  

A közigazgatási területen található értékesebb gyepek az ártér (Galga- és a Breda patak) 
mentén helyezkednek el, ezek fajösszetétele változatos (Galga mentén cserjés-gyepes területek), így 
természetvédelmi és tájképi értékük is jelentős tekintve, hogy számtalan állatfajnak jelentenek 
táplálkozó- és élőhelyet. A gyepek olyan értékes területek, amelyek még szintén őrzik bizonyos szintig 
a térség ősi vegetáció típusainak maradványait.  

Nem jelentős, de jelen van Aszódon is azon gyepfelületeknek, melyek a szántók felhagyását 
követően alakultak ki. Ezek a területek művelési águkat tekintve továbbra is szántók, azonban a valós 
területhasználatuk szempontjából a gyepek közé sorolandók. Ez esetben értékes vegetációról nem 
beszélhetünk, állományuk többnyire gyomfajokból tevődnek össze, mely főleg az intenzív használatnak 
köszönhető, de a természetes szukcesszió előre haladtával a gyomfajokat magasabb rendű 
növénytársulás váltja fel. 

A legértékesebb élőhely típust képviselik a Galga- és a Breda patak menti nedves és vizes 
élőhelyek, melyek szintén védett természeti területű ártér, illet az abba befolyó kisebb csapadékvíz 
csatornák mentén helyezkednek el. Ezek a területek fajgazdagságuk és élőhely biztosításuk miatt főleg 
természetvédelmi szempontból fontosak, de kondicionáló és rekreációs képességük sem 
elhanyagolható. A Galga völgy eredeti vegetációja az ártéri mocsárrét, sásos és nádas komplex 
lehetett, melybe helyenként nedves láprét foltok ékelődtek. Napjainkra a terület túlnyomó részén 
szántók, kaszálok, illetve puhafás ligeterdők találhatók, az eredeti vegetáció csak helyenként maradt 
meg.   

1.10.3 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A városi zöldfelületi rendszer vizsgálatában kitüntetett szerepe van a zöldfelület ellátottság 
értékelésének, mely az egy főre, vagy területegységre számolva mutatja be a zöldfelületek átlagos 
méretét. 

Egy település zöldfelületi ellátottságát a közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagysága, 
illetve ezek térbeli elhelyezkedése határozza meg. Szintén meghatározó, hogy az adott zöldfelületek 
milyen minőséggel bírnak, azaz betöltik-e szerepüket, a minőségi jellemzők pedig összefüggésben 
állnak a zöldfelületek vonzáskörzetével, hiszen egy rendezési tervben kijelölt, azonban ténylegesen 
hasznosítatlan zöldfelület rekreációs szempontból elhanyagolható. 

A vonzáskörzet mérete, kiterjedése a zöldfelület funkciójától, a környező lakóterületek 
elhelyezkedésétől, valamint egyéb korlátozó tényezőktől függ. Vizsgálatunkban alkalmazott 
vonzáskörzet nagyságok megegyeznek a szakmailag elfogadott értékekkel. 

A komplex rekreációs lehetőségeket nyújtó közparkok vonzáskörzete max. 500 m, amely 
kiemelt jelentőség miatt nagyobb is lehet, a közkeretek vonzáskörzete pedig 300 m, illetve 150 m, 
méretüktől és felszereltségüktől függően.  

Aszódon található 1 db közpark besorolású terület (Mély út és a Régész utca között 
elhelyezkedő zöldterület) gyakorlatilag nem tekinthető a közösség számára is aktív közparknak, hiszen 
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annak kialakítása nem teszi lehetővé a rekreációs szerepkör betöltését, ezért annak hatótávolságát 300 
m-ben jelöltük az alábbi ábrán.    

A városban az alábbi közkert besorolású, területek az alábbi vonzáskörzeti jelölést kaptak a térképen 
(felszereltségüktől függően):  

- a Falujárók út menti lakótelep zöldterületei (Gesztenye sor 1357/47 hrsz. – játszótér): 
300m; 

- a Richly Emil park (Richly E. park 26/21 – játszótér): 300m; 
- a Téglagyár utca menti zöldterületek: 150 m; 
- a Szent István tér – fesztivál tér – Hétvezér park zöldterületei: 250m; 
- Liget utca végi zöldterület (Madách tér – fitneszpark): 300m; 
- Tabán tér (645 hrsz.) – fitneszpark: 200m. 

Aszódi fásított köztér (felszereltségüktől függően): 

- Aszód központjában a Szabadság tér: (300m):  

A térképen külön jelöléssel helyet kaptak a játszóterek vonzáskörzetei a felszereltségüktől függően: 

- Falujárók útja 30. (1150/6 hrsz.) - játszótér: 200m 

A város jelentős zöldfelületi intézményei közül az alábbiak kaptak helyet a térképen: 

- vasútvonal mellett elhelyezkedő sportpálya: 200m;   
- Temetők (Széchenyi úti és a zsidó temető): 150m.  

A város belterületén található erdőterület vonzáskörzete a felszereltségére való tekintettel: 

- Berek erdő: 200m   
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Aszód Város zöldfelületi értékelése, zöldterületek vonzáskörzetei térkép
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Az ábra lapaján megállapítható, a vizuális ábrázolásból jól látható, zöldfelületi vonzáskörzetek 
ábrázolásával a település lakóterületeinek nagy része közösségi célú zöldfelülettel le van fedve, el van 
látva. Zöldfelületi „rendszerhiányok” az alábbi városrészekben állapíthatóak meg: 

- 2. Kondoros és az Állami Fiúnevelő intézet (EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális Szakiskola) városrész; 

- 5. Temetőalja – Jónásfalva – Linyik városrész; 
- 7. Újtelep és Laktanya városrész; 

Az Önkormányzat naprakész részletes táblázatot (hrsz. szerinti bontásban) vezet a zöldfelületekről ahol 
kaszálást végeznek. A táblázat szerint az Önkormányzat 231936 m2 területen végez kaszálást.  

Az Önkormányzat a város területén nem alkalmaz még jelenleg okos megoldásokat (szenzorokat) a 
zöldfelületi rendszer fenntartási feladatai ellátása során.  

1.10.4 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

Aszód, mint viszonylag alacsony népsűrűséggel rendelkező kisváros (a kertes házak zöldfelületeinek 
köszönhetően) jelentős mértékű biológiailag aktív felülettel rendelkezik a beépített területein is. Mégis 
a közösségi parkok, a játszóterek, a zöldfelülettel rendelkező közterek a település szövetéből sok 
helyen hiányoznak. 

Zöldfelületi rendszer hiányosságai vonatkozásban elmondható, hogy a közcélú zöldfelületek, valamint 
a belterületen lévő, azokhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb közösségi szerepet betöltő erdőterületek 
rekreációs szempontból kielégítő állapotúak. A település központján kívüli kertvárosias 
lakóterületeknél nincsen kialakítva megfelelő mennyiségű közösségi zöldfelületek, játszóterek, 
közparkok, ez jól látható az előző fejezetben bemutatott zöldfelületi értékelés térképen is, ezért az 
érintett városrészeken, igény esetén javasolt lenne kialakítani újabb közösségi zöldfelületeket. A 
térképről jól leolvasható, hogy éppen a településrendezési eszközökben újonnan kijelölt lakóterületi 
(Breda patak mentén és az OTP tulajdonú földek) fejlesztéseknél nem állnak rendelkezésre a 
szükséges „mennyiségű” zöldfelületi elemek (mely egyébként kezelhető lett volna településrendezési 
eszközrendszerével), így azok utólagos kezelése szükséges feladatként jelentkezik.  

A jelenleg kialakított 4 db játszótér vonzáskörzete sem fedi le teljes körűen a város belterületi részét, 
így amennyiben lakossági igény jelentkezik ezeken a részeken szakmailag is indokolt lenne további 
játszóterek, rekreációs területek létesítése.  

A város közterületi zöldfelületi rendszer beazonosított hiányosságainak kezelése nem a legégetőbb 
kérdés, hiszen a város léptékéből adódóan és a legintenzívebben beépített városközponthoz 
csatlakozó kertvárosias lakóterületek ingatlanjai jelentős méretű magán tulajdonú zöldfelületekkel 
rendelkeznek, így a rekreáció lokálisan megoldottnak tekinthető a városlakók részéről, viszont a 
közösségi élet elengedhetetlen terei lehetnének a közösségi területek, így azok hiánypótló kialakítása 
emelné a Város lakóinak komfortérzetét. 

A különálló közkerteket utcafásítások kötik össze zöldfelületi rendszerré. A zöldfelületi rendszer 
vonalas elemei közül az utcai fasorok és erdősávok Aszód területén töredezettek, ezek kiegészítése, 
egységes utcai fásítása a települési főút és lakóutcák mentén mindenképpen szükségesek. A foghíjas 
utcafásítások kiegészítésére, pótlására tájhonos fafajok ültetendők. 
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1.11 Az épített környezet vizsgálata 

1.11.1 Területfelhasználás vizsgálata 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepciójának elfogadásának 
napján elfogadta a településfejlesztési koncepciót, a 71/2019. (V.7.) számú határozatával a 
településszerkezeti tervet és a 10/2019. (V.7.) számú önkormányzati rendeletével megalkotta Aszód 
Város helyi építési szabályzatát (HÉSZ). 

A HÉSZ ez idáig egy alkalommal lett módosítva az alábbi területek vonatkozásában: 

1. A Borbíró utca 1597/3 – Szüret utca – Pintér utca 1599/2, 1599/5, 1599/6 hrsz-ú ingatlanok 
által határolt területen (OTP tulajdonú földek) lakóterület kiszabályozása.  

2. A Kondoros tér – Siklaki-hegy utca – 1453/4 hrsz-ú ingatlan – Breda-patak által határolt 
terület építési paramétereinek módosítása templom elhelyezése céljából.  

3. A Vas Mór utcában, a 21/67 hrsz-ú telek mentén a közterület szabályozásának korrekciója.   

 

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

Aszód város számos intézménnyel, szolgáltatással és kereskedelmi, gazdasági potenciállal tartja meg 
központi szerepét a Galga mentén. A szabályozás általános alapelve a meglévő adottságoknak 
megfelelő, differenciált új övezeti rendszer megállapítása. Ennek megfelelően a településfejlesztési 
koncepció fő elveivel megegyezően a szabályozás célja a település fejlődéséhez szükséges keretek 
megteremtése volt, a kialakult állapotnak megfelelő telekalakítási és beépítési területek kijelölése, a 
lakóterületek fejlesztése, városközponti területek rendezése, valamint a szabályzat tartalmi frissítése, 
a gazdasági területek fejleszthetőségének biztosítása.  

A településszerkezeti terv határozza meg Aszód térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit 
és a megőrzés, fejlesztés térbeli irányait. A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási 
egységeket beépítésre szánt területekbe, valamint beépítésre nem szánt területekbe sorolva határozza 
meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy a külterület részei. 

A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló közlekedési, azon belül 
szétválasztva a kötöttpályás és a közúti közlekedés elemként, valamint egyéb területfelhasználási 
egységekben megjelenő önálló közmű elemként jelennek meg. A területfelhasználás részeként 
önálló vízgazdálkodási térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, 
valamint az egyéb vízfolyások.
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ábra: Aszód településszerkezeti terve (forrás: TSZT) 
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ábra: Aszód Város területi mérlege (forrás: TSZT) 

 

A város területén a volt laktanya területe tekinthető barnamezős területnek, további alulhasznosított 
területekként felsorolható a javítóintézet, a kastélyok és a tiszti klub területei.  

 

1.11.2 Önkormányzati tulajdonkataszter 

 

Aszód Város képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló többször módosított 30/2012. (XI.13.) önkormányzati rendeletének (mely 2022 év elején 
módosítva lesz) mellékletei az alábbi bontásban sorolják fel az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokat: 

- 1. melléklete: Aszód Város Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen 
törzsvagyon; 

- 2. melléklete: Aszód Város Önkormányzat tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon; 

- 3. melléklete: Aszód Város Önkormányzat tulajdonában álló üzleti vagyon. 

A fenti vagyonelemeket az alábbi térképen lettek ábrázolva 
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1.11.3 Az épített környezet értékei és konfliktusai 

 

Településtörténet  

Aszód területe az őskor óta lakott volt, az ásatások szerint a neolitikumban i. e. 3500 táján mintegy 
400 évig folyamatosan lakott hely volt. Közelében, a Galga mentén bronzkori és vaskori településeket 
is feltártak. A népvándorlás elején a különböző germán és szarmata népek (kvádok, jazigok) 
határterülete volt, hun, gepida, illetve avar leletek még nem kerültek elő.  

Határában a 13. században premontrei monostort építettek, és a rendház köré kisebb település 
szerveződött (ez a 17. század végéig állt fenn). Magát Aszódot az oklevelek 1401-ben említik először 
Aza néven, bár feltételezik, hogy már I. István idején lakott hely volt. Az Aza név a századok során a 
kellemesebben hangzó Aszódra változott. A török hódoltság idején elnéptelenedett, de a 18. 
században újra betelepítették, az új lakosok különféle helyekről érkeztek. A Podmaniczky család 
birtokai központjává tette Aszódot. A fejlődés eredményeként Aszód 1761-ben mezőváros címet 
kapott.   

Aszód egykori jelentős ipari központ szerepét mutatja, hogy a kiegyezés után téglagyár, nyomda, 
kocsigyártó műhely, repülőgépgyár és több bank is volt a településen. 1884-ben Közép-Európában 
elsőként nyitottak itt javító-nevelő fiúintézetet.  

A 20. század elején új, neogót stílusú, három hajós templomot építettek az aszódi Magyar Királyi Javító 
Intézetben. 1960-ban a már korábban használaton kívül helyezett templomot lerombolták; tégláiból 
építették fel a szakorvosi rendelőt. A holokauszt megsemmisítette az aszódi zsidó közösséget: mintegy 
kétszázan pusztultak el a haláltáborokban. Aszód 1912-től 1965-ig járási székhely volt majd a 
rendszerváltást követően, 1991-ben újra várossá nyilvánították.  

 

Települési környezet kialakulása, értékei  

Az épített környezetet az azt alkotó elemek és az általuk formált tér jellemzik. Az épített környezet 
egyik fontos jellemzője az épületállomány, mely mennyiségi és minőségi tekintetben jellemezhető. A 
kistérségben Aszódon a második legmagasabb az idős épületek aránya (23%). A nagy számú idős 
épület állaga – kevés kivételtől eltekintve – leromló, a jellemzően idős tulajdonosok jövedelmi 
viszonyai és fizikai állóképességük hiánya lehetetlenné teszi a lakóépületek karbantartását. Azonban 
ezek az épületek azok, melyek még őrzik a hagyományos Galga menti építkezés emlékét. Az 1960-80-
as években épült épületállományt az országszerte elterjedt sátortetős kockaházak képviselik, ezt 
követően pedig a házak jelentős része az új divatirányokhoz igazodott.   

A település védett értékei közé természeti, táji elemek, illetve az épített környezet elemei tartoznak.   

A művi és helyi védelem objektumainak bemutatása a 2011. évi településrendezési terv és az 
Örökségvédelmi hatástanulmány megállapításai alapján történik.  

(További információk a művi és helyi védelem objektumainak bemutatásáról a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában találhatók a www.muemlekeim.hu oldalon.) A település 
országosan védett műemlékei:   

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1nok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szarmat%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A1dok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jazigok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gepid%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolostor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1401
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Podmaniczky_csal%C3%A1d&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Podmaniczky_csal%C3%A1d&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1761
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/1884
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%B3di_j%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1991
http://www.muemlekeim.hu/
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- A volt Lloyd repülőgép- és motorgyár, Baross Gábor tér 2. sz. hrsz.: 893 M.9382   
Az intézménykomplexum építése 1883-ban kezdődött, s az elkövetkezendő években újabb és újabb 
létesítményekkel bővítették. 1890-ben 3 lakóház épült a vasúttal párhuzamos utcában.1894-ben 
megépült a kórház, a mosoda, a téli fürdő. 1904-ben a virágház. 1905-ben megépült a neogót, 71 
méter magas, három hajós templom és a mai műhelysornak megfelelő "kocsigyár". Az impozáns U-
alakú főépületet az 1910-es évek elején kezdték el építeni, amely 1913-ban elkészült. A „Jézus 
Legszentebb szíve” elnevezésű templomot 1960-ban lebontották.  

- A volt Podmaniczky-Széchenyi kastély, Szabadság tér 7. sz., hrsz.:183 M.6901   
A XVIII. század végén az U-alakú kastélyhoz bővítményként építették. A falakat korábban zöldre 
festették, innen származik a neve. A széles főhomlokzat földszintjén 6+3+5 tengelyes osztással 
kosáríves árkádnyílások vannak, mögötte zárt folyosó. Az emeleten 7+6+7 ablaktengellyel, 
négyszögletes, szalagkeretes ablakokat találunk. A timpanonban kettős (Podmaniczky és 
Wartensleben) címerfaragvány található.  

-  A volt Podmaniczky kastély, Szabadság tér 8. sz. hrsz.:181,182 M.6902   
A barokk kastély középső szárnya 1738-ban épült, feltehetőleg G. B. Carlone tervei alapján. 
Oldalszárnyait Jung József építette 1767-1773 között. Jung a középső épületszárny hátsórészét 
árkádos folyosóval bővítette. A cour d’honeur-jével a tér felé néző kastély baloldali kupolás 
dísztermének mennyezetfestése 1776-ban készült. Kracker János és Zách József freskója „A Hit, a 
keresztény erények diadalát” ábrázolja.  

-  A volt Kaszinó, Szabadság tér 10. sz., hrsz.: 282/1 M.6903   
A főtéren álló egyemeletes klasszicista jellegű épületet, nagyvendégfogadó céljára építették 1844-
ben. 

-  Rk. Templom, Széchenyi u., hrsz.: 314 M.6904   
A barokk templom 1748-1750 között épült, megáldására 1750-ben került sor. A templom egyhajós, 
homlokzati tornyos, barokk stílusú. A toronysisak hagyma alakú. Oltárképét, amely a 
Szentháromságot ábrázolja, vélhetően Kracker János festette.  

-  Ev. Templom, Szontágh lépcső, hrsz.:176 M.6905   
A templomot, vélhetően, Antonius Murarius építette. Homlokzati tornyos, barokk stílusú, 
építése1719-1727 között zajlott. A KÖH leírásában gótikus, 14. sz.-i eredetű. A tornyot 1759-
benépítették hozzá. A fából faragott, festett, aranyozott oltár a XVIII. század elején felvidéki mesterek 
által készült, XVII. század eleji Szentháromságot ábrázoló kép díszíti. A keresztelőkút vörös 
márványból készült, barokk XVIII. századi.  

-  Volt ev. gimnázium, Szontágh lépcső 2.sz., Csengey u., hrsz.:194 M.6900   

A latin iskola céljára alapított földszintes épület 1769-1771 között létesült. A XVIII. századi falakra 
1871-72-ben emeletet húztak. Az épület klasszicizáló, copf elemekkel, a KÖH leírása alapján késő 
barokk, 1720 körüli építésű. Falai között tanult 1835-1838 között Petrovics (Petőfi) Sándor.  
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-  Zsidó temető, Schossberger – Hatvani – Deutsch sírkápolna, hrsz.:113 M.10718   
A temetőbe a XVIII. század közepétől 1944-ig folyamatosan temetkeztek. A Schossberger 
mauzóleumot 1913-ban Baumhorn Lipót tervezte. A mór építészeti elemeket is tartalmazó épületet 
mozaikfreskó díszíti.  

Műemléki környezet  

- a volt Podmaniczky kastélyok környezete a Szabadság tér, Kossuth L. utca, Deák F. út, Mély út, a 
Baross tér 2. szám alatti 882, 884, 887, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900 hrsz. ingatlanok:   

A volt Podmaniczky kastély rendelettel védetté nyilvánított környezete a Régész utca – Kiserdő – Mély 
út – Iskola út – Kossuth Lajos u. – Templom köz – Koren köz – Csengey u. – 164 hrsz. és 163 hrsz. 
ingatlanok által határolt terület.   

A műemléki környezet terület határán belüli ingatlanok helyrajzi számok alapján: 176, 175/1, 175/2, 
174, 173/2, 173/1, 172, 171, 170, 169, 168, 166, 167, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196/2, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 207/2, 215, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265/1, 
265/2, 266/1, 266/2, 267, 268, 269/1, 269/2, 270, 271, 272/2, 273, 274, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 
279/5,6,3, 281, 282/2, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/1, 291, 390/3, 390/4.  

-  A 113 hrsz. Izraelita temető és műemléki környezete:  
A műemléki környezet ingatlanjai: 114, 112, 111, 109, 108 hrsz. 24/23 közterület 24/17, 24/26(Z-FK-
1).    

-  A 893 hrsz. Fiúnevelő Intézet és műemléki környezete:   
A műemléki környezet ingatlanjai: 894, 895, 896, 897, 888, 899, 900, 892/1 Baross utca 883, 884, 885, 
886, 887, 882/2, 909 Hatvani út 1242/4, 1239/1, 1238, 1237 906 javítóintézet II. rész.   

 

A műemléki jelentőségű terület  

A műemléki jelentőségű terület határának kijelölése a KÖH-hel való egyeztetés alapján történt.  

A Baross tér 2. szám alatti ingatlanokhoz kapcsolódó műemléki környezet: Műemléki környezetbe 
tartoznak  a 881, 883, 885, 886, 888/2, 906/2, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2 helyrajzi számú ingatlanok, 
valamint a 892, 901, 902/1, 902/2, 902/3, 903, 905, 907, 908, 909 helyrajzi számú közterületek fenti 
ingatlanok által határolt szakasza.   

 

Helyi védelem  

A településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23) önkormányzati rendelet melléklete szerint 24 helyi 
egyedi védelem alatt álló épület, és 2 helyi területi védelem alatt álló terület van Aszódon.  

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.  
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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.  Kossuth Lajos utca 5.  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.  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.  112  
Művelődési ház, 1943-ban épült a főszolgabírói hivatal 
céljára. A timpanont Pest- Pilis- Solt és Kiskun 
vármegye kőből faragott címere díszíti.  

9.  Szabadság tér 3.  350  Egykori Aszódi Takarékpénztár, épült 1869-ben  
10.  Szent Imre utca 5.  291  Egykori Hitelbank, a 19. század végén épült.  
11.  Szent Imre utca 7.  305  Római katolikus plébánia, 1890-91-ben épült.  
12.  Szent Imre utca 9.  309  Polgárház.  

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

14.  Deák Ferenc utca 25.  715  Parasztház.  
15.  Kossuth Lajos utca 2.  281  Polgárház, épült az 1910-es években.  

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

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

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

19.  Kossuth Lajos utca 23.  793  Polgárház, épült a 19. század végén.  
20.  Kossuth Lajos utca 68.  809  Polgárház, épült az 1910-es években.  
21.  Madách tér  1357/3  Víztorony  
22.  Csengey utca 4.  160/1  Szőlősgazda háza.  
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23.  Csengey utca 21.  823  Szőlősgazda háza.  

24.  
Dr. Kövér Péter sírja, 
Kövér-mauzóleum, 
Evangélikus temető  

405/1  Klasszicizáló mauzóleum épület emléktáblával.  

25. Csengey utca 1.  166 Jancsik-ház, tanító lakás 

26. Szőlő utca 11. 523 Micsinay-kúria, istálló 

 

A település helyi területi védelem alatt álló területei:   

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.  

 

Régészeti lelőhelyek  

A település területén található régészeti lelőhelyek:   

25748 Peres   25730 Manyiki-dűlő  25738 Nagy-völgy   

24102 Szentkereszt   25731 elnevezés nélkül   25739 Tarackás   

24103 Manyik (Ancsi-domb)*  25732 Nagy-völgy   25740 Malomköz 20.   

25726 Papi-földek  25733 Nagy-völgy   25741 Bredatanya   

25727 Belterület  25734 Nagy-völgy   25742 Kenderföldek   

25728 elnevezés nélkül  25735 Nagy-völgy   25743 Felső-rétek (Kerek-rét)   

25729 Csendes u. 2/B  25736 Öreg-hegy   25744 Manyiki-dűlő   

34281 Kastély-dűlő  25737 Széchenyi u. 44.  32989 Nagy-völgyi-erdő  

* fokozottan védett régészeti lelőhely   
 

A településkép-védelmi terület javasolt lehatárolása  

Aszód településkép-védelmi területének lehatárolása a település helyi értékvédelmi területeinek, az 
egyedileg védett és védelemre javasolt helyi értékek, a műemlékek és a műemléki jelentőségű 
területek együttes környezetét jelenti.   

Aszód városban a településkép-védelmi terület javasolt lehatárolása a Temető utca – présházak – 
Osváth Gedeon utca – 24/4 hrsz.-ú ingatlan – a Podmaniczky út – 163, 164, 165 a 114/2 hrsz. út – a 
Kossuth Lajos út – a vasút területe – tervezett szabályozással kijelölt közterület – Deák Ferenc utca – 
Iskola köz – Szent Imre utca – a temető területének keleti telekhatára által lehatárolt terület.  
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Települési környezet egyedi adottságú területe - a Mély út környezete  

A Mély út környezetében a pincék alaptípusai mind megtalálhatók. A Mély út jobb oldalán a tervezett 
településközponti vegyes területet követően természetes zöldbe ágyazott támfal és a támfalban 
számos közterületről nyíló pince található. A pincék között találhatóak elavultak is, melyek jelentős 
biztonsági kockázatot jelent. A pincék megtartása és funkciókkal való feltöltése javasolt amennyiben 
az műszakilag lehetséges, és gazdaságilag fenntartható. A pincék hasznosítására számos példa 
található, ezért lehetőséget kell teremteni a legszélesebb körű felhasználás lehetőségének 
megteremtésére. A pincék zöldbe ágyazott közterületen, beépítésre nem szánt területen találhatók.   

A pincék felújításával és funkcióval történő megtöltésével párhuzamosan javasolt a kialakult 
zöldfelületek felújítása, rendezése. A pincék funkcióval való megtöltésével, és a zöldterület 
kialakításával a tervezett településközponti területhez közvetlenül kapcsolódó aktív pihenőterület 
alakulhat ki.    

 

  
A belterület településszerkezeti tagolódása  - forrás TFK



 

 

1.13  Közlekedés6 
 

1.13.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 

A város közlekedési kapcsolatai igen kedvezőek:  

• A város déli külterületétől legközelebb 500 méterre halad el az M3 autópálya, az E71 sz. 
európai főút, a Bag/Aszód csomóponttól a városközpont 4 km-re van.  

• A fővárostól az elérhetőség átlagosan 30 perc (43 km).  
• Aszód közvetlen közúti kapcsolatát, a városközponton áthaladó 3. sz. főút biztosítja.  

A 3. sz. főút forgalma a városközponti szakaszon jelentős 13400 Ej/nap.  

Az Aszód északi vonzáskörzetébe tartozó településekkel a 2108 és 2109 jelű összekötő utak 
biztosítanak közúti kapcsolatot, az ezeken közlekedő Volánbusz helyközi járatok bonyolítják le a 
környéki utasforgalmat.  

A 2108 és 2109 jelű utak közepes forgalmúak: 3200 illetve 5600 Ej/nap.  

Az Aszódtól délre levő települések kapcsolata a 3. sz. főút és ezen keresztül a város felé a 3105 jelű 
összekötő út.  

A városon áthalad a 80. számú Budapest – Miskolc országos és nemzetközi vasúti fővonal. Aszód 
vasútállomás Budapest Keleti pályaudvarról 43 perc alatt elérhető. A vasútvonal kétvágányú, 
villamosított nemzetközi forgalmat is lebonyolító vonal, a TEN-T hálózat része.  

A 78. számú Aszód – Balassagyarmat egyvágányú vasúti mellékvonal helyközi forgalmat bonyolít le.  

A közúti közösségi közlekedési kapcsolatokat a Volánbusz távolsági és helyközi autóbuszjáratai 
bonyolítják le, a helyközi járatok Aszód vasútállomásnál levő autóbusz állomásig közlekednek. A 
távolsági járatok részletes leírását lásd továbbiakban.  

A helyközi járatok a környező települések felé (Iklad, Domony, Kartal illetve Bag, Tura) megfelelő 
sűrűséggel közlekednek. Iklad felé 8, Domonyig 2, Kartal felé 4, Bag felé 5 járat biztosít kapcsolatot. 
Észak felől jelentős Nógrád megyei területnek is Aszód a közösségi közlekedési csomópontja.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 A fejezet a 2019-ben jóváhagyott településredezési eszközök Alátámasztó Munkarészek, a 2015-ben készült Megalapozó Vizsgálat és a 
2021-ben készülő SUMP megállapításain, továbbá a szolgáltatók adatszolgáltatásain alapul 
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1.13.2 Közúti közlekedés 

 

A település tágabb térségének közlekedési kapcsolatai: 

 

Országos főutak 

Meglévő:  

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

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.)  

 

A település belső közlekedési hálózata és létesítményei: 

 

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.   

Helyi mellékutak  

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

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

Jelentősebb csomópontok 

Meglévő körforgalom:  
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• Kossuth Lajos utca - Baross utca – Hatvani út – Falujárók útja csomópont  

Tervezett körforgalom:  

• Pesti út – Kossuth Lajos utca – Deák Ferenc utca csomópontja (3. sz. Budapest – Miskolc – 
Tornyosnémeti I. főút – 2108. j. Balassagyarmat – Aszód összekötő út csomópontja)  

Jelenleg hagyományos kialakítású, közúti jelzőtáblával irányított csomópont, amelyben a főirány 
kanyarodik. A 3. sz. országos főút 2x2 forgalmi sávos kialakítással érkezik a kereszteződésbe. A 
gyalogosok forgalmát kijelölt gyalogos átkelőhelyek segítik.  

 

1.13.3 Közösségi közlekedés 

 

Közúti közösségi közlekedés  

Aszód település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a közösségi közlekedési igények döntő többsége 
elsősorban Gödöllő, mint térségi központ, valamint Budapest irányába jelentkezik. Ennek megfelelően 
a közösségi közlekedési kiszolgálás is erre épül, a közvetlen gödöllői, illetve budapesti eljutási 
lehetőséget biztosító autóbusz-járatok mellett a település jelentős szerepet tölt be a vasúti átszállással 
történő utazási igények kiszolgálásában is. Emellett jelentősnek mondhatók még a település esetében 
a különböző Pest megyei térségi központok közötti ún. haránt irányú közösségi közlekedési 
kapcsolatok is, elsősorban Vác és Hatvan irányába. A leírtak alapján Aszód város mindenképpen 
kulcsszerepet tölt be a térség közösségi közlekedési kiszolgálásában, mind a közúti, mind pedig a 
kötöttpályás közösségi közlekedési kiszolgálás tekintetében. A települést, illetve annak úthálózatát 
érintő bármilyen beavatkozás során a menetrendszerinti autóbuszjáratok szerepe kiemelt 
figyelembevétele szükséges. Ez nemcsak az autóbuszok által jelenleg is használt főbb útvonalakat 
jelenti, hanem a közösségi közlekedési hálózat esetleges jövőbeni fejlesztésében érintett utakat, 
településrészeket is. 

Aszód vasútállomás helyzete a városközponthoz képest kedvezőtlen, az átlagos gyaloglási távolság 1 
km.  

A Volánbusz helyközi járatai a környező településeken kívül a város belső utasforgalmát is 
lebonyolítják. 

Aszód Városát érintő tömegközlekedéshálózati viszonylatok 

342 Vác–Őrbottyán–Galgamácsa–Aszód 

347 Vác–Váchartyán–Galgamácsa–Aszód 

348 Hatvan–Aszód–Vác 

402 Budapest–Gödöllő–Bag–Tura 

405, 407, 408, 409 Gödöllő–Aszód–Bag– Tura–Hatvan 

410, 412 Budapest–Gödöllő–Hatvan 
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422, 424 Budapest–Gödöllő–Aszód–Verseg–Kálló–Erdőkürt 

426 Gödöllő–Kartal–Kálló–Erdőkürt/Erdőtarcsa 

428 Aszód–Kartal–Kálló–Erdőkürt/Erdőtarcsa 

430, 438 Budapest–Aszód–Szirák–Bér 

432, 434, 435 Budapest–Aszód–Szirák–Buják 

436, 437 Budapest–Aszód–Vanyarc–Bér/Buják 

439 Budapest–Aszód–Palotás–Hollókő 

457 Aszód-Iklad 

458 Aszód–Domony–Aszód 

459 Aszód–Domony–Iklad 

460 Aszód– Acsa–Balassagyarmat 

461 Galgamácsa–Aszód–Gödöllő 

1040 Budapest–Gödöllő–Hatvan–Gyöngyös 

1052 Budapest–Gödöllő–Hatvan–Gyöngyös–Eger 

 

Rövid és középtávon tervezetten megvalósuló fejlesztések listája és azok rövid leírása – menetrendi 
fejlesztések: 

A Volánbusz Zrt. a települést, illetve annak térségét érintően az elkövetkezendő időszakban a vasúti 
rá- és elhordást biztosító autóbuszjáratok számának jelentős növelését tervezi, a közvetlen budapesti 
autóbuszjáratok menetrendi kínálatának utazási igényekhez történő igazításával egyidejűleg. Ennek 
első lépéseként a 80a Budapest – Hatvan elővárosi vasútvonalon a közeljövőben bevezetni tervezett 
menetrendi fejlesztéshez, illetve kínálatbővítéshez kapcsolódóan a Budapest – Pécel – Isaszeg – Dány, 
valamint a Budapest – Gödöllő – Bag – Tura relációkban, illetve az ezekhez kapcsolódó viszonylatokban 
tervezi az autóbuszos hálózat, illetve menetrend előbb említettek szerinti módosítását, átalakítását. 

 

A lakosságot célzó okos platformok, applikációk, jelenlegi és tervezett okos szolgáltatások 

A VOLÁNBUSZ helyközi járataira érvényes menetjegyek és bérletek megvásárlásával kapcsolatos – a 
lakosságot célzó okos platformokra, applikációkra vonatkozó – információkat a 
https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet oldalunk tartalmazza. Utazástervezésre a 
menetrendek.hu és az utas.hu alkalmazások állnak rendelkezésre. 

 

A vasútállomásnál levő végállomás  13 járat csomópontja (342, 347, 348, 408, 409, 422, 424, 428, 430, 
457, 458, 459, 460 számú járatok)  
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A Kossuth Lajos utcán közlekedő helyközi járatok 3 megállója (Kossuth Lajos u. 2., Művelődési ház, 
vasútállomási bejáró út) szolgálja ki a városközpont utasforgalmát.  

 

Kötöttpályás közösségi közlekedés  

Aszód városát érintően főbb településszinti vasúthálózati leírás: 

Aszód állomás a Budapest – Miskolc Sátoraljaújhely vasúti fővonal középállomása, amely egyben 
elágazó állomás szerepet is betölt. A vonal vasúttörténeti szempontból kiemelt jelentőséggel bír, 
hiszen 1868-ban az Északi Vaspálya Társaság Pest-Hatvan- Losonc vasútvonalát gróf Mikó Imre 
államosította létrehozva ezzel a mai MÁV Zrt. elődjét a Magyar Királyi Államvasutakat. Az állomás az 
Északi Vaspálya Társaság csődje miatt vált szükségessé. A vasútvonal jelenleg két vágányú villamosított 
vasútvonal, amely a Gödöllői dombság északi részén a Galga patakon keresztül éri el a települést. Aszód 
állomás elágazó állomás. A fővonalból itt ágazik el a Galgamácsa – Vácrátót – Vác és a Galgamácsa – 
Balassagyarmat – Ipolytarnóc vasútvonal, amelyek Galgamácsa állomásig közös vonalvezetésen 
futnak. 

Vonatforgalom szempontjából a Budapest – Hatvan vonalszakaszon az elővárosi forgalom jelentős. Az 
integrált ütemes bevezetést követően a vonalon órás ütemben közlekednek a személyvonatok. A 
menetrend szerkezetét áttekintve megállapítható, hogy a vonatok találkozása Aszód állomásra esett. 
A személyvonatok mellett a település jelentőségét emelte ki továbbá, hogy az InterCity vonatokon 
kívül valamennyi gyorsvonat is megáll az állomáson.  

Az ütemes menetrendnek köszönhetően a balassagyarmati vonalon is megnövekedett az 
utasforgalom. Ez a pálya kedvezőbb műszaki paramétereinek köszönhető, mivel Aszódon át 
Balassagyarmatra lényeges gyorsabb az eljutási idő, mint Vác – Diósjenő – Drégelypalánk útirányon át. 
Az Aszód – Galgamácsa – Vácrátót vonalon a személyszállítás a 2007. évi közlekedéspolitikai koncepció 
részeként megszűnt. Ezáltal egy jelentős vasúti kapcsolat szűnt meg az Alföld és a Dunakanyar között, 
amely pedig rengeteg lehetőséget rejt magban, hiszen a Dunakanyar minden évszakban kedvelt turista 
hely.  

A jelenlegi menetrendi időszakban az állomáson 152 személyszállító vonat áll meg vagy indul. Emellett 
a vonalon 31 InterCity és nemzetközi vonat halad át. A személyforgalom mellett jelenleg 17  tehervonat 
közlekedik naponta, amelyek érintik Aszódot. A közelmúltban megkezdődött és jelenleg a vége felé 
közelít a Budapest – Hatvan vasútvonal felújítása, melynek befejeztével a tehervonatok száma 
várhatóan növekedni fog.  

A vonal rekonstrukciója már tovább nem várhatott, hiszen a megnövekedett utazási igények sürgették 
a beavatkozást. A vonal műszaki állapota leromlott, illetve sok állomáson közül Aszódon sem volt meg 
a megfelelő utasvédelem kialakítása. A beruházást követően az állomási peronok megújultak. A 
korábbi keskeny peronok helyett modern, minden utas igényt kielégítő peronok létesültek. A korábbi 
évektől eltérően a peronok megközelítése már aluljárón keresztül lehetséges, csökkentve ezzel az 
elütéses balesetek kockázatát. A beruházás befejeztével valamennyi utas peron akadálymentesen 
érhetővé válik. Megújult az állomási utastájékoztató rendszer is. A régi élőszavas bemondás helyett 
már gépi úton valós idejű utastájékoztatás történik, továbbá az állomáson kiépítésre került a vizuális 
utastájékoztató rendszer is.  
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A rövid és középtávon tervezetten megvalósuló fejlesztések listája: 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. megbízásából az átépítés befejezéséhez közeledve jelenleg is 
zajlik Rákos – Hatvan vasútvonalszakasz korszerűsítése. Aszód állomás a Gödöllő – Hatvan vasúti 
vonalszakasz pályaépítési és kapcsolódó munkák projektben került átépítésre és várhatóan 221. 
október végén kerül sor a teljes projekt műszaki átadására. A pályaépítési projekt részeként ezen 
szakaszon 27,3 km hosszon, 100-120-160 km/h pályasebesség és 225 kN tengelyterhelés került 
biztosításra. Korszerűsítésre került Gödöllő állomás mellett Aszód állomás, továbbá a vonalszakasszal 
érintett valamennyi megállóhely (Máriabesnyő, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura). Az állomás 
korszerűsítéseként felújításra került Aszódon a felvételi épület és környezete, a villamos felsővezetéki 
és a térvilágítási rendszer. Aszód állomáson 55cm magas peron, peronaluljáró, perontető, állomási 
előtér, autóbusz forduló, P+R parkoló épült. A szükséges szakaszokon a korábban környezetvédelmi 
hatástanulmány és kiadott engedély alapján indokolt részeken új zajvédelmi létesítmények is 
elkészültek. Az állomás akadálymentesítése a peronszint megközelítésére épített személyfelvonókkal 
került biztosításra.  

Rövid és középtávon belül, Aszód közigazgatási területét érintően további vasúti fejlesztést a MÁV Zrt. 
részéről nem tervezett. Állami források felhasználásával történő további fejlesztésekről nincsen 
információ.    

 

Közterületi okos eszközök száma:  

Jelenleg nincsen ilyen eszköz.  

 

A lakosságot célzó okos platformok, applikációk: 

Ilyen jellegű platform a MÁV mobilapp, amely teljeskörű utastájékoztató és online vonatközlekedési 

információkat tartalmaz országosan, mely Aszód Város lakosságának is elérhető.  

 

Jelenleg és tervezett okos szolgáltatások: 

Jelenleg a MÁV Zrt. részéről nem tervezett, azonban a rendelkezésre álló források függvényében a 

felújított állomás területére igény esetén WIFI hálózat telepítése lehetséges.  

 

A település érintő vasútvonal:  

Meglévő, megmaradó:  

• 80a. számú   Budapest – Hatvan vasútvonal  
• 77. számú  Aszód – Galgamácsa – Vácrátót vasútvonal  

• 78. számú   Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc vasútvonal  

Állomás (Meglévő, megmaradó):  

• Aszód állomás  
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1.13.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A településen kiépített kerékpárút nincs.  

A gyalogos forgalom számára a Szabadság tér a hálózat központja. Az evangélikus templomhoz és 
gimnáziumhoz gyalogút hálózat vezet.  

A 3. sz. főút városközponti szakaszán (Kossuth Lajos u.) a gyalogos keresztezések biztonságát 
jelzőlámpás szabályozással oldották meg.  

 

1.13.5 Parkolás 

A vasútállomás előterében, a P+R funkció nincs kiépítve a parkolás esetleges az autóbusz végállomás 
körül. A vasútállomásnál a P+R parkolófelület kiépítése lenne javasolt.   

A legnagyobb közterületi parkoló a Szabadság téren van és elsősorban intézményi célt szolgál.  

A 3. sz. főút menti kereskedelmi létesítményekhez telken belüli parkoló épült. A főúton szakaszosan 
parkolósáv van, de a szélső sávot nagy szakaszon parkolásra veszik igénybe.  

A Kondoros téri üzletsor előtt közterületi parkoló van.  

A központ parkolókapacitása a Petőfi Sándor utca egyirányúsításával bővült.  

A jelentősebb városközponton kívüli intézmények közül a temető parkolási igényét az északi határoló 
utcai parkoló kielégíti, az Evangélikus gimnáziumot a Régész utcai leállósáv szolgálja ki, a 
sporttelepnek nincs parkolója.  

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

Meglévő parkolófelületek:  
-  Szabadság tér            45+1(mozgáskorl. számára) ph    
-  Penny parkoló            65+2 ph  
-  Piac tér             29 ph  
-  LIDL parkoló            143 ph  
-  Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium  40 ph  
-  3. sz. főút belvárosi szakaszán párhuzamos parkolók   

 

1.13.6 Aszód város fenntartható városi mobilitási tervének megállapításai7 

1.13.6.1  Mobilizációs fok 

Aszód, Budapest és Pest megye motorizációs fokát (1000 lakosra jutó személygépjárművek száma) 
mutatja az alábbi ábra. Látszik, hogy míg Aszódon már 2015-ben 450 körüli volt ez az érték, addig Pest 
megye csak 2020-ra érte ez el, Budapest pedig ettől még mindig jócskán el van maradva. 

                                                           
7 jelen alfejezet Create Value Kft. által készült SUMP Helyzetfeltáró megállapításait tartalmazza 
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Összességében 5 év alatt 20%-kal bővült a város személygépkocsi parkja, ami a legnagyobb növekedés 
a három vizsgált térség közül. A motorizációs fok növekedését az agglomerálódás miatti 
megnövekedett ingázási távolság, a jövedelmi szint emelkedése indítja be, hozzájárul a közúti 
infrastruktúra fejlesztése (kínálat növelése) azonban egy idő után öngerjesztővé válik, hiszen a többi 
közlekedési mód biztonságát, versenyképességét csökkenti a személygépkocsi, ezzel akár az egy 
családon belüli gépkocsik számát is növelve. 

 

ábra: Motorizációs fok alakulása 2015-2020 között (forrás: SUMP - KSH és Aszód Önkormányzata adatszolgáltatás alapján-) 

 

1.13.6.2 Mobilitást befolyásoló háttér 

A mobilitási hajlandóságot nagyban növeli a jól fizető állások lehetősége, így a nem meglepő, hogy 
megnőtt a nettó jövedelem mértéke, az elmúlt 10 év alatt gyakorlatilag a duplájára. Az ingázás 
népszerűbbé válása és a vagyoni helyzet javulása önmagában szükségszerűen magával hozza a 
motorizációs fok emelkedését, ami az elmúlt 5 évben 20%-kal nőtt meg, ezzel Aszód a Pest megyei 
átlaghoz képest is 20%-kal magasabb motorizációs fokkal rendelkezik. E magas érték miatt érezhető a 
városban a gépkocsi közlekedés dominanciája, csökkentve az életminőséget, illetve más közlekedési 
lehetőségek versenyképességét. 

Munkalehetőség azonban nem csak közeli nagyobb foglalkoztatási központokban található, hanem 
Aszódon is.  Ugyan a hozzáadott érték az országos, és a Pest megyei átlagtól elmarad, az folyamatosan 
nő, a járáson belül a harmadik legnagyobb. A járásban Aszódon található a legtöbb munkahelyet kínáló 
vállalkozás. 
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1.13.6.3 Közlekedési szokásjellemzők 

1.13.6.3.1 Aszódi lakosok városon belül 

A város északi területeire érkezett a legtöbb új lakó, a háztartások személygépkocsi ellátottsága itt a 
legmagasabb. Gyakorlatilag mindegyik aszódi háztartásban van személygépkocsi, de összességében 
kerékpárból van a legtöbb a lakosság tulajdonában, a 90% százalék számára elérhető közlekedési mód. 

A legkönnyebben hozzáférhető közlekedési mód a személygépkocsi, a kerékpár pedig – annak ellenére, 
hogy szinte minden háztartásban megtalálható – a legnehezebben. Az egyes közlekedési módok 
hozzáférhetősége a Kossuth Lajos utcától távolodva egyre inkább csökken, ezzel alátámasztva azt, hogy 
ez az egyetlen tengely, ami elvezeti a közlekedési igényeket. A 9. és 10. körzet közlekedési 
kapcsolatokkal gyengébben ellátott, nehezebben megközelíthető részei a városnak. 

A városban élők többsége 1 kilométernél is nagyobb távolságokat tesz meg gyalog, azonban ez függ 
attól, hogy hol élnek; a központibb területeken ez a legjobb közlekedési mód, a gyengébb hálózati 
kapcsolatokkal bíró területeken viszont a gépkocsi hiánya miatt kényszerülnek hosszabb sétára az ott 
élők. Nagyobb távolságokra a 35 éven aluliak és a 65 éven felüliek közlekednek gyalog, az e közötti 
réteg ennél lényegesen kisebb mértékben. 

Azok pedig, akik a városon belül gépkocsit használnak, többségükben bevásárlás céljából teszik, így 
könnyebb szállítani a csomagot. A két másik nagyobb réteg, aki kényelemből, vagy gyermekét féltve a 
többi autótól, őt szállítva jár gépkocsival.  

Általánosságban, az aszódiak gépjárműtárolása megoldott, jellemzően saját telken belül, azonban a 
város belső részein ez feszültséget okoz az ott élők és az oda érkezők között. A parkolási problémákkal 
küzdő helyszínek két csoportba oszthatók, az egyik a város főutcája, a másik pedig az oktatási-nevelési 
intézmények közvetlen környezete, az ide érkezők és az itt élők között ez komoly konfliktust okoz. 

A városon belüli utazások fele gépkocsival, harmada gyalog bonyolódik le. Azzal, hogy a fenntartható 
közlekedési módok fejlesztése előrébb való az autós közlekedés fejlesztésénél, a válaszadók 46%-a 
inkább támogatja, 58%-a pedig maga is hajlandó lenne a városon belüli utazásai során gyalogolni vagy 
kerékpározni, ha azok feltételei javulnának. 

A legnagyobb problémának jellemzően az átmenő forgalmat, a kerékpáros infrastruktúra hiányát, a 
parkolást, valamint a járdák minőségét tartják az itt élők. Az oktatási-nevelési intézmények gyalogos 
megközelíthetősége problémás, azonban bizakodásra ad okot, hogy a többség el merné engedni a 
gyermekét iskolába, ha ez javulna – mindez csökkentené a városon belül autóval megtett utak számát. 

1.13.6.3.2 Aszódi lakosok városon kívül 

Összefoglalva, Aszód lakosságának jelentős része rendszeresen elhagyja települést, főként a 
környékbeli nagyobb városokat (Gödöllő, Hatvan, Budapest) keresik fel. Az elsődleges közlekedési mód 
a személygépkocsi, a közösségi közlekedést ennek csak töredéke használja. Azon belül pedig az 
autóbuszt használják szívesebben a vasúttal szemben. Ezeken a közlekedési szokásaikon sokkal 
kevésbé hajlandóak változtatni, mint a városon belül megtett útjaikon. Ez azért probléma, mert: 

• sokan az ingázás során végzett utazási láncukra fűzik fel a városon belüli teendőiket, 
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• a várost elhagyó utazások kezdeti, illetve visszafelé a végső szakasza a települést szükség 
szerint érinti, 

így Aszód kompetenciáján kívül eső okok miatt terhelik a város lokális közúthálózatát. Ezt csökkenteni 
lehet az Aszódon belüli, illetve a környező településekhez vezető kerékpáros infrastruktúra 
kiépítésével, mivel az Aszódot elhagyó utazások célpontjainak egy jelentékeny hányadát ezek a 
települések adják. A lakossági értékelések alapján ez a leginkább támogatott kerékpáros beavatkozás. 
Az ennél távolabbi úticélok elérése módok kombinálásával történhet, erre a megkérdezettek fele 
fogékony, azonban jelenleg marginális az így közlekedők száma. Az ezzel szembeni felhozott mai 
ellenérvek harmadára Aszód városának közvetlen ráhatása van, így a jövőben az így utazók köre 
lényegesen nőhet. 

 

1.13.6.3.3 Nem aszódi lakosok Aszódon belül 

Az Aszódra célforgalomban érkezők szinte kivétel nélkül személygépkocsival járnak, és a közösségi 
közlekedést egyáltalán nem tartják alternatívának. Mivel a többségük a környező településekről jár, a 
megfelelő kerékpáros infrastruktúra megléte esetén bő harmaduk megfontolná annak használatát a 
napi ingázásához. 

Az átmenő célforgalomban kiugróan magas a gépkocsi használat aránya, gyakorlatilag mindenki azzal 
érkezik a városba. A fő utcai szolgáltatások közül szinte mindenki igénybe vesz valamit, az átlagos 
parkolási hossz maximum egy óra. Aki iskolába hozza a gyermekét, azok 10 percnél is hosszabban 
parkolnak, viszont a megfelelő körülmények teljesülésekor (biztonságos gyalogos közlekedés és 
elkerülő út) el tudna jutni a gyermekük Aszódra iskolába gond nélkül. 

Tisztán átmenő forgalomban a többség gépkocsival utazik át a városon, az átkelés minőségével 
elégedetlen, azonban alternatív útvonal meglétével a többség nem hajtana keresztül Aszódon. 

 

1.13.6.4 Közlekedésbiztonság 

Az Aszód belterületén történt baleseteket 2002 és 2019 között az alábbi ábra mutatja be. 

 

Aszódi balesetek évek szerinti megoszlása (forrás: SUMP - WEB-bal-) 
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Ezekkel kapcsolatban az alábbi megállapításokat lehet tenni: 

• A balesetek száma 2015-re a felére csökkent a kétezres évek elejéhez képest, 

• Az M3-as autópályán lényegesen kevesebb baleset történt, mint a 3-as főút aszódi átkelési 
szakaszán, 

• Látványos baleseti gócpont a Széchenyi utca – Kossuth Lajos utca – Pesti út – Szabadság tér 
csomópontja, 

• Halálos kimenetelű gyalogos balesetből kettő a fent említett gócpontban, egy pedig a 
körforgalomban történt, 

• A Falujárók útján az Arany János utcánál található gyalogátkelőhely különösen veszélyes, ott 
2011 óta 6 gázolás történt, 

• Kerékpárost érintő halálos baleset nem történt még, a súlyosak kétharmada a 3-as út átkelési 
szakaszán, a nagyobb csomópontokban, 

 

1.14 Közművesítés8 

1.14.1 Víziközművek 

1.14.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 

A település közüzemű vízellátásának szolgáltatója a DAKÖV Zrt. A hálózat, a kutak és minden műtárgy 
(tározók, gépházak, stb.) a település Önkormányzatának tulajdonában vannak, a rendszer 
üzemeltetését a DAKÖV Zrt. végzi.  

A DAKÖV Zrt. regionális vízmű, amely Aszód, Bag, Tura, Hévízgyörk, Galgahévíz, Domony, Iklad, Kartal, 
Galgamácsa, Vácegres és Váckisújfalu ellátását biztosítja. A vízellátás bázisa az Aszódi és a Turai 
vízbázisok. Aszódon 14 kút üzemel, a belőlük kitermelt víz vas és mangántartalma magas, így itt vas 
és mangántalanító berendezés üzemel. Turán a Galga mentén 15 fúrt kút üzemel, az itt kitermelt víz 
ivóvíz minőségű, itt tisztításra nincs szükség. Turán a kutakból az engedélyezett napi vízkivétel 6300 
m3/nap, míg az aszódi vízbázison a 14 üzemelő kútban kitermelt víz mennyisége 1200 m3/nap.  

Aszódon a megfelelő vízellátás biztosítására 2 db 500 m3–es térszíni víztározó és mellettük egy 200 
m3-es új víztorony üzemel, a régi víztorony jelenleg üzemen kívül van. Aszódon két vízellátó zóna van 
a vízellátó hálózaton, az alsó ellennyomó tározói a 2 db 500 m3–es térszíni víztározó (tfsz: 173,50 
mBf), míg a felső zónáé az új víztorony (tfsz: 200,25 mBf). Ezek a hálózatban a szükséges víznyomást 
biztosítani tudják, a hálózati rendszerekben víznyomásproblémák nincsenek. A régi, jelenleg üzemen 
kívüli víztorony a jövőbeni növekvő vízigények miatt egy felújítással újból üzembe helyezhető.  

                                                           
8 A fejezet a 2019-ben jóváhagyott településrendezési eszközök Alátámasztó Munkarészek / Környezeti értékelés munkarészek 
megállapításain alapul 
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Aszód vezetékes ivóvíz ellátására a település már beépített területén az ivóvíz vezeték minden 
utcában kiépült. A beépített területen a 100 %-os szintre kiépített hálózat ellenére a bekötöttség a 
statisztikai adatok szerint 88,3 %. Ennek településszintűvé emelése szükséges.  

Aszód vízelosztó hálózata zömmel körvezetékes módon épült, de a külterületek felé kifutó utcákban 
van néhány ágvezeték is, amelyekben pangó vizes állapotok alakulhatnak ki, valamint a rekonstrukciós 
munkáknál és a csőtöréseknél sok ingatlan maradhat vízellátás nélkül. A vízellátó hálózat anyaga a 
régi építésű vezetékeknél ac, az újabban építetteknél műanyag. A vízelosztó hálózatra az előírásoknak 
megfelelően a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő tűzivíz ellátást.  

A hatályos településrendezési eszközökben prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén a 
tervezés távlatában kb 110 m3/nap többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi 
megfelelő tartalékokkal rendelkező vízbázisról ki lehet elégíteni és a meglevő vízhálózatról, annak 
továbbépítésével az ellátás biztosítható.  

A vízellátó hálózatot a javasolt beépítésre szánt területhasznosítású, fejlesztésre javasolt területek 
irányába tovább kell építeni, a biztonságos vízellátás érdekében, ahol lehet, körvezetékes módon.  

A tűzivíz ellátás biztosítása érdekében 100-as paraméterű vezetéknél kisebb átmérőjű vezeték építése 
nem javasolható, valamint az ágazati előírások szerinti sűrűségben a föld feletti tűzivíz csapok 
elhelyezéséről is gondoskodni kell. Meg kell említeni, hogy adott beruházásra építési engedély csak a 
tűzivíz ellátás biztosításával kapható. Amennyiben a tűzivíz igény meghaladja a közhálózatról 
vételezhető vízmennyiséget, akkor a helyi pótlásról, helyi tűzivíz tároló medence létesítéséről is 
gondoskodni kell.  

 

1.14.1.2 Szennyvízelvezetés 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Aszód a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, ezért a talajvíz vízminőség 
védelmére a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és kezelésének megoldása a település kiemelt 
feladata.  

A település belterületén kiépült szennyvízcsatorna-hálózat üzemel, a hálózat üzemeltetője a DAKÖV 
Zrt. A statisztikai adatbázis alapján a közcsatornába bekapcsolt lakások aránya 91,6% volt 2019-ben, 
ami az országos (82,6%), a megyei (85,9%) és a járási (85,7%) arányt is meghaladja. Aszódon 
elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, az általa elvezetett szennyvizeket a város 
szennyvíztisztító telepén tisztítják meg. A szennyvíztisztító telep regionális szerepű telep, mivel itt 
tisztítják meg Galgamácsa, Váckisújfalu, Püspökszilágy, Kisnémedi, Vácegres, Iklad, Domony, 
Domonyvölgy, Bag és Hévízgyörk területén keletkező szennyvizeket is.   

A település beépített részétől déli irányban megépített Aszódi szennyvíztisztító telepre 
szennyvíznyomóvezetéken keresztül érkezik a szennyvíz. A telep tisztítási technológiája az Aqino által 
kidolgozott eleveniszapos biológiai tisztítási technológia, ez a tisztító vonal homokfogóból, 
előülepítőből, stabilizálóból, két sorba kapcsolt levegőztető medencéből, valamint utóülepítőből áll, 
a tisztított szennyvizek befogadója a Galga, amely VI. kategóriájú vízfolyás. A tisztító telep az előírt 
befogadói értékeket biztosítani tudja.   
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A tisztító telep kapacitása 3000 m3/nap. A tisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat kezelője a 
DAKÖV Kft. A szennyvízcsatorna hálózat anyaga legnagyobb részben dn 200-as KCPVC, csak a főgyüjtő 
csatorna dn 300-as beton. A település azon részein, ahol még nem épült meg a szennyvízcsatorna 
hálózat, illetve ahol még nem kötöttek rá a szennyvízcsatorna hálózatra, ott a keletkező szennyvizeket 
az ingatlanok telkein zömmel elszikkasztják, illetve zárt szennyvíztározó medencékben tárolják, 
amelyekből az összegyűlt szennyvizeket szippantókocsikkal a kijelölt leürítőhelyekre szállítják. A 
magyarországi gyakorlatnak megfelelően azonban a zárt szennyvíztározó medencék gyakran nem 
vízzáróak, belőlük a szennyvíz a talajba és azon keresztül a talajvízbe kerülnek, amivel a talaj, és 
hosszabb távon a rétegvizek elszennyezését és elnitrátosodását okozzák. Ez a környezetszennyezési 
probléma a szennyvízcsatorna hálózat megépítésével és a hálózatra való rákötéssel oldható meg. A 
szennyvíztisztító-telep a belterülettől délre a Galga-patak déli oldalán épült ki. Jelenlegi védőövezete 
500 m.   

A tervezés távlatáig reálisan megvalósításra kerülő, teljes közműellátásra javasolt a 
településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztési területeken keletkező 100 m3/nap prognosztizált 
többlet szennyvizeket a területeken belül gravitációs hálózattal kell elvezetni és ki kell építeni a 
csatlakozást a közüzemű csatornahálózathoz.  

A külterület beépítésre nem szánt területén, ahol megengedett és egyéb előírás sem akadályozza, 
közműpótlók alkalmazhatóak. A helyi közműpótlásra elsődlegesen zárt szennyvíztároló létesítése 
javasolható, annak figyelembe vételével, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet senki sem 
végeztet el, így ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a naponta szippantható 
mennyiséget, akkor egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása javasolt. A házi 
szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásának szigorú feltétele, hogy a tisztított szennyvíz talajba 
szikkasztása nem megengedhető, így a tisztított szennyvíz elhelyezésére felszíni vízbefogadást kell 
biztosítani.  

 

1.14.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Aszód az Észak-Alföldi hordalékkúp síkságon belül, a Hatvani síkság területén helyezkedik el. A terület 
körzetében az átlagos csapadékmennyiség 540-580 mm közötti. A tájegységet sok, a Tiszához vezető 
vízfolyás keresztezi, ilyen vízfolyás a település déli részén nyugat-kelet irányban haladó vízfolyás, a 
Galga. A Galgán az árvizek ritkák, azok leginkább a hóolvadást követik. Kisebb árvizek inkább nyár 
végén, illetve ősszel keletkeznek.  

A település kül- és belterületeinek területére eső csapadékvizek kisebb árkokon, vízfolyásokon 
keresztül így a terület mélyvonalán haladó Galgába gravitálnak. A Galga később, Jászfényszaru 
térségében, a Zagyvába torkollik, a Zagyva befogadója a Tisza. A Galga-főcsatorna társulati kezelésű 
vízfolyás, a mellékágak önkormányzati kezelésűek. A vízfolyások medrei mind bel-, mind külterületen 
sok helyen növényzettel erősen benőttek, a medreken sok helyen van feliszapolódás. A település 
topográfiai szempontból a Galga irányába lejt, az északi rész erősebben, míg a déli részek enyhébben. 
A meredekebb területeken a lefolyó csapadékvizek a talajt erodálják, ezt segíti elő a talaj 
nagymértékben homokos szerkezete.  

Az utcák víztelenítése jelenleg főleg nyílt árkos módon történik, az árkok egy vagy kétoldali 
kiépítettségűek, az erózió miatt sok a burkolt árok. Sok keskeny szabályozású utcában egyáltalán nincs 
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megoldva a csapadékvíz-elvezetés, ezekben a nem burkolt utcákban az erózió mind az úttesten, mind 
pedig az út menti telkeken jelentős.   

A településen a vízfolyások karbantartó sávjának kijelölése szükséges. Általánosan az ágazati 
előírásoknak megfelelően a társulási és önkormányzati kezelésű csatornák, árkok, vízfolyások mentén 
3-3 m-es sávot kell karbantartásra kijelölni. Ha a karbantartó sáv közterületi kiszabályozására nincs 
lehetőség, ott szolgalmi jogot kell biztosítani a mederkarbantartó részére.  

A településen a felszíni vizek elvezetése a jövőben is nyílt árkos rendszerrel javasolt, amelynek 
szakszerű és folyamatos karbantartásával, hidraulikai rendezettségével biztosítani lehet a 
zavarmentes felszíni vízrendezés megoldását. A nyílt árkos vízelvezető rendszer kialakításánál 
figyelembe kell venni, hogy a településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén a burkolt 
felületek aránya (építmények, utak, parkolók, stb.) várhatóan növekedni fog. A burkolt felületekre eső 
csapadékvizek elvezetési nehézségét nemcsak az okozza, hogy a burkoltság miatt a csapadékvizek 
majdnem 100%-a elvezetést igényel, hanem az is hogy, a lefolyás időtartama jelentősen lecsökken. A 
megvalósított fejlesztések következtében az elvezetendő vizek mennyisége nő, a lefutási ideje 
csökken, ezzel számolni kell a vízelvezetési rendszer méretezésénél. Ezért minden beruházásnál, 
telekalakításnál a többlet csapadékvizek elvezethetőségét annak a befogadójáig ellenőrizni kell. 
Amennyiben a továbbszállítás nem biztosított, akkor vagy a vízelvezető hálózatot kell alkalmassá tenni 
a többlet vizek elvezetésére, vagy a csapadékvizek visszatartását kell megoldani. A vízvisszatartást 
helyi záportározó létesítésével lehet megoldani, és abból csak olyan vízhozammal lehet a befogadó 
árokba (vízfolyásba) vezetni, amelyet a szállítás útján a vízelvezető rendszer kiöntésmentesen fogadni 
tud. Ennek meghatározása a továbbtervezés feladata.  

A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes szakaszok, ezért 
a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt árok feletti kocsi behajtók 
az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az 
víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Ezért annak lefedett 
szakaszainak, a kocsi behajtóknak kialakítását korlátozni, szabályozni kell.   

A település bel- és külterületén egyaránt mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz csatlakozóan kell 
a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését megoldani.  

 

1.14.2 Energia 

1.14.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 

A település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település belterületén a 
földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékes termikus energiaellátás 
lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia igények kielégítését 
szolgálja.   

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg és 
várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB 
használata, szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. A 
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kistartályos PB gázzal, a vezetékes gázzal el nem látott területen, a PB gáz komplex hasznosításával, a 
vezetékes gázzal azonos komfort biztosítható.   

A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szempont a 
fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak környezetbarát, minél kisebb 
környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvitelre alkalmas legyen, miközben az 
egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az energiára fordítandó költségek jelentős hányadot 
jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a közhálózatról történő energiafogyasztást hogyan lehet 
takarékosabban  megoldani.  Az  elvárható  emberi  takarékosságon  és 
 a  takarékosabb energiafogyasztású műszaki-háztartási berendezések alkalmazási igényén kívül 
a költségek csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával.  

Helyi energia beszerzésre, a környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre 
a megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a település földrajzi 
adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási lehetőségét érdemes figyelembe venni. 
A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megoldású, 
egyéni gazdasági lehetőségek alapján lehet igénybe venni. Lényegesen csökkenti hasznosításával a 
közhálózati energiahordozó felhasználást, beruházási költségei azonban lassan térülnek meg. A 
reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap energiája lehet, 
annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével.  

 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS  

Aszód villamosenergia ellátását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja. Az ellátás bázisának 
a településhez legközelebb eső alállomás tekinthető, amely a Gödöllői 120/20 kV-os alállomás. Ezt az 
alállomást a Kőbánya-Mátra között üzemelő 132 kV-os légvezetékek táplálják be.   

Aszód külterületén, a belterülettől északra, nyugat-kelet irányban áthalad Zuglót Gyöngyössel 
összekötő 220 kV-os szabadvezeték hálózat nyomvonala. A 220 kV-os szabadvezeték hálózatok 
nyomvonalát és védőtávolság igényét a településfejlesztési javaslat készítésénél, mint korlátozó 
adottság kell kezelni. A településhez legközelebbi alállomásokról induló 22 kV-os szabadvezeték 
hálózatok táplálják a településen elhelyezett fogyasztói transzformátor állomásokat. A településen 
belül a 22 kV-os ellátás zömmel szabadvezetékes, csak nagyon rövid szakaszokon üzemel földkábel.  

A település ellátását szolgáló transzformátor állomások oszlopállomások. A fogyasztói transzformátor 
állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A 
kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes 
formában. A villamosenergia hálózatairól meg kell említeni, hogy a közép- és kisfeszültségű hálózatok 
külön-külön oszlopsoron haladnak, ellehetetlenítve az utcák szabad fásítási lehetőségét.   

A település közvilágítása a lakóterületen közvilágítási lámpatestekkel, a lazább beépítésű perem 
területeken a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. Az önálló 
közvilágítási lámpatestekkel biztosított közvilágítás tekinthető korszerűbbnek, a kisfeszültségű 
tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági igényeket elégítik ki.  

A település fejlődésével a villamosenergia igény is növekszik. A villamosenergia igénynövekedés 
részben az új beépítésnél jelentkező igényből, részben a már meglevő fogyasztók igénynövekedéséből 
ered. A transzformátor kapcsokra vetített többlet villamosenergia igény a tervezés távlatáig 640 kW 
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prognosztizálható. A villamosenergia ellátás tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a megújuló 
energiahordozók hasznosításának térnyerésével, a terjedő napelemek alkalmazásával a 
villamosenergia ellátás jelentős hányadát az ad-vesz rendszer igénybe vételével, napenergiával lehet 
majd kielégíteni. Távlatilag úgy kalkulálható, hogy az éves villamosenergia fogyasztás, akár 30%-át 
helyi termeléssel a napenergia hasznosításával lehet majd kielégíteni. Ennek teljesítési igényét 
nemzetközi megállapodások is rögzítik.  

A megújuló energiahordozóval a villamosenergia termelés időjárás függő, ezért a műszaki 
csatlakozást a teljes prognosztizált villamosenergia igény kielégítésére megfelelően kell méretezni, de 
jellemzően az igény 30%-a napenergiával kielégíthető lesz. Az éves felhasználás pedig egyértelműen 
kb 30%-kal csökkenthető.  

villamosenergia igény   

a tervezés távlatáig reálisan  
ténylegesen várható igény  

 ebből  

közhálózatról  megújulóval termelt  

640 kW  440 kW  200 kW  

 

A statisztikai adatbázis alapján az egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamosenergia 
mennyisége (1000 kWh) 2019-ben 1,8 (kWh) volt, ami az országos 1,14 (kWh), a megyei 1,23 (kWh) 
és a járási 1,32 (kWh) mennyiséget is meghaladja. 
A villamosenergia ellátás teljes igény a közhálózatról is biztosítandó. A villamosenergia szolgáltatási 
törvény (VET) értelmében a villamosenergia ellátáshoz szükséges közhálózat fejlesztést a 
szolgáltatónak saját beruházásként kell megoldani, a fogyasztóval szolgáltatási megállapodást köthet, 
amelyben rögzítheti a szolgáltatás feltételeit.  

A várható villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat 
igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a transzformátor 
állomások átépítésével, illetve a nagyobb villamosenergia igénynövekedés területének súlypontjánál 
új állomáshely létesítésével kell az igény tényleges jelentkezése esetén a kapacitásnövelést 
megvalósítani. Előzetesen prognosztizált igények kielégítésére legalább 4 új állomás telepítési igénye 
várható.  

Új transzformátor állomáshelyeket úgy kell kialakítani, hogy nagyobb egységteljesítményű 
transzformátor gép befogadására is megfeleljen. A várható távlati fajlagos igénynövekedése egyszerű 
kapacitásnövelő gépcserével megoldható. A transzformátorokról induló kisfeszültségű 
elosztóhálózatról lehet az egyes fogyasztók ellátását megoldani.  

A településen meglevő közép- és kisfeszültségű hálózat jellemzően a település döntő hányadán 
oszlopokra szerelten került kivitelezésre. A település már beépített - így már ellátott - területein a 
tervezés távlatáig várhatóan a hálózatok föld feletti elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra 
kell törekedni, hogy legalább egy oszlopsorra kerüljön fektetésre valamennyi, az utcában haladó 
vezetékes villamosenergia és elektronikus hírközlési hálózat, újabb oszlopsort ne helyezzenek el.  

A település belterületén új házi bekötés csak földalatti csatlakozással kivitelezhető, hogy a távlati 
hálózatfektetési mód átalakítási lehetőségét majd a bekötések minél kisebb arányára korlátozzák. A 
település vonzásának növelése érdekében a közvilágítás fejlesztése is szükséges. A közlekedés, a 
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vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmén túl esztétikai igényeket is ki kell elégíteni a 
közvilágításnak. Az új közvilágítási hálózatok már csak földalatti elhelyezéssel építhetők, egyéb 
területeken marad a tartóoszlopra szerelt lámpafejekkel történő megvilágítás, de ezek között is lehet 
arculat-alakítóbb, igényesebb lámpafejet kiválasztani.   

FÖLDGÁZELLÁTÁS  

Az ország egyetemes gázszolgáltatója a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. A település tágabb 
körzetében észak-déli irányba áthalad a MOL Zsámbok-Hatvan között kiépített nagynyomású gerinc 
földgázvezeték, amelyre telepítették a Zsámbok területén üzemelő gázátadó és gáznyomáscsökkentő 
állomást. Az innen induló nagy-középnyomású vezeték látja el Aszód, Galgahévíz, Bag, Hévízgyörk 
településeket. Ez a nagy-középnyomású vezeték Aszód keleti oldalán, a Kartal felé vezető út mellett 
elhelyezett gázfogadóig van megépítve. A gázfogadókba telepített nyomásszabályozó táplálja be a 
település középnyomású elosztó hálózatát.  

A településen belül a gázelosztás középnyomású hálózattal, a kisnyomású gáz előállítása telkenként 
elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló 
kisnyomású hálózatról lehet közvetlenül a fogyasztói igényeket kielégíteni. A település korszerű, 
környezetbarát termikus energiaellátása biztosítható a komplex földgázellátással. A földgáz alkalmas 
egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó ellátás 
biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan, 
gazdaságosan hasznosítható.  

A település már beépített területén a gázelosztó hálózat szinte valamennyi utcában megtalálható. Az 
elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi még el nem látott 
ingatlan ráköthető és a meglevő beépítés távlati igényeinek kiszolgálására is alkalmas. A tervezett 
fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások komfort növekedésének hatására a tervezés 
távlatáig prognosztizált igénynövekedés 230 Nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt a kiépített 
gerinchálózatról ki lehet elégíteni. Ha a gázfogadó-nyomáscsökkentő kiterheltté válna, akkor annak 
kapacitásbővítése válhat szükségessé.  

A villamosenergia ellátás fejezetében leírtakhoz hasonlóan a földgázellátás fejlesztésének 
tervezésénél is figyelembe kell venni, hogy a megújuló energiahordozók hasznosításának 
térnyerésével, a terjedő napelemek-napkollektorok alkalmazásával és a földhő hasznosításának 
igénybevételével a földgázigény jelentős hányadát, a megújuló energiahordozók hasznosításával 
lehet majd kielégíteni. Távlatilag úgy kalkulálható, hogy az éves földgázfogyasztás akár 30%-át helyi 
termeléssel a napenergia és a föld energiájának hasznosításával lehet majd kielégíteni.  

Ahogy a villamosenrgia ellátásnál is már rögzítésre került a megújuló energiahordozóval a hőtermelés 
időjárás függő, ezért a műszaki csatlakozást a földgázhálózatról a teljes prognosztizált termikus 
energiaigény kielégítésére megfelelően kell méretezni, de jellemzően az igény 30%-a nap-, illetve 
földenergiával kielégíthető.   

A beépítésre szánt területhasznosítású fejlesztési területekre javasolt a gázellátás kiépítése, amely a 
már kiépített hálózatról, részben arról kivitelezhető közvetlen bekötéssel, részben a meglevő 
elosztóhálózat továbbépítésével biztosítható.  
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A településen a gázelosztás távlatilag is középnyomású elosztóhálózattal javasolt, így a kisnyomású 
gáz előállítása továbbra is a telkenként elhelyezett egyedi, házi nyomásszabályozókkal történik. A házi 
nyomásszabályozók telepítésénél az arculatformálás igényét figyelembe kell venni.   

 

1.14.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

Energiagazdálkodási szinten távlatilag a megújuló energiahordozók közül a nap, illetve a föld energiája 
hasznosítható. A település természeti adottsága, hogy 1940 körüli a napos órák száma, ennek aktív 
hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a 
napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az 
esztétikai igényesség is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni.  

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-, utófűtési szezonban temperáló fűtésre 
fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia 
felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt 
villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel 
a közhálózati vételezés megoldható.  

A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban meg kell említeni az időjárástól való 
függőséget, valamint a befogadó/szolgáltató oldali fejlesztéseknek meg kell valósulniuk ezen 
potenciál kihasználhatóságához. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos energiahordozókkal 
is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében 
játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek csökkentését eredményezi. A passzív 
napenergiahasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek 
elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül 
egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható 
napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek 
tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés 
során ennek a szemléletnek az alkalmazása. A föld energiájának hasznosításával szintén a 
hagyományos energiahordozók használata csökkenthető, de lassabb megtérülése nem segíti 
terjesztését.   

 

 



 

 

1.14.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY 
CÍME 

ÉPÜLET 
ANYAGA 

SZIGETELÉS FŰTÉS 
TÍPUSA 

FŰTÉS 
ÁLLAPOTA 

NAPELEM NYÍLÁSZÁRÓK 
ÁLLAPOTA 

SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEK 

Aranykapu Bölcsőde 2170 Aszód, 
Kossuth L. u. 78. 

tégla van gázkazán jó nincs jó - 

Aszódi Napsugár 
Óvoda 

2170 Aszód, 
Szent Imre u. 1. 

tégla van gázkazán jó van, 
melegvizet 
állít elő 

jó napelem elromlott, javításra 
szorul, tetőszerkezet 
felújítása szükséges 

Szivárvány Tagóvoda 2170 Aszód, 
Falujárók útja 5. 

tégla van gázkazán jó van, áramot 
állít elő 

jó – nagyon jó elektromos hálózat és 
fűtéskorszerűsítés szükséges 

Aszód Város 
Könyvtára, 
Művelődési Háza és 
Muzeális 
Gyűjteménye 

2170 Aszód, 
Kossuth Lajos u. 
72. 

tégla nincs gázkazán kazáncsere 
szükséges 
(működik) 

nincs öreg, fa 
nyílászárók 

ablakcsere, 
fűtéskorszerűsítés 
(kazáncsere) szükséges 

Gyermekétkeztetési 
Intézmény 

2170 Aszód, 
Csengey u. 30. 

tégla nincs gázkazán jó nincs jó Függőfolyosó lefedése, 
korlátjának cseréje 
szükséges (2021-ben még 
várhatóan elkészül); 
frisslevegő befúvás 
melegítése javításra szorul 

Aszódi Polgármesteri 
Hivatal 

2170 Aszód, 
Szabadság tér 9. 

tégla nincs gázkazán (2 
db,  

üzemképtelen nincs öreg, fa 
nyílászárók 

ablakcsere, 
fűtéskorszerűsítés 
(kazáncsere), elektromos 
hálózat cseréje szükséges 

Aszódi Polgármesteri 
Hivatal telephelye 

2170 Aszód, 
Kossuth 59. 

tégla nincs gázkazán működik, de 
csere szükséges 

nincs jó elektromos hálózat cseréje 
és fűtéskorszerűsítés 
szükséges 

Védőnői 
Szakszolgálat 

2170 Aszód, 
Kossuth u. 82. 

tégla van gázkazán jó (új) van, áramot 
állít elő 

nagyon jó - 
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Petőfi Muzeális 
Gyűjtemény és 
Kiállítóhely 

2170 Aszód, 
Szontágh lépcső 
2. 

tégla nincs gázkazán működik, de 
csere szükséges 

nincs csere 
szükséges 

ablakcsere, tetőcsere, 
fűtéskorszerűsítés (kazáncsere), 
elektromos hálózat cseréje 
szükséges 



 

 

1.14.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

 

VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS  

A település vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL és a Vodafone Zrt. A Budapest szekunder 
központhoz tartozó 34-es körzetszámú Gödöllő primer központ Aszód vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A település 28-as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi 
távhívó hálózathoz. A hálózat vegyesen, földkábelekkel vagy oszlopokra szerelt légkábellel épült ki.  

Az Aszódi távközlési központból kiinduló távközlési vezetékek a központi belterületen alépítményi és 
földkábeles hálózatokkal, míg a település többi részén földkábeles és kábeles kitáplálású, szigetelt 
légvezetékes hálózatokkal épültek ki. A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, illetve 
a külső területeken a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok beton, illetve faoszlopos 
tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az előfizetői csatlakozások ennek megfelelően föld- vagy 
légkábeles kivitelezéssel épültek ki. A távbeszélő hálózatokon keresztül vehető igénybe az Internet, 
e-mail, Telefax és az adatátviteli szolgáltatások, az alközpont és a hálózatok jelentős tartalék 
kapacitással rendelkeznek. A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is kiépítették.  

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni 
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is ennek igénybevételével történhet. A 
hálózatfejlesztés új fejlesztési területen már csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. Már ellátott 
területen ahol a gyengeáramú elosztóhálózat föld feletti elhelyezésű, ott az új elektronikus hírközlési 
hálózat építése már csak földalatti elhelyezéssel történhet.  

 

VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK  

A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. A településen üzemelő és a 
tágabb térségben elhelyezett létesítmények, antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- 
(T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 
biztosítani.  

A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák rendelkezésre állnak, de a vételi minőség javítása 
és a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki berendezések megjelenésével 
további antennák telepítési igénye nem zárható ki. Az antenna elhelyezésének szabályozásával 
biztosítani lehet, hogy a település arculatát ne befolyásolja hátrányosan, miközben minőségi 
szolgáltatás álljon rendelkezésre. 
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1.15 Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.15.1 Talaj9 

Aszód környezetére termékeny talajtakaró jellemző, a Galga árterén a réti- és öntéstalajok 
dominálnak, a magasabb fekvésű részeken pedig Ramann-féle barna erdei talajok és löszös 
talajtípusok alakultak ki.  

Aszód domborzati és talajtani adottságaiból 2 környezeti kockázati tényező is kiemelkedik, mely a 
klímaváltozással összefüggő, szélsőséges időjárási viszonyokkal társulva áradással és 
földcsuszamlással veszélyeztetheti a város területeit. Ezek a meredek, városközpont felé lejtő völgyek 
és a város központi területei alatt futó löszréteg. Aszód az Aszód-Sziráki-dombvidék délnyugati 
szegletében helyezkedik el, mely térszín  DK-i irányban megbillent és a Hatvani öblözet felé lejt, majd 
az Alföld síkjába simul. Az Aszód – Sziráki-dombvidék jellemzője, hogy az Aszódot északról határoló 
Ecskendi-tetőről (321m) sugarasan völgyek futnak le, melyek közül a Nagyvölgy ereszkedik le Aszód 
határában. A kisebb völgyekből nagyobb esőzésekkor jelentős mennyiségű csapadékvíz vezetődik az 
utakon keresztül a város központi területeire. 

A település egy jelentős részén az alapozási fogadó környezet a lösz. A lösz réteg stabilitását 
jelentősen befolyásolja a lösz nedvességtartalma. Amennyiben a felszínközeli rétegek alatt 
párhuzamosan fut egy agyagréteg (csúszás lap), hirtelen nagy mennyiségű víz hatására rétegcsúszás 
következhet be, a lösz réteg elmozdulhat. Aszód helyi építési szabályzata (HÉSZ; 10/2019 (V.7.) 
önkormányzati rendelet) jelöli a felszínmozgás-veszélyes területeket és veszélyes környezetnek 
minősíti. 

A kedvező természeti adottságoknak köszönhetően az aszódi földek jelentős hányada 
szántóművelésre alkalmas, így szántó művelési ágban vannak. A szántóterületeken problémát jelent 
az intenzív kemikália-használat: a növényvédőszerek és műtrágyák alkalmazása az utóbbi 
évtizedekben igen nagy teret hódított, ami kedvezőtlen hatással van a termőföldek minőségére is.   

A település észak-nyugati és észak-keleti részén jellemzően nagy, egybefüggő parcellák találhatók, 
amelyeket nem tagolnak mezővédő erdősávok, fasorok. Utóbbiaknak a defláció elleni védelemben, a 
burkolatlan földutakról történő por- és szennyezőanyag bemosódás elleni védelemben van szerepük, 
emellett pedig élőhelyet is biztosítanak.  

A szennyvízcsatorna-hálózatra a város lakásállományának 91%-a volt bekapcsolva 2016-ban (KSH 
adat). A csatornahálózatba be nem kötött háztartásokban keletkező szennyvíz egy része – a 
feltételezhető nem megfelelő szennyvíz-tárolás következtében - a talajba kerülhet, ezért a hálózatra 
való rácsatlakozások ösztönzése fontos jövőbeli feladat.  

 

                                                           
9 A fejezet a 2019-ben jóváhagyott településrendezési eszközök Alátámasztó Munkarészek / Környezeti értékelés munkarészek 
megállapításain alapul 
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1.15.2 Felszíni és a felszín alatti vizek10 

A város közigazgatási határain belül két vízfolyás található, a Galga-patak és a Breda-patak. A felszíni 
vízfolyások vízminőségét nagyban befolyásolják a partjuk mentén fekvő területhasználatok. Mindkét 
patak külterületi szakasza szántóterületekkel és földutakkal határos, ahol művelt területek sok helyen 
közvetlenül a patakok partjáig érnek. A határterületeken lévő pufferzóna (gyepsáv, erdősáv) 
egyáltalán nem vagy csak kis mértékben van jelen, így a mezőgazdasági művelés során használt 
növényvédő szerek, műtrágyák könnyen bemosódhatnak a vizekbe, azok minőségére kedvezőtlenül 
hatva.  

A Galga patak Aszód térségét érintő része környezeti terhelés szempontjából két részre osztható: a 
Galgamácsa-Aszód közötti szakasz, ami a bagi szennyvíztelep befolyásáig tart és a szennyvíztelep 
befolyástól Turáig tartó szakasz. Az első, Aszód várost érintő szakasz nem számít kockázatos 
víztestnek, a meder rendezett, belterületen burkolt felületű, szennyvíztelep befolyástól a víztest már 
mérsékelten szennyezettnek tekinthető.   

A Galga-patak szennyező forrásai közül az egyik legnagyobb az aszódi szennyvíztelep szennyezése, a 
befolyás után a telep esetleges nagyobb mértékű szennyezése miatt szakasz már kockázatosnak 
mondható. Az üzem Bag területén található, de Aszód város önkormányzata a földterület tulajdonosa.  

A Breda patak medre a belterületi részeken rendezetlen, növényzettel sok helyen erősen benőtt. A 
meder alja több helyen feliszapolódott. A belterületi mederszakasz sokszor közvetlenül határos 
lakóingatlanokkal, ami növeli a vízbe jutó szennyezések kockázatát.  

A déli iparterület és a Széchenyi utcától délre eső terület, a Pesti út környéke, valamint a Deák F. utca 
és az Ady Endre utca környéke mély fekvésű, belvizes, magas talajvíz állású területek, ezért a felszín 
alatti vizek védelme szempontjából ezek a területek kiemelt jelentőségűek.  

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
települések közé sorolja.  

 

1.15.3 Levegőtisztaság és védelme11 

A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék, stb.) elsősorban a 
mezőgazdálkodás, a lakossági tüzelés, a szolgáltatóipar és a közlekedés határozza meg. Aszódon két 
fontos vasútvonal (Budapest-Miskolc és Aszód-Balassagyarmat) és egy főútvonal halad keresztül. Ez 
utóbbi a 3. sz. főút Aszód történelmi főutcájának nyomvonalán fekszik. Jelentős forgalma miatt 
kedvezőtlen hatást gyakorol a településközpont és a főútra felfűződő egyéb lakó- és intézményi 
területek levegőjének minőségére. Ezen kívül még az Iklad és Kartal felé vezető országos főutak 
okozhatnak kisebb közlekedési eredetű légszennyezést a településen, de ezek forgalma jelentősen 
kisebb.  

                                                           
10 A fejezet a 2019-ben jóváhagyott településrendezési eszközök Alátámasztó Munkarészek / Környezeti értékelés munkarészek 
megállapításait tartalmazzák.  

11 A fejezet a 2019-ben jóváhagyott településrendezési eszközök Alátámasztó Munkarészek / Környezeti értékelés munkarészek 
megállapításait tartalmazzák. 
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Aszód város területén a gázvezeték hálózat kiépítése megtörtént, ezzel együtt a lakások kisebb-
nagyobb százalékában vegyes tüzelésű kazánnal, fával és szénnel is fűtenek. Fűtési szezon alatt ez a 
gyakorlat növeli a település levegőjének SO2, NO2 és szilárd szennyezőanyag terhelését.   

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2016-os adatai alapján Aszódon az alábbi 
telephelyek bocsátottak ki abban az évben légszennyező anyagot bejelentett módon:  

•  Autóalkatrész-gyártó üzem (Pesti út 19/A)  

• Felületkezelő üzem (Céhmester u. 8.  

• Malom és sütőüzem (Malom köz 7.)  

  
A mezőgazdaságból származó légszennyezettség nem jelentős. Állattartásból származó, zavaró 
bűzterhelés néhány esetében van a város belterületén, a külterületen található állattartó telepek 
bűzhatása nem befolyásolja a város légszennyezettségét.  
  
A vegetációs időszakban jelentős légszennyező  az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését az 
önkormányzat rendeletben tiltotta meg.  

 

1.15.4 Zaj- és rezgésterhelés12 

Zajterhelés Aszód esetében főként közúti és kötött pályás közlekedésből származhat. A közúti 
terhelés leginkább a 3. sz. főút, valamint a Kartal és az Iklad felé vezető főutak forgalmából adódik, 
amely egész évben jelentős. A vasút szintén jelentős forgalmat bonyolít, óránként több vonat is 
keresztülhalad a településen, ami zaj- és rezgésvédelmi szempontból is nagy terhelést jelent a vasút 
környéki településrészeken.  

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza:  
 
 
Közlekedési zajtól származó határértékek    

  Kiszolgáló út, lakóút  
mentén  

országos közúthálózatba tartozó 
mellékutak, gyűjtőút, vasúti  

mellékvonal  

országos közúthálózatba  
tartozó főutak, belterületi  
elsőrendű főutak, vasúti 

fővonal mentén  
Zajtól védendő terület  nappal   

6-22 óra  
éjjel   

22-6 óra  
nappal   

6-22 óra  
éjjel   

22-6 óra  
nappal   

6-22 óra  
éjjel   

22-6 óra  

                                                           
12 A fejezet a 2019-ben jóváhagyott településrendezési eszközök Alátámasztó Munkarészek / Környezeti értékelés munkarészek 
megállapításait tartalmazzák. 
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Lakóterület (falusias, 
kertvárosias, 
kisvárosias), 
különleges terület 
(temető, oktatási 
létesítmény), 
zöldterület  

55 dB  45 dB  60 dB  50 dB  65 dB  55 dB  

Gazdasági terület  65 dB  55 dB  65 dB  55 dB  65 dB  55 dB  

  

Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja csak azok közvetlen környezetében érzékelhető, 
jelentős zajkibocsátással járó ipari üzem a településen jelenleg nincs. Zaj- és rezgésvédelemmel 
kapcsolatos határérték került megállapításra hatósági határozatban Metal Future 94 Kft. és Fehér 
István egyéni vállalkozó telephelyén. Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési 
határértékeit a területen a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi 
táblázat tartalmazza:  

  
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei  

Zajtól védendő terület  nappal   
6-22 óra  

éjjel   
22-6 óra  

Lakóterület (falusias, kertvárosias, 
kisvárosias), különleges terület 
(temető, oktatási létesítmény), 
zöldterület  

50 dB  40 dB  

Gazdasági terület   60 dB  50 dB  

 

1.15.5 Sugárzás védelem 

A természetes háttérsugárzás átlag mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az 
érték függ a többek között a helyi természeti adottságoktól, pl. a tengerszint feletti magasságtól, a talaj 
típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás, csapadék típusa, 
mennyisége és intenzitása) változásai is befolyásolják. 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az országos 
sugárzás figyelő, ellenőrző és jelző rendszer, amelynek legfontosabb része a több mint 130 darab 
radiológiai monitoring távmérő-állomásból álló hálózat. 
(https://www.katasztrofavedelem.hu/93/orszagos-hattersugarzasi-adatok)  

Aszódon nincs sem nukleáris üzem, sem a radioaktív anyagok előállítását, kezelését és tárolását végző 
létesítmény. Aszódhoz legközelebb eső két nukleáris üzem biztonságos távolságban vannak: Paks 
(légvonalban mért távolság: 126 km), Mohi – Szlovákia (légvonalban mért távolság: 103 km). 
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1.15.6 Hulladékkezelés13 

Aszód területén kommunális hulladéklerakó nem működik, a kommunális hulladék elszállítása 
megoldott. A település közigazgatási területét az Aszód-Galgamácsai Veszélyeshulladék-lerakó Telep 
védőterülete érinti. A településrendezési eszközökben új hulladéklerakó nem került kijelölésre.   

A települési szilárdhulladék elszállítását Aszód Város Önkormányzata a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről alkotott 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete, 
valamint Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII. 19. ) számú települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete szabályozza.   

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos részletesebb adatokat és információkat a város 15/2004 
(VIII.12.) számú Önkormányzati rendeletben elfogadott Hulladékgazdálkodási Terve tartalmazta, 
melyet az önkormányzat 2021-ben hatályon kívül helyezett.  

Korábban a kommunális hulladékszállítást és ártalmatlanítást a GAMESZ végezte (a környékbeli 
településekről is). A hulladékot a hévízgyörki közigazgatási területen, Aszód Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő hulladéktelepre szállították. Ez a telep a hatályos előírásoknak nem felelt meg ezért 
2009 februárjában bezárásra került. A rekultiváció befejeződött. Jelenleg a hulladékkezelési 
közszolgáltatás végzésével megbízott társaság (ZÖLD HÍD B.I.G.G Környezetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási nonprofit kft. / Duna-Tiszaközi Hulladékgazdálkodási nonprofit kft. / Aszód 
Város Önkormányzat háromlábú szerződés alapján), a szolgáltatás keretében a társaság gondoskodik 
a települési szilárdhulladék lakosságtól való elszállításáról, valamint a szelektív gyűjtőszigetek 
üzemeltetéséről. A begyűjtött hulladékok teljes egészében a Kerepes Ökörtelek-völgyi 
hulladéklerakóba kerülnek válogatásra, majd ártalmatlanításra. A szolgáltató elvégzi lakossági zöld 
hulladék rendszeres elszállítását is. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a 
kommunális és a szelektíven gyűjthető hulladékok esetében is közel 100%. A szelektíven gyűjtött 
hulladékokat a szolgáltató - a meghirdetett hulladékgyűjtési rend alapján - közvetlenül a lakosságtól. 

  

 
forrás: www.teir.hu 

                                                           
13 A fejezet a 2019-ben jóváhagyott településrendezési eszközök Alátámasztó Munkarészek / Környezeti értékelés munkarészek 
megállapításait tartalmazzák. 
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Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányának alakulása 

 

 

forrás: www.teir.hu 

A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék 
aránya (%)  

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az országos tendenciához hasonlóan a járásban, a 
megyében és Aszódon is konstans módon emelkedő tendenciát mutat a lakosságtól szelektív 
hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya.  

A település közvetlen szomszédságában található az 1989 óta működő Aszód-galgamácsai 
Veszélyeshulladék-lerakó. A magyar és európai uniós előírásoknak megfelelően kialakított telepen 
biztosítottak a különleges kezelést igénylő veszélyes és ipari hulladékok lerakással történő 
ártalmatlanításának feltételei. A lerakón csak meghatározott fogadási paramétereknek megfelelő 
szilárd, nem bomló és nem égethető ipari veszélyes hulladékok helyezhetők el. A hulladéklerakó a 
településtől északnyugatra helyezkedik el, a védőterülete elsősorban Hosszúvölgy erdő, illetve gyep 
területeit érinti.  

 

1.15.7 Vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetterhelésről olyan esetben beszélhetünk, amikor bizonyos épített vagy emberi 
beavatkozás hatására létrejött tájelemek látványa zavarólag hat a közvetlen vagy tágabb 
környezetükre.  Aszód esetében ilyen elemek: 

• település útjait kísérő légvezetékek; 
• a lakó- és gazdasági területek rendezetlen településszéli megjelenése; 
• épületek környezetbe illesztése, rendezetlen megjelenése (pl. homlokzat színe és anyaga, 

diszítőelemek, kerítések, stb.) 
• cégérek, cégtáblák, reklámtáblák, reklámhordozók, információs berendezések; 
• utcabútorok. 

A 2017-ben elfogadott településképi rendelet ezeket szabályozza. 
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1.15.8 Árvízvédelem 

Aszód és kistérségének meghatározó vízfolyása a Galga folyó, amely Szandavár alatt, Becske falu 
határában, a Nyugati-Cserhátban ered, a Déli-Cserhátot és a Gödöllői-dombságot választja el 
egymástól és az Alföld északi peremén, Jászfényszaru határában torkollik a Zagyvába.   

  

A folyó főbb hidrológiai adatai:   
Hossza:   58 km   
Vízgyűjtője:   568 km2   

Vízállás  
(Galgamácsa):   

4-337 cm   

Vízállás (Hévízgyörk):   13-331 cm   

Középvízszint:   56-71 cm   

Kisvízi vízhozam:   0.045-0.6 m3/s   

Nagyvízi vízhozam:   40-50 m3/s   
 

Vízgyűjtője javarészt a Cserhátra és a Gödöllői-dombság északi részére terjed ki. Mivel ez tekintélyes 
részben a vizet jól áteresztő, laza, homokos és löszös terület, ezért a Galga vízgyűjtőjének 
lefolyásviszonyai igen kedvezőtlenek. A nagyobb áradásokat a hóolvadás, a júniusi és az őszi esőzések 
okozzák. Völgye egész hosszában tektonikus eredetű, vagy tektonikusan kijelölt. A forrásvidéktől 
Galgamácsáig É-D irányú, majd megtörik és ÉNY-DK irányú lesz. A Galgának csak forrásvidéke 
bővelkedik a vizet át nem eresztő, kemény, vulkáni kőzetekben, főként andezitben.   

Aszód közigazgatási határain belül az alábbi vízfolyások találhatóak: Galga patak, és Breda patak. A 
déli iparterület és a Széchenyi utcától délre eső terület, a Pesti út környéke, valamint a Deák Ferenc 
és az Ady Endre utca környéke mély fekvésű, belvizes, magas talajvíz állásó területek.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé válásával 
problémát jelent a nem megfelelő felszíni vízelvezetés. A mesterséges csapadékvíz-elvezetés 
részben hiányzik a településen. A meglévő vízelvezető árkok folyamatos karbantartása továbbra is 
feladat. A csapadékvíz okozta terhelések csökkentésére megalapozott intézkedési terv létrehozása 
szükséges.  

 

1.15.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 
Az előzmények a vonatkozó prioritások között környezetvédelmi szempontból a műszaki és környezeti 
infrastruktúra fejlesztése, a környezeti terhelés csökkentése mellett a lakossági életkörülmények 
javítását hangsúlyozzák.  

Aszódot az Aszód-galgamácsai Veszélyeshulladék-lerakó Telep védőterülete érint. A hulladéklerakó a 
településtől északnyugatra helyezkedik el és a védőterülete érinti Hosszúvölgy erdő, illetve gyep 
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területeit. A védőterületen történő monitorozással ki kell szűrni annak a lehetőségét, hogy a 
hulladéklerakóból kiszivárgó esetleges szennyeződések a Hosszúvölgybe és azon keresztül a Galgába 
kerüljenek, illetve a védőterületen végzett mezőgazdasági tevékenységeknél is figyelembe kell venni 
az esetleges szennyeződés veszélyét.   

Határon átnyúló környezeti hatásokkal nem kell számolni.  

A meglévő környezetvédelmi konfliktusok alapján a prioritások között az alábbi környezetvédelmi 
intézkedések nevesíthetőek:  

- a vízgazdálkodás és talajvédelem (erózió elleni védelem) összehangolt megoldása,  
- a háztartási és szilárd illetve folyékony hulladék kezelésének hasznosítása,  
- a közcélokat szolgáló építmény infrastruktúra, települési közterületek és zöldfelületek 

növelése, rendszerbe szervezése,  
- a környezettudatosság és természetvédelmi szemlélet erősítése.  

1.16  Városi klíma 
A terület klimatikus adottságai közül legjelentősebb befolyásoló tényező a város táji fekvése, 
morfológiai adottságai és ezek klímaformáló, befolyásoló szerepe, pozitív hatásai: a morfológiailag 
meghatározó patakvölgy és dombvidék változatos kitettségi viszonyai, a közeli dombvidéki 
erdőterületről származó tiszta, frisslevegő és ennek állandó mozgása, a helyi szélviszonyok.  

A pozitív hatásokat helyenként lerontják a közlekedési folyosók (M3, 3.sz. főút) légszennyező hatásai. 
Ezek környezetvédelmi fejlesztéssel (erdőterületek, véderdősávok telepítése), továbbá 
forgalomszervezési és szabályozási eszközökkel mérsékelhetők. A további légszennyező forrásként 
figyelembe veendő deflációs felületek (szántott, tárcsázott mezőgazdasági területek, földutak), ezek 
csökkentése, növényzettel való minél nagyobb arányú lefedése a helyi klímát is javítja.  

A településen működő gazdasági és városüzemeltetési telephelyeknek (ipari, szolgáltató és 
mezőgazdasági üzemek, telephelyek, szennyvíztisztító telep) normál üzemmenet szerint nincs jelentős 
környezetszennyező, helyi klímát befolyásoló hatása, esetleges havária esetén fordulhat elő 
ideiglenesen a helyi légköri viszonyokat befolyásoló, beavatkozást igénylő szituáció, elsősorban az 
esetleges légszennyezési kibocsátás révén.  

A területen meteorológiai megfigyelő állomás nem működik, konkrét helyi mérési adatok nem állnak 
rendelkezésre. A legközelebbi mérőállomások Gödöllőn találhatók, eltérő morfológiai viszonyok 
között, de a mezoklimatikus szinten az állomás adatainak tendenciái jellemzőek Aszód területére is.  

A város klímaállapota összességében kedvezőnek minősíthető. Helyi szinten különbségek állapíthatók 
meg a különböző ökológiai adottságú városrészek klímajellemzői között: a sűrűbben beépített, 
magasabb burkolati aránnyal rendelkező és járműforgalommal erősebben terhelt központi fekvésű 
területek és a lazábban beépített, kevésbé terhelt perifériák, valamint az erdőközeli és patakvölgyi 
külterületek között. Különösen figyelni kell a városi hősziget jelenségre. A hősziget-hatás 
megváltoztatja a városi klímát, amely különösen nyáron veszi igénybe az ott élők szervezetét. Nyáron 
több a forró nap, télen kevesebb a talajfagy, mint a vidéki területeken. Ez a jelenség Aszódon a magas 
arányú kertvárosias beépítettség miatt kevésbé jelentős, mint egyes magyarországi nagyvárosokban. 
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Aszód hosszú távú stratégiai tervezésében nagyon fontos annak ismerete, hogy miként alakul a városi 
klíma a következő évtizedekben, melyek az éghajlatváltozás legfontosabb folyamatai, hatásai és az 
ehhez kapcsolódó legnagyobb kihívások.  

Közvetlen éghajlati hatások: 

 melegedés (2-5°C) 
 az éves csapadék-összeg nem változik jelentősen, de a nyári csapadékátlag csökken (+5–10%) 
 hosszabb száraz nyári időszakok 
 nő a nagy (20 mm-t elérő) csapadékösszegű napok száma (a nyári időszakok kivételével) 
 gyakoribb és intenzívebb viharok, csapadékesemények 
 több özönvízszerű esőzés, orkán erejű vihar, hóvihar, hőhullám 
 hosszabb aszályos időszakok 
 kevesebb havazás 

Közvetett éghajlati hatások 

 hőhullámok 
 árvizek és villámárvizek, belvíz, sárfolyam 
 aszály, talajtömörülés, erózió 
 erdőtüzek fokozódása 
 élőhelyek degradációja, biodiverzitás és ökoszisztéma  
 szolgáltatások csökkenése 
 invazív fajok, kórokozók, allergének terjedése 

Társadalmi és gazdasági következmények 

 egészségügyi és életmódot érintő hatások: pl. megbetegedések, balesetek 
 gazdasági hatások: pl. káresemények, infrastrukturális költségek, energia- és élelmiszerárak, 

kínálat átrendeződése, versenyképesség 
 infrastrukturális és az épített környezetet érintő hatások: pl. épületkárok, talajmozgásból 

fakadó károk 

 

A várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra 
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(Forrás: NATéR) 

Aszód esetében 1,5-2 °C átlaghőmérséklet emelkedést vetítenek előre 2050-ig. A nyári 
átlaghőmérséklet változás az elkövetkező évtizedekben ennél is jelentősebb lesz, várhatóan 2-2,5 °C. 

 

A várható nyári átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra 

(Forrás: NATéR) 

Az átlaghőmérséklet emelkedésével, a hosszabb nyári időszakkal növekszik a hőhullámok száma is. Az 
Aszódi járás hőhullámokkal szembeni kitettsége közepes mértékű. 

 

Hőhullámokkal szembeni kitettség 

 (Forrás: NATéR) 
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Hőhullámos napok gyakoriságának változása (%) kistérségi szinten 2021-2050 

 (Forrás: NATéR) 

A térkép a klímamodell 2021-2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%) 
szemlélteti a klímamodell 1991-2020 időszakához képest. Az Aszódi járás esetében a hőhullámos 
napok 71-78%-os növekedése várható. 

Fontos kérdés a csapadék összegének várható alakulása is. Aszódon várhatóan -25-0 mm közötti 
csapadékcsökkenést prognosztizálnak az elkövetkező évtizedekben 2050-ig.  

 

A csapadék várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

(Forrás: NATéR) 

Általánosságban elmondható, hogy a városi mikroklíma helyi javításához a terület zöldfelületi 
intenzitásának, biológiai aktivitásának növelésével lehet hozzájárulni. A fentieken túl fontos a 
belterületek zöldterületi arányának és a városi területek biológiai aktivitásának növelése, az utcák, 
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terek és telkek fásítása. Részletesebb helyzetfeltárást és célzottabb intézkedéseket biztosítana a 
döntéshozók számára a Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (SECAP) vagy Helyi Klímastratégia 
megléte, mely dokumentumokkal jelenleg nem rendelkezik a város. Javasolt ezen dokumentumok 
elkészítése. 
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2 TERÜLETI LEHATÁROLÁS 
2.16 A várostérség lehatárolása, bemutatása 
A városok fejlődésében jelentős szerepet játszik, hogy milyen szerkezetű településhálózatba 
ágyazódnak be, milyen lehetőségeik vannak fejlesztési és működési együttműködésekre a város 
közigazgatási határán túl terjedő térségben, milyen jellegű versenyhelyzettel szembesülnek 
működésük legkülönfélébb területein. 

A várostérség lehatárolását és bemutatását az alábbi szempontok és folyamatok mentén vizsgáljuk 
meg: oktatás és nevelés, egészségügy, kereskedelem, foglakoztatás, közigazgatás, rekreáció 

Oktatási és nevelési vonzáskörzet 

A város régóta oktatási központi szerepet tölt be. Aszód településen az általános iskolai oktatásban 
résztvevő tanulók száma 2013-ban 642 fő volt, jelenleg 751 fő részesül általános iskolai oktatásban 
(Oktatási Hivatal, 2021), ami egy folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Aszódon a más 
településről bejáró általános iskolai tanulók a nappali oktatásban résztvevő diákok 18,7 %-át 
jelentették 2013-ban, 2021-ben az általános iskolai tanulók 29,4 %-a bejárós. Aszódón 3 intézményben 
folyik általános iskolai oktatás: Csengey Gusztáv Általános Iskolában, Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégiumban és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi 
Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolában. A Csengey Gusztáv Általános Iskola 
430 tanulójából 221 jár be a környező településekről, elsősorban a járás településeiről és Gödöllőről. 
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium (EGA) 1078 tanulójából 212 az 
általános iskolai tanuló, ebből 50%, 106 tanuló jár be más településről. 

A járáson belül egyedül Aszódon található középiskola. Leginkább ezzel is magyarázható az a tény, hogy 
az aszódi középiskolák diákjainak 81%-a másik településről érkezik. 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola, Kollégiumnak (EGA) 762 gimnáziumi tanulója 
van. A gimnáziumi tanulók 76%-a másik településről jár be Aszódra. 

 

Az Evangélikus Gimnáziumba (EGA) járó diákok lakhelye szerinti vonzáskörzete 
(Forrás: Aszód Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP) (munkaközi anyag)) 
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A diákok elsősorban a járás településeiről érkeznek, de látványos Gödöllő szerepe is, illetve budapesti 
lakosú diákok is tanulnak az intézményben. 

Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium (PSG) 
tanulólétszáma 542 fő. A járás településein kívül olyan környékbeli nagyobb városok adják a diákok egy 
részét, mint Gödöllő és Hatvan, a helyben lakó tanulók aránya 11%. 

 

Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégiumba (PSG) járó 
diákok lakhelye szerinti vonzáskörzet 

(Forrás: Aszód Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP) (munkaközi anyag)) 
 

Aszódon nem folyik egyetemi- és főiskolai szintű képzés felsőoktatási intézményben.  

Az óvodai nevelés az Aszódi Napsugár Óvodában és tagintézményében történik, ahova 216 gyermek 
jár, akik közül 23 gyermek jár be a környező településekről Aszódra.  

Egészségügyi vonzáskörzet 

Aszódon az egészségügyi szolgáltatások az alapellátás és járóbeteg-szakellátás szintjén vannak jelen. 
Az alapszolgáltatások a környék kisebb falvainak népességét (Domony, Iklad, Kartal, Verseg) is ellátja. 
Aszódon az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet látja el a járóbeteg szakellátásokat; a rendelőintézet a 
hatvani Albert Schweitzer Kórház fenntartása alatt áll. (A rendelőintézet a következő szakellátásokat 
biztosítja: belgyógyászat, bőrgyógyászat, fizikoterápia, fül-orr-gégészet szakrendelés, felnőtt-gyermek 
orthopédia, gyógymasszázs, ideggyógyászat, laboratórium, mozgásterápia, nőgyógyászat, pszichiátria, 
reumatológia, röntgendiagnosztika, sebészet/gyermeksebészet, szemészet, terhesgondozás, 
tüdőgondozó, urológia, ultrahang diagnosztika.) 

A településen 2 felnőtt háziorvosi szolgálat, valamint 1 gyermekorvosi szolgálat működik. A védőnői 
szolgáltatás 2 körzeti védőnővel történik. 2 fogorvosi körzet is rendelkezésre áll a település és a 
környékbeli kisebb települések számára.  
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A központi orvosi ügyeletet az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szervezi, ami Aszód, Domony, Iklad, Kartal, 
Verseg, Bag és Galgahévíz településeket is ellátja. Aszód településén fekvőbeteg ellátás nincs, a 
közelben Hatvan településén az Albert Schweitzer Kórházban van lehetőség az ellátás igénybevételére.  

Kereskedelmi vonzáskörzet  

Aszód településén főként kisebb élelmiszerüzletek, élelmiszerboltok (pl. Napsugár ABC, Kis Kosár 
Élelmiszer, Centrál Diszkont), emellett nagyobb szupermarketként a Penny Market, Coop és LIDL 
találhatók meg a városban. Aszód a kisebb népességű és funkció-ellátottságú települések lakosait nem 
vonzza, ugyanis a kisebb üzletei a helyi lakosság részére megfelelően felszereltek, emellett a közeli 
Gödöllő, Hatvan és Tura települések nagyobb vonzó erővel rendelkeznek e téren. Egy héten kétszer 
megrendezik a városi piacot, ami egy élelmiszer nagypiac a Kondoros téren, és számos embert vonz a 
környező településekről, hogy termékeket vegyenek vagy termékeiket árulják az Aszódi Városi Piacon. 
Az aszódi vasútállomás közelsége is lehetővé teszi a minél több látogató eljövetelét a piacra (Domony, 
Iklad, Kartal, Verseg).  

Foglalkoztatási vonzáskörzet 

Aszód településen a foglalkoztatottak száma összesen 2729 fő (KSH, 2011). A 2011-es népszámlálási 
adatok alapján, az aszódi munkahelyeken dolgozó munkavállalók (2314 fő) kb. fele érkezik más 
településekről (1232 fő). Aszódról a munkavállalók fele (1636 fő) ingázik más településekre dolgozni.  

Vonzáskörzethez tartozó települések: Domony, Iklad, Kartal, Verseg  

 

Aszód foglakoztatási vonzáskörzete 

(KSH és Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés) 

A munkaerőpiaci körzetek lehatárolását a 2011-es népszámlálás belföldi ingázási adatait felhasználva 
a Központi Statisztikai Hivatal a Debreceni Egyetem kutatóival együttműködve elvégezte. 84 
egybefüggő körzetet határoztak meg. A foglalkoztatáspolitikai célból hasznosítható területegységekre 
jellemző, hogy a bennük élők vagy bennük foglalkoztatottak túlnyomó többségének lakó- és 
munkahely-települése az adott egységen belül található, a kiingázók aránya a körzetből, illetve a 
beingázók aránya a körzetbe csekély. https://www.ksh.hu/teruletiatlasz_egyeb_teruletilehatarolasok 
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Ezen lehatárolás alapján az Aszódi járás a budapesti munkaerőpiaci körzethez tartozik. A 2011-es 
népszámlálás adatai szerint a város munkavállalóinak mintegy 60%-a ingázik, főként Budapestre (524 
fő). 

 

A KSH által lehatárolt munkaerőpiaci vonzáskörzet Pest (HU12) NUTS2-es régióban 

(Forrás: KSH, Területi atlasz) 

Igazgatási vonzáskörzet  

Az adminisztratív vonzáskörzet összetétele a járásközponti szerep mellett az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása feladatköreiből adódik. A társulás feladata a közszolgáltatások 
szervezése, a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok 
kialakítása, és a fejlesztések megvalósítása. Emellett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat lát 
el az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása, ami a Kistérségi Gondozási 
Központ fenntartásával látja el a feladatait.  

A társulás tagjai: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Verseg, 
Vácszentlászló, Zsámbok.  
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Az Aszódi járás és az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának 
települései 

(Saját szerkesztés) 

 

Rekreációs vonzáskörzet 

Aszód a Galga-patak völgyében terül el, ahol különféle kulturális és sportolási programokat, 
tevékenységeket lehet végezni. Aszódon a helyi labdarúgó csapat (Aszód FC) csapatában, aStreet 
Workout Parkokban és a Csengey sportpályán nyílik lehetőség a sportolásra, mint rekreációs 
tevékenység végzésére. Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye helyszínén 
található az állandó kiállítású Petőfi Múzeum, a városi könyvtár és a művelődési ház, ami számos 
kulturális eseménynek ad otthont, amin a környékbeli települések lakói és a belföldi turisták vesznek 
részt. Vonzáskörzethez tartozó települések: Iklad, Domony, Kartal, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura  

Aszód nem tagja Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezetnek, így ezen a vonalon nem 
fejt ki térségi hatást. Rekreációs vonzáskörzeti szerepe ellenére Aszódon a turizmus egy kevésbé 
kiaknázott ágazat. 

   

Aszód rekreációs vonzáskörzete 

(Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)  



 
 

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 
ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

144 
 
 

3 HELYZETÉRTÉKELÉS, SZINTÉZIS 
3.1  Prosperáló város 

A prosperáló város a helyi gazdaság versenyképességére épül, azaz a város a helyi erőforrásokat és 
adottságokat innovatív módon hasznosító, a külső feltételrendszerek változására és a begyűrűző 
kihívásokra adaptív módon reagáló, versenyképes gazdasággal rendelkezik. Mindebben a helyi 
gazdaságfejlesztés kulcsszerepet tölt be, amelynek keretét a húzóágazatok és hálózataik, valamint a 
hozzájuk kötődő innovációk megtelepedési feltételeinek biztosítása jelenti. Ez utóbbiba a fizikai és a 
szoft infrastruktúrák kiépítése, a kedvező és vonzó működési környezet fenntartása, a köz- és 
magánszolgáltatások széles köre és jó minősége ugyanúgy beletartozik, mint az élhető város, vagy a 
kiemelkedő városhálózati pozíció. 

A meglévő versenyképesség fenntartása mellett a prosperáló város nagy hangsúlyt helyez a helyi 
gazdaságot dinamizáló innovációs és városhálózati pozíciókra és a kihívások által generált 
transzformációs kényszerekre is. A helyi gazdaságfejlesztési tevékenység tehát proaktív és szükség 
szerint forgatókönyvekben gondolkodik. Nem szakad el a globális és nemzeti fejlesztéspolitikai 
trendektől, valamint reflektál a zöld és digitális átállás helyi leképződéseire is.  

A prosperáló város mögött álló sikeres helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások  

- olyan iparterületet biztosítanak a már működő vállalkozások és a jövőbeli beruházások 
számára, amelyek az innovatív fejlődés fizikai feltételeivel rendelkeznek (közművesített, 
szélessávú internet, multimodális közlekedési kapcsolatok, a szolgáltatások teljes elérhetősége 
stb.),  

- felvonultatják a befektetésösztönzés széles tárházát, s ezzel rugalmas lehetőségeket kínálnak 
a különféle ágazatok potenciális befektetőinek (tőkealapok, egyablakos ügyintézés, ipari park 
menedzsment stb.),  

- diverzifikált gazdaságszerkezet biztosítását célozzák a megfelelő és rugalmasan alakítható helyi 
gazdaságfejlesztési eszközök felvonultatásával (vállalkozásfejlesztés, KKV ösztönzés, 
közreműködőszervezetek működtetése, klaszterépítés stb.),  

- a gazdasági fejlődés kihívásait a fizikai fejlesztési (logisztika, zsúfoltság), a környezetterhelési 
(lég-, talaj- stb. szennyezés) és társadalmi befogadhatósági (munkaerő, elfogadottság stb.) 
oldalról konzisztens módon kezelik,  

- támogatják a fosszilis energia- és meghatározott erőforrásigényű helyi gazdaság 
transzformációját a klímasemleges, a tudásalapú, a hálózatos és a fenntartható gazdaság 
irányába,  

- a helyi erőforrások bázisán, erőforráshatékonyan és erőforrástakarékosan, valamint kellő helyi 
beágyazottság mellett (rövid ellátási láncok, helyi termékek stb.) működő gazdaság kiépülését 
támogatják,  

- az innovációs ökoszisztéma, a hálózatok és az okos klaszterek megerősítését célozzák, 
elősegítik a kutatás-fejlesztési és innovációs kapcsolatok és folyamatok kiépülését az 
egyetemek (és közösségi finanszírozású kutatóintézetek), a vállalatok, a  
helyi/területi/központi kormányzati szereplők, valamint a helyi társadalom között,  
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- támogatják az innovációterjedés és a sikeres tudástranszfer intézmény- és eszközrendszerének 
kiépülését,  

- a városi megtartó és kreatív társadalom kiépítésére is hangsúlyt helyeznek (közösségfejlesztés, 
CSR ösztönzése stb.),  

- garantálják a megfelelő minőségű és mennyiségű és az új gazdaság működtetéséhez szükséges 
képességekkel (digitalizáció, inkluzivitás, kreativitás stb.) rendelkező humán tőke jelenlétét  
(oktatás, képzés, nevelés, családbarát szolgáltatások stb.),  

- ösztönzik a szociális gazdaság kiépülését, s ezzel a fenntartható fejlődés céljainak elérését,  

- kiépítik és működtetik a hatékony és transzparens helyi menedzsmentet, amely garantálja a 
helyi gazdaságfejlesztési és a tágabb értelmű városfejlesztési beavatkozások helyi igényekhez 
való illeszkedését és széles körű támogatottságát.  

Mindezzel összefüggésben a prosperáló város a város és térségének gazdaságát, szolgáltatási mixét, 
valamint az önkormányzat gazdaságfejlesztéssel összefüggő tevékenységeit helyezi fókuszba. 

3.1.1 Prosperáló város  

Szakági területek Értékelési szempontok 

A város, várostérség 
gazdasága 

P1: Térségi gazdasági és innovációs ökoszisztéma jellemzői:  
Az ágazati együttműködések nem jellemzőek a helyi gazdasági folyamatokra. A 
térségi hálózatosodás még nem indult be gazdaságban. Aszód helyi gazdaságról 
általánosságban elmondható, hogy legfontosabb ágazatai a gép-, és járműipar, az 
építőipar, a fémipar, az élelmiszeripar, a szakmai és műszaki szolgáltatások, valamint 
a kereskedelem. A járműipar képviseletében kiemelkedik a helyi ipari szereplők 
közül a Şişecam Automotive Hungary Kft. (mint egyedüli nagyvállalkozás a 
városban). Az élelmiszeripar helyi neves képviselője a nagy hagyományokkal 
rendelkező malom. Aszód esetében egyelőre hiányoznak a magas hozzáadott értékű, 
tudás intenzív ágazatok. A K+F tevékenység színvonala egyelőre alacsonynak 
mondható. Szükséges a támogatósok biztosítása ennek kibontakozására. Ezért is jó 
irány, hogy egy aszódi cég K+F+I tevékenységének támogatására (VEKOP-2.1.1-
15) támogatást nyert el a Széchenyi 2020 fejlesztési program részeként. 
(ágazati együttműködések, térségi hálózatosodás, kulcsszereplők jelenléte, 
innovációteremtés, innovációterjedés) 
P2: A humán erőforrás jellemzői:  
Aszód város képzettségi szintje közép-kategóriába sorolható a járási központok 
átlagához viszonyítva mind a középfokú végzettségűek, mind az egyetemi, főiskolai 
végzettségűek kategóriájában. Aszódon jelentős a helyi gépészeti profilú szakképzés 
(gépész ágazati képzés, specializált gép- és járműgyártás) a Váci Szakképzési 
Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium (PSG)  
intézményében, így rendelkezésre áll helyi szinten szakképzett munkaerő, ami 
nagyon fontos.  
Aszód város esetében mindenképpen negatív tendenciaként értékelendő, hogy a 
2001-2011. közötti időszakban nőtt a napi ingázó eljáró foglakoztattak aránya. A 
tendencia visszafordítása a település elemi érdeke, amihez a gazdaság mobilizálása 
szükséges. 2001:45,8%, 2011: 60,2% 
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Szakági területek Értékelési szempontok 

(egészség, tudás, életminőség, munkaképes korúak száma, ingázási adatok) és azok 
viszonya a helyi gazdaság igényeihez [munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala, 
mennyiségi és minőségi jellemzői) 
P3: Gazdasági igényeken alapuló humán infrastruktúra, oktatási-nevelési 
intézményrendszer jelenléte:  
Aszódon jelentős a helyi gépészeti profilú szakképzés (gépész ágazati képzés, 
specializált gép- és járműgyártás) a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor 
Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium (PSG) intézményében, így 
rendelkezésre áll helyi szinten szakképzett munkaerő, ami nagyon fontos. 
(duális oktatás, szakképzés, digitális készségek, bölcsődei/óvodai ellátás biztosítása 
a munkavállalóknak) 
P4: Gazdasági szereplők tőkeereje:  
Pályázati források igénybevétele, de ez sem túl jelentős. A 2014-2020 fejlesztési 
időszakot átfogó Széchenyi 2020 Program keretén belül Aszód településen 13 
nyertes pályázatot támogattak. Ebből 9 volt helyi gazdasági vállalkozáshoz köthető, 
3 önkormányzati, 1 pedig nonprofit szektor kedvezményezett volt. A nyertes cégek 
többsége elsősorban a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítő fejlesztések támogatására igényelt forrást (VEKOP-1.2.6-20), továbbá még 
kapacitásbővítésre (VEKOP-1.2.1-16), a K+F+I tevékenységének támogatására 
(VEKOP-2.1.1-15) és az épületenergetikai fejlesztéseikre (VEKOP-5.1.1-5-1-2-16) 
nyertek támogatást. 
(magánberuházások alakulása) 

P5: A helyi gazdaság ágazati szerkezete:  

Aszód helyi gazdaságról általánosságban elmondható, hogy legfontosabb ágazatai a 
gép-, és járműipar, az építőipar, a fémipar, az élelmiszeripar, a szakmai és műszaki 
szolgáltatások, valamint a kereskedelem. 

(vállalkozások ágazati megoszlása) 
P6: A helyi gazdasági infrastruktúra helyzete:  
Az önkormányzat igyekszik vonzóvá tenni a vállalkozók és befektetők számára a 
Déli ipari területet (jelenleg nincs ipari park státusza). Első lépésként a területet 
felosztották félhektáros raszterekre. A további fejlesztési elképzelések pályázati 
források bevonásával valósultak meg. Az önkormányzat jelentős pályázati támogatás 
nyert el a Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése (útfejlesztés - VEKOP-1.2.2-
15-2016-00007) és a terület csapadékvíz elvezetésére (PM_CSAPVIZGAZD_2018). 
A helyi gazdaság erősítésének céljából a város számára hosszú távú elképzelés az 
iparterületeinek fejlesztése. 
(kereslet-kínálat, közművesítettség, ipari parkok, iparterületek jellemzői) 

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

P7: A helyi gazdaságot kiszolgáló szolgáltatási mix jelenléte:  
A fejlett üzleti szolgáltatások nem állnak helyben rendelkezésre. A város 
közintézmény hálózata színvonalasan működik. 
(fejlett üzleti szolgáltatások elérhetősége, a munkavállalók gyerekei számára 
bölcsőde/óvoda stb.) 

Az önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

P8: Önkormányzat településfejlesztési forrásainak összetétele, s az elmúlt 5 év 
tendenciái a saját forrás és a támogatások megoszlását is vizsgálva 
Az önkormányzat beruházásai tekintetében egyre fajsúlyosabb szerepet kapnak a 
pályázati támogatások. A fejlesztési célú pályázatok, a rendelkezésre álló források 
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felderítését egyre tudatosabban végzi az önkormányzat. Ennek eredményeként 2017-
ban: 265 millió Ft, 2018-ban: 69 millió Ft, 2019-ben: 17 millió Ft, 2020-ban: 220 
millió Ft elnyert pályázati forrásra kötöttek meg támogatási szerződést. 
Az önkormányzat a pályázatokhoz szükséges önerőt saját forrásból biztosítja, 
továbbá a beruházások egy jelentékeny részét önkormányzati költségvetési forrásból 
fedezi. 
P9: Önkormányzati település- és gazdaságfejlesztési együttműködések 
bemutatása:  
A város befektetés támogatási politikáját elsődlegesen a képzett munkaerőre 
alapozza, igyekezvén komoly hangsúlyt fektetni a szakképzésre. Ezt támogatja a két 
gépészeti profilú szakközépiskola jelenléte. Az önkormányzat kiemelten kezeli a 
befektetői kapcsolatok ápolását, a kapcsolattartás célja a szakképzés befektetői 
igényekhez igazítása, vagyis, hogy olyan szakmákban induljon képzés, vagy nőjön a 
képzettek száma, melyekre a beruházóknak szüksége van. 
Jó a településközi együttműködés az Aszódi járásban – erre lehet alapozni. (Ilyen 
irányú elképezésekről információ szükséges). 

 

 

3.1.2 Zöldülő város  

 

A zöldülő város a település klímaállóságát, azaz a klímaváltozással szembeni 
alkalmazkodóképességét, valamint az éghajlatváltozás mértékének mérséklését jelenti. Mindez 
magában foglalja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a zöld- (zöldterületek, 
zöldfelületek, természeti ökoszisztémák) és kék infrastruktúrák (felszíni és felszín alatti vizek) 
fenntartható használatát, védelmét, a körforgásos gazdálkodásra történő átállást, illetve ennek 
részeként a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentését, valamint hatékonyabb hasznosítását, a 
környezeti szennyezés csökkentését, a szennyezőanyagok levegőbe, talajba és vízbe jutásának 
megelőzését, a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelmét és helyreállítását, a fenntartható 
földhasználatot és területgazdálkodást, valamint ezzel összefüggésben a fenntartható 
mezőgazdálkodást és erdőgazdálkodást. 

Az éghajlatváltozás mérséklése az üvegházhatású gázok csökkentésére vagy ezek hatásának 
elkerülésére irányul többek között a megújuló energiatermeléssel, az energiahatékonyság növelésével, 
a klíma semleges közlekedéshez való hozzájárulással.  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiai szinten hozzájárul a jelenlegi éghajlat és a várható 
jövőbeli éghajlat által a gazdasági tevékenységre gyakorolt kedvezőtlen hatás kockázatának 
csökkentéséhez, anélkül, hogy növelnék a kedvezőtlen hatás kockázatát az emberekre, a természetre 
vagy az eszközökre nézve.  

A vízi erőforrások fenntartható használata és védelme keretében a felszíni és felszín alatti víztestek 
stratégiai szintű védelme valósul meg kezelve a települési és ipari szennyvíz problémákat, és javítva a 
vízgazdálkodás hatékonyságát, a vízi ökoszisztémák állapotát.  
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A körforgásos gazdaságra való áttérés megfogalmazza a város stratégiai irányát a hulladék 
keletkezésének megelőzéséhez vagy annak újra felhasználásához, növeli a termékek élettartamát, a 
melléktermékek másodlagos felhasználását és a veszélyes anyagok környezetbarátabb anyagokkal 
történő helyettesíthetőségét.  

A szennyezés megelőzése és csökkentése az üvegházhatású gázoktól eltérő szennyező anyagoknak a 
levegőbe, a vízbe vagy talajba történő kibocsátásának megelőzésére, csökkentésére irányul.  

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása a természeti és biológiai 
sokféleség megőrzésére, a fenntartható földhasználat és területgazdálkodásra, fenntartható 
mezőgazdálkodásra és erdőgazdálkodásra irányuló stratégiát mutatja be.  

A zöldülő város tehát a környezet és a táj megóvása mellett az energiagazdálkodásra és 
energiahatékonyságra, a közlekedésből eredő szennyezés csökkentésére, a gazdaság 
klímaváltozással szembeni alkalmazkodóképességre fókuszál, 

Szakági területek Értékelési szempontok 

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

Z1: Zöld hálózatok és zöld szolgáltatások térségi kiterjedése:  
A város zöldfelületei a lehetőségekhez mérten folyamatosan megújulnak, a 
közterületek megújítása (pl.: főtér, játszóterek, fitneszpályák stb.), során egyre 
inkább előtérbe kerülnek a klímabarát megoldások. A térségi szinten értelmezhető 
zöldfelületi elem nem található a városban.   
energiatermelés és tárolás kiépítettsége, körforgásos gazdaság jelenléte, a városban 
elérhető éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást ösztönző tevékenységek 
bemutatása 

A város, várostérség 
gazdasága 

Z2: Városi és várostérségi gazdasági vállalkozások környezetre gyakorolt 
hatásai:  
(légszennyezés, talajszennyezés, zaj, szag, teherforgalom stb.)  
Egyes elemek környezeti terhelési értéke, környezetvédelmi intézkedések 

Az önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

Z3: önkormányzat és intézményeinek energiagazdálkodása:  
(Önkormányzati ingatlan állomány energia tanúsítványa, megvalósult energetikai 
fejlesztések), Településüzemeltetés: energiahatékonyságot támogató intézkedések 
bemutatása 

Városi és várostérségi 
közművek 

Z4: Közműhálózat:  
Aszód városában a hő-ellátás - főzés, fűtés, meleg-víz előállítás - nagyrészt 
vezetékes földgázellátással történik, a város gázellátását a MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja. Az ingatlanok kis hányadának hőenergia 
ellátásánál még mindig jelen van a palackos PB-gáz, villamosenergia illetve 
hagyományos tüzelőanyag. A város földgáz ellátása jelenleg majdnem 100%-osnak 
tekinthető, a gázellátó hálózat hossza meghaladja az 50 km-t. A város gázellátását 
részben középnyomású hálózatról - ingatlanonkénti nyomásszabályozóval - kerül 
biztosításra, részben a középnyomású hálózaton létesített körzeti 
nyomásszabályozón keresztül - városközpont - kisnyomású hálózatról kerül 
ellátásra.  
 
Aszód és térsége villamosenergia-ellátásának bázisa a hatvani 120/20 alállomás, 
melynek betáplálása az országos Kőbánya-Lőrinci Mátrai erőmű között húzódó 120 
kV-os kétrendszerű hálózatról történik. A város villamosenergia ellátását a MVM 
Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja. 
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Aszód város közműves vízellátását a Bagi Regionális Vízmű rendszer biztosítja. A 
regionális vízmű üzemeltetője a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Bagi 
Üzemigazgatósága üzemelteti. A város vízellátása 100%-osnak tekinthető.   
 
Aszód szennyvízcsatorna-hálózatának összes hossza mintegy 29 km, a 
közcsatorna hálózatra kötő házi bekötések száma 90% feletti. lakosságon kívül az 
üzemek túlnyomó része is közcsatornába vezeti szennyvizeit. Az intenzívebben 
lakott területek csatornázottsága magasabb közel 100%-osnak tekinthető. Aszód és 
a kistérségi környéki települések sikeresen pályáztak a szennyvíztisztítás 
fejlesztésére- (KEOP1.2.0-1F-2008-0040 azonosító számú pályázat). Ez alapján 
megalakult egy Aszód központú szennyvízelvezetési agglomeráció, 14 környező 
település részvételével. A cél megvalósult, Aszód város közel teljes közüzemű 
csatornázása, és szennyvíz elvezetése, valamint az elvezetett szennyvizek teljes 
biológiai tisztítása. A rekonstrukció során megtörtén a telep intenzifikálása és 
bővítése. Rekonstrukcióra szorul viszont a lakótelep kb. 40 éves csatornahálózata, 
melynek anyaga és átmérője már nem megfelelő a keletkezett szennyvizek 
elszállítására. 
 
A geotermikus energia és a biomassza felhasználása a városi energiaellátásban még 
nem jelent meg. Aszód a folyamatosan keresi a geotermikus energia 
kihasználásának lehetőségeit. A település természeti adottsága, hogy 1940 körüli a 
napos órák száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos energiahordozó 
megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek 
alkalmazásával érhető el. 
 
A csapadékvízelvezető hálózat befogadója a Breda vízfolyás és a fő befogadó a 
Galga patak. A csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére egységes csapadékvíz-
elvezetési tanulmányterv készítése szükséges. A csapadékvíz-elvezetés 
rendszerszintű problémáinak kezelése érdekében település szintű tanulmányterv 
készítése, mely feltárja a problémákat és megoldásokat is kínál azokra. 
 

Városi és várostérségi 
közlekedés 

Z5: Jellemző közösségi közlekedési módok szolgáltatási oldalon: 
Aszódon belül az autóbusz hálózat lefedettsége jónak mondható, egyedül a 
Papiföldek északi területei esnek ki a 10 perces rágyaloglási távolság köréből, a 
közszolgáltatások, kereskedelmi létesítmények, igazgatással kapcsolatos 
intézmények 5 percen belül találhatók a legközelebbi autóbusz megállóhelytől. Ez 
alól szintén Papiföldek a kivétel, ami abból a szempontból nem szerencsés, hogy az 
egyik legnagyobb forgalmat generáló közintézmény (Evangélikus Gimnázium) ott 
található, így annak autóbuszos elérhetősége nem megfelelő, kényelmetlen 
 
Budapestről Aszódra 34, Aszódról Budapestről 30 vasút járat közlekedik tanítási 
időszak egy átlagos hétköznapján, a csúcsidőszak 5:00-6:00 között van, óránként 3-
3 indulással. A csúcsidőn kívüli időszakban óránként egy járatpár közlekedik, 
ütemes menetrendben. Az útvonal hossza 51 km, amit a járat típusától függően ~40-
50 perc alatt tesz meg 
Aszód és Balassagyarmat között tanítási időszakban hétköznapon összesen 10 
vonatpár közlekedik, jellemzően 2 órás ütemes menetrendben. Az 59 kilométeres 
útvonalat ~1,5 óra alatt teszi meg. 
A módok közötti zökkenőmentes váltás elősegítése érdekében Aszód 
vasútállomáson a felvételi épület és környezetének felújítása alkalmával P+R 
parkoló és B+R tároló létesült. 
A vasútállomás elhelyezkedése azonban sok szempontból nem előnyös. Egyfelől 
Aszód fő közlekedési tengelyéből kiesik, a nagyobb lakóterületektől egyrészt 
messze található (gyaloglási távolságon kívül), másrészt pedig jellemzően Budapest 



 
 

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 
ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

150 
 
 

Szakági területek Értékelési szempontok 

irányába használják, a város jelentős részéből pedig pont Budapesttől távolodva 
lehet elérni, ezzel jelentős időkiesést okozva. 
 
A szolgáltatók (MÁV Zrt., Volánbusz Zrt.) az alábbi fejlesztéseket tervezik 
megvalósítani rövid-középtávon: 
A Volánbusz Zrt. társaság a települést, illetve annak térségét érintően az 
elkövetkezendő időszakban a vasúti rá- és elhordást biztosító autóbuszjáratok 
számának jelentős növelését tervezi, a közvetlen budapesti autóbuszjáratok 
menetrendi kínálatának utazási igényekhez történő igazításával egyidejűleg.   
Az elmúlt időszakban megvalósult pályarekontstrukció, teljeskörű állomásátépítés, 
új autóbuszállomás és P+R parkoló fejlesztéseken túl további fejlesztéseket nem 
tervez.  
A szolgáltatók leírásai alapján az országos okos szolgáltatások a Város lakosai 
számára elérhetőek, ezen felül igény szerint az állomások területén a WIFI hálózat 
biztosítható.  
 
A városban az újszerű közlekedési szolgáltatások nincsenek jelen, azok esetleges 
relevanciája vizsgálandó (e-járművek, sharing szolgáltatások stb.). 

Környezet- és 
természetvédelem 

Z6: Zöldfelületi ellátottság: Az egy lakosra jutó zöldfelület nagysága 69,4 m2/fő, 
ami magasan az országos, megyei és járási viszonyítási értékek fölött. Azóta ez az 
arány jelentősen nem változott.  
A város közterületi zöldfelületi rendszer beazonosított hiányosságainak kezelése 
nem a legégetőbb kérdés, hiszen a város léptékéből adódóan és a legintenzívebben 
beépített városközponthoz csatlakozó kertvárosias lakóterületek ingatlanjai jelentős 
méretű magán tulajdonú zöldfelületekkel rendelkeznek, így a rekreáció lokálisan 
megoldottnak tekinthető a városlakók részéről, viszont a közösségi élet 
elengedhetetlen terei lehetnének a közösségi területek, így azok hiánypótló 
kialakítása emelné a város lakóinak komfortérzetét. 
Az önkormányzat a közterületeken található fák állapotát folyamatosan ellenőrzi, 
felméri és a szükséges beavatkozásokat elvégzi.  
 
Aszód közigazgatási területét a Magterület, az Ökológiai folyosó és a Pufferterület 
övezete érinti.  
Magterület övezetébe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, 
amelyek biztosítják az élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon, és 
számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. Magterület 
övezetébe tartoznak a Hosszúvölgy erdő és gyepterületei, valamint a zártkertet 
körülvevő erdők, illetve a település délnyugati részén a Galga mentén elterülő 
cserjés-gyepes területek.   
Ökológiai folyosó övezetébe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, 
folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, 
élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes 
eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek 
(magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Aszód 
közigazgatási területének déli-délkeleti részén, a Galga menti cserjés-gyepes 
területek tartoznak ebbe az övezetbe.   
Pufferterület övezetébe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek 
megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, 
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amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül 
befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. Aszód közigazgatási 
területének középső részén elhelyezkedő Hosszúvölgy déli része tartozik ebbe az 
övezetbe.   
 
 
 
Z7: Természeti ökoszisztémák helyzete: 
Tájszerkezeti szempontból a védett területek nem meghatározóak, azonban 
kiemelt jelentőségű a település Galga völgyi fekvése, amely egyben város egyik fő 
telepítő tényezője is.  
Aszód területén több táji- természetvédelmi szempontból értékes terület található. 
Ezeknek egy részét a település északi Breda-patak menti erdőségei, másik részét 
pedig a belterülettől délre található Galga patak völgyének értékes gyepes 
élőhelyei jelentik. A patakokat kísérő gyepes természetes és természetszerű 
élőhelyek, valamint az északi erdőségek ökológiailag értékes területek.  
Aszód várost országosan védett természeti területek közül Nemzeti Park, 
Tájvédelmi Körzet, és Természetvédelmi Terület védelmi kategória nem érint. 
Védett természeti területek közül a település nyugati részén található földvárat kell 
megemlíteni, az országos szinten (ex lege) védett a Manyiki-dűlő őskori földvár 
területét.   
Ezek mellett két jelentősebb helyi védettségű természeti terület is található 
Aszódon, a Hosszúvölgy cserestölgyes társulása és a Galga menti rétek területei. 
A Galga völgy madárvédelmi szempontból is fontos terület.  
A táji adottságok alapján a területet érintik az országos ökológiai hálózat övezetei 
és a NATURA 2000 területek.   
Az országos ökológiai hálózat és Natura2000 területek jellemzően átfedik egymást. 
A hálózatok két szerkezet meghatározó eleme a fent ismertetett Galga völgy és a 
„rá merőleges” Hosszúvölgy, amelyek a településnek és környékének karakteres 
morfológiai elemei, egyben térségi tájvédelmi övezetbe sorolt területek is.  
A település térségében tájszerkezeti - tájhasználati konfliktusként kezelendő a 
szomszédos közeli belterületek megindult összenövési tendenciája, amely Aszód 
estében elsősorban nyugati és déli irányból jelentkezik Iklad és Bag felé, illetve 
északkeleti irányban Kartal felé. Ez a konfliktus táj- és természetvédelmi 
szempontból is felerősödik déli – délnyugati irányban, ahol a Galga völgy ökológiai 
folyosója állja útját az összenövésnek.   
Más jellegű tájszerkezeti - ökológiai veszélyforrás az ökológiai folyosó, 
közlekedési nyomvonalak (vasút, út) általi szabdaltsága, melynek negatív hatásait 
ugyancsak csillapítani szükséges, továbbra is el kell kerülni a nyomvonalak közti 
patak menti természeti területek beépítésre szánt területi átminősítését.  
 

 

 

3.1.3 Digitális város  

 

A digitális város a település működtetésével, üzemeltetésével összefüggő, adatalapú 
feladatszervezésre és erőforrásgazdálkodásra épülő digitalizációt és okos megoldásokat jelenti, 
amelyeknek a központjában a helyi lakosság elégedettségének, életminőségének növelése áll. 
Fontos leszögezni, hogy az adott város „okosítása” soha nem öncélú tevékenység, azaz olyan 
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megoldásoknak, eszközöknek nincs létjogosultsága, amelyek társadalmilag, műszakilag és pénzügyileg 
nem fenntarthatók, s nem valós problémákra reflektálnak. 

A helyzetértékelés eredményei alapján érdemes a városnak átgondolnia a digitális fejlesztési célokat 
és mérlegelni műszakilag, pénzügyileg, környezetileg, végül társadalmilag fenntartható digitális 
megoldások alkalmazását pl. kevéssé van olyan megoldásnak létjogosultsága, ami ugyan 
technológiailag innovatív, de társadalmilag nem fenntartható, mert nincs rá igény.  

Az okos város megoldások csak akkor hasznosak, ha valós problémára adnak választ. A városoknak 
javasolt mérlegelni működési problémáikat és elsősorban ezekre érdemes a megfelelő digitális 
megoldást definiálni, azaz nem szükségszerűen minden működési területen kell törekedniük az 
azonnali okos átállásra. A hazai városokban mérettől függetlenül bőven akadnak hasonló és eltérő 
problémák, amelyek lehetőséget adnak típus és egyedi digitális megoldások alkalmazására 
(lehetőségek és igény szerint).  

A teljes digitális átállás végső céljáig még igen kevés város jutott el Európában, ezért a hazai városokkal 
szemben sem volna reális elvárás a működés minden területére kiterjedő átalakulás a 2021-2027-es 
időszakban. Reális elvárás ugyanakkor a helyzet alapos megismerése minden digitális átállás iránt 
elkötelezett városban, a digitalizációs célok helyes irányú definíciója és az egyedi működési problémák 
megoldásakor a rendszerszintű digitális működés céljának szem előtt tartása.  

Gyakran emlegetett probléma (a forráshiányon túl), hogy a digitális technológia fejlődése messze 
túlszárnyalja az azokat használók szemléletének fejlődését. Kétségtelen, hogy az új technológiák akkor 
a leghatékonyabbak, ha intézményi innovációval párosulnak, amelyek IT kompetenciák erősítését és 
esetenként szervezeti átalakítást tesznek szükségessé. A hatékonyság pedig akkor maximálható, ha 
nem csak a működést biztosító szolgáltatók (önkormányzat, privát cégek) hanem a szolgáltatásokat 
igénybe vevők oldalán is megtörténik a váltás. Kialakulnak a személyes igények és a lakosok így 
fordulnak a kényelmesebb, ugyan sok esetben személytelenebb szolgáltatási megoldások felé.  

Az innováció és a technológia újraformázza a társadalmi kapcsolatokat, munkaerő piacokat és a 
kormányzást. Kérdés, hogy milyen fokú változtatásra kész a társadalom viszonylag rövid időn belül és 
hogy valóban generációfüggő-e a változásokra való felkészültség. A kész helyzetek és az olyan 
kényszerhelyzetek, mint a 2020 tavasza óta jelen lévő Covid-19 járvány felgyorsította a digitális 
innovációk felhasználását mind szolgáltatói, mind pedig igénybevevői oldalon.  

A digitális város tehát a felhasználói oldal digitális kompetenciáit, a település üzemeltetésével, 
működtetésével összefüggő önkormányzati, (köz)szolgáltatói, vállalkozói szféra már meglévő és 
potenciálisan alkalmazható digitális megoldásait helyezi a fókuszba. 

 

Szakági területek Értékelési szempontok 

Város és térsége 
gazdasága 

D1: Digitális technológia-szolgáltatók helyi jelenléte: A telekommunikációs 
infrastruktúra az országos viszonyoknak megfelelően kiépült, minden nagyobb 
szolgáltató jelen van a városban. A városi vezetékes internet előfizetések száma 
Aszódon folyamatos növekedést mutat – amit csak fokozott a 2020 óta tartó 
pandémiás helyzet -, mely tendencia igazodik az országos trendekhez.  
(Szolgáltatóktól érkezett válaszok beépítése) 
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D2: Digitális technológiát alkalmazó cégek jelenléte:  
A K+F tevékenység színvonala egyelőre alacsonynak mondható. Szükséges a 
támogatósok biztosítása ennek kibontakozására, Aszód helyi gazdaságról 
általánosságban elmondható, hogy legfontosabb ágazatai a gép-, és járműipar, az 
építőipar, a fémipar, az élelmiszeripar, a szakmai és műszaki szolgáltatások, valamint 
a kereskedelem. 
(közszolgáltatók (beléptető, kamera, irányítórendszerek stb.), Ipar 4.0, szolgáltató 
szektor) 

A város és várostérség 
társadalma 

D3: A lakosság digitális eszköz ellátottsága, kompetenciák, felhasználói 
szokások:  
szolgáltatói válaszlevélre várva + lakossági kérdőív alapján 

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

D4: A digitális átállást lehetővé tevő infrastruktúra mennyiségi és minőségi 
jellemzői:  
a humán erőforrás digitális felkészültsége a közszolgáltatásokat végző helyi 
intézményeknél intézményi kérdőív 1., 2., 9., 10. kérdés alapján 
D5: Digitális ügyintézési lehetőségek a (köz)szolgáltatások területén:  
Aszód Város Önkormányzata számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező 
Elektronikus ügyintézési Portálon (a továbbiakban: Portál) közzétett elektronikus 
űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az 
elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu 
regisztrációval rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez 
és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak 
nyomtatható és papír alapon nyújtható be. 
digitális felkészültségi állapot (ügyintézésre koncentrálva: infrastruktúra és HR 
felkészültség) intézményi kérdőív 6., 7., 9. kérdés alapján 
D6: Digitális (adat alapú) feladatszervezés helyzete a közfeladat ellátásban: 
(egészségügy, szociális ellátás, hulladékkezelés stb.) intézményi kérdőív 3., 4., 5. 
kérdés alapján 

Az önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

D7: Digitális adatbázisok és adatfeldolgozás:  
az önkormányzati tulajdonú, fenntartású épület-infrastruktúrák esetében, digitális 
épületüzemeltetés intézményi kérdőív 3., 4., 5. kérdés alapján 

Környezetvédelem, 
városi klíma 

D8: Környezeti szenzorok fajtái, egyéb jellemzői, kapcsolódó 
adatmenedzsment:  
levél az illetékes hatóságoknak szerveknek!! 

Városi és várostérségi 
közlekedés 

D9: Digitális megoldások a helyi közösségi és közúti közlekedésben:  
A szolgáltatók leírásai alapján az országos okos szolgáltatások a Város lakosai 
számára elérhetőek, ezen felül igény szerint az állomások területén a WIFI hálózat 
biztosítható.  

Városi és várostérségi 
közművek 

D10: Közmű-működtetés szenzoros követése:  
szolgáltatók adatszolgáltatásaira várva + lakossági kérdőív 

D11: Lakossági digitális megoldások: A közműszolgáltatók már egy ideje 
biztosítják a fogyasztóknak az applikáción történő fogyasztásbediktálás és fizetés 
lehetőségét.   
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Környezetvédelem, 
városi klíma  

D12: Hatékonyabb mitigációs és adaptációs intézkedések a változó klimatikus 
viszonyokhoz stratégiák kidolgozásával (pl. Helyi Klímastratégia - 
helyzetfeltárás, intézkedések)  

Részletesebb helyzetfeltárást és célzottabb intézkedéseket biztosítana a döntéshozók 
számára a Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (SECAP) vagy Helyi 
Klímastratégia megléte, mely dokumentumokkal jelenleg nem rendelkezik a város. 

 

 

3.1.4 Megtartó város 

 

A megtartó város olyan szolgáltatásokat, oktatási-képzési lehetőségeket, munkahelyeket, 
szolgáltatásokat, lakhatási körülményeket és városi környezetet biztosít, amelyek megfelelnek a 
városi lakosság eltérő igényeinek, s mások számára is megfelelő vonzerőt jelenthet. A helyi lakosság 
ugyanakkor rendkívül heterogén akár az életkor, a jövedelmi helyzet, vagy az életkörülmények, de 
számos egyéb ismérv tekintetében is. Ha a város a köz- és piaci szolgáltatók, civil szervezetek együttes 
bevonásával képes a különféle igényekre szabott szolgáltatások biztosítására, azzal egyrészt biztosítja 
a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, másrészt a fizetőképes kereslet számára plusz 
szolgáltatásokat is képes biztosítani, ami az elvándorlás ellen hat. 

A megtartó város felelősségvállaló, érzékeny a társadalmi problémákra és partnerségre hívja a helyi 
szereplőket (intézményi, civil és gazdasági szereplőket, valamint a lakosságot) azok megoldásában. A 
megtartó város ugyanakkor egyaránt figyel a helyi lakosság alacsonyabb, közepes és magasabb 
státuszú szegmenseinek igényeire és a megfelelő, célzott eszközöket használja életminőségük 
javítására, és ezzel elégedettségük növelésére. Ha a város képes a különféle igényekre szabott 
szolgáltatások biztosítására (köz és piaci szolgáltatók együttes bevonásával) azzal egyrészt biztosítja a 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, másrészt a fizetőképes kereslet számára plusz 
szolgáltatásokat is képes biztosítani, ami az elvándorlás ellen hat.   

A helyi intézményesített megoldások hatékonyak lehetnek, ugyanakkor az ellátás (pl. idősellátás) 
tartalmával leginkább átlagigényekre reagálnak az önkormányzatok (jogszabályi kötelezettségeknek 
megfelelően). A helyi civil szervezetek sok esetben hiánypótló tevékenységeket végeznek a 
szélsőségesen hátrányos helyzetű csoportok esetében, a piaci szereplők pedig az átlagon felüli 
igényekre és lehetőségekre reagálnak.  

Az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése (szolgáltatások elérhetősége, egyenlő esélyek a 
jobb életminőségre, munkához jutásra) széles spektrumon mozog. Magában foglalja a társadalom 
perifériáján élő csoportok felzárkózását és szegregált életkörülményeik feloldását, de kiterjed a 
fogyatékkal élők illetve egyéb okoknál fogva megkülönböztetést elszenvedők védelmére is.  

Kulcskérdés a lakhatás, ami elsősorban a fiatalok és az idősek, valamint a halmozottan hátrányos 
helyzetűek problémája. A megtartó város a társadalmi igényekre és lehetőségeire alapozott tudatos 
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bérlakáspolitikával rendelkezik, amely lehetőséget biztosít ezeknek a csoportoknak fenntartható 
megoldások biztosításra (természetesen eltérőek lehetnek a kategórián belül).  

A megtartó város érzékeny az alulról építkező kezdeményezésekre és teret enged az ötletek 
megvalósításának, továbbá a – sok esetben egy-egy társadalmi probléma megoldásához vezető – 
egyedi megoldások érvényesülésének. A civilek kulcsszerepet játszanak a társadalmi felzárkózás, 
integráció szempontjainak fokozott érvényesítésében, de nem csak a szociális területen rendkívül 
aktívak (alapítványok), hanem több, a városi szolgáltatások minőségét meghatározó terület dinamikus 
és kreatív szereplői. Kulcsszerepük van a helyi társadalom kohézióját erősítő helyi 
hagyományőrzésben, a kultúra sokoldalú közvetítésében, a környezetvédelemben, de pl. helyi 
vállalkozások érdekeinek képviseletében is.  

A helyi gazdaság tudatos alakítása és több lábon állása a megtartó város további ismérvei közé tartozik. 
A magasabban kvalifikált fiatalokat rendszerint a kreatív, személyes ambíciójuknak megfelelő magas 
keresetet biztosító munkahelyek csábítják más városokba, országokba. A gazdaságszerkezet tudatos 
alakításával a fiatalok legalább egy részének megtartása lehetséges. Fontos, hogy a kezdő innovatív 
vállalkozások helyben lehetőséget kapjanak a boldogulásra.  

A megtartó város tehát a jól-létet, azaz a település és térségének társadalmát, köz- és piaci 
szolgáltatásait, a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget, a lakhatási feltételeket helyezi a 
fókuszba. 

 

Szakági területek Értékelési szempontok 

A város, várostérség 
társadalma 

M1: Demográfiai helyzet:  
Aszód a járás második legnépesebb városa (2020: 6204 fő) Stabil a népességszám 
kisebb kilengésekkel az elmúlt tíz évben. Jelenleg emelkedik. Természetes fogyás: 
Alapvetően természetes fogyás jellemzi a várost, azaz a halálozások száma 
meghaladja a születések számát. Az utóbbi évtized során mindössze három évben, 
2013-ban és 2016-ban és 2018-ban volt jellemző, hogy a népesség természetes 
szaporodást mutatott. Az eddigi évek népességnövekedése tehát a beköltözőkhöz és 
nem a népesség természetes növekedéséhez köthető. 
 
A város vándorlási egyenlege hullámzó. Az elmúlt tíz évben rendre elmarad a Pest 
megyei járásközpontoktól átlagától. 2010-2014 között Aszód vándorlási egyenlege 
mindig kedvezőbb képet mutatott, mint a járás átlagos értéke. 2015-től ez 
megváltozott és az Aszódi járás vándorlási egyenlege minden évben pozitív 
tartományban volt, addig Aszódon az elmúlt években többségében negatív volt a 
vándorlási egyenleg. 
A város korszerkezetének összetétele kedvezőbb az országos átlagnál, Aszód 
korszerkezetében egy átlagosnál fiatalabb település képét látjuk. Az országos 
átlagnál magasabb a 0-14 évesek aránya. Az aktív korúak részaránya a lakosságon 
belül magasabb, mint az országos átlag és a járási településekhez viszonyítva is 
kedvezőbb.. Az állandó népességen belül az idősek aránya mind az országos, mind a 
járás többi településéhez képest alacsonyabb, és akárcsak a fiatalok esetében, a Pest 
megyei járásközpontokra jellemző arányokat mutatja. Viszont megfigyelhető az a 
tendencia, hogy a fiatal korcsoportok számának enyhe csökkenése és az idős 
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korosztály létszámának enyhe, de folyamos emelkedése révén a népesség a lassú 
elöregedés felé tart. 
 
M2: Helyi identitást meghatározó tényezők és szerepük a helyi /térségi közösség 
alakításában:  
 
Podmaniczky és a Podmaniczky-Széchenyi kastély a térség kulturális központja 
legyen 
„Petőfi-kultusz” és az erre épülő rendezvények, programok 
Civil társadalom erősítése, civil élet erősítése 
Épített örökség védelme 
Helyi sportélet erősítése 
 

(Lakossági_Megtartó város kérdőív 1. kérdés) 

M3: Térségi mobilitási trendek (várostérségi ingázás):  
A 2011-es népszámlálási adatok alapján, az aszódi munkahelyeken dolgozó 
munkavállalók (2314 fő) kb. fele érkezik más településekről (1232 fő). Aszódról a 
munkavállalók fele (1636 fő) ingázik más településekre dolgozni. 
 
M4: Társadalmi rétegződés, konfliktusok:  
Aszódon nem jellemzőek a társadalmi csoportok közötti konfliktusok. Nem jelentős, 
de kisebb konfliktusforrásként megemlíthető a törzsgyökeres lakosok és a később 
beköltözöttek között húzódó feszültségek, melyek nem általános jellegűek, inkább 
egyedi estekről beszélhetünk. Aszód társadalma nyitott és befogadó. 
A városi konfliktusok egy újabb forrását jelentette a település perifériájának 
kimaradása a korábbi városi fejlesztésekből, mely az ott lakók sérelmeztek. Új 
fejlesztések beindításával jelentős változások várhatóak az elkövetkező időszakban 
ezeken a városi területeken. 

Város és térsége 
humán 
infrastruktúrája 

M5: Civil tevékenység jelenléte, szerepvállalása a közfeladatok ellátásában: A 
civil szervezetek száma az elmúlt 10 évben nagyon enyhe emelkedő tendenciát 
mutat: 2011-ben 26 db, 2021-ben 28 db. A városban 8 alapítvány és 19 egyesület 
szerepel.  
Aszódon megtalálható civil szervezetek a mindennapok szint teljes spektrumát 
lefedik működési területükkel. A civil szféra az elmúlt 5 évben jelentősen átalakult 
és szerepük felértékelődött, ezt a dinamikát követi az önkormányzati támogatások 
száma és mértéke is.  
A civil szervezetek egyre jobban összefonódnak a város vezetésével, így a lakossági 
igények szakmailag előkészített módon integrálódhatnak be a városvezetés 
döntésmechanizmusába.   
térségi (tematikus) civil hálózatok jellemzői  
M6: Esélyegyenlőség biztosítása és a humán közszolgáltatások elérhetősége 
területén:  
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2023 időszakra 
vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) fogadott el. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program készítésével a város célkitűzése, hogy Aszód 
rendelkezzen a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő aktuális, átfogó, a 
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hosszú távú beavatkozási irányok meghatározását, továbbá a középtávú beavatkozási 
akciótervet tartalmazó, a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportokra fókuszáló 
esélyegyenlőségi programmal, amely reflektál:  
- a városi hátrányos helyzetű és védett tulajdonságú társadalmi csoportok 
helyzetére, szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeikre,  
- az egyes önkormányzati szakmai ágazatok fejlesztési terveire,  
- a horizontális esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatására a városi 
döntéshozatalban, 
- a hatályos ITS tervében meghatározott javaslatokra és feladat-kijelölésre, 
illetve  
- azokra a konkrét szempontokra és előírásokra, amelyeket az Európai Uniós 
pályázatok hatályos Esélyegyenlőségi Útmutatói tartalmaznak. 
 
Humán infrastruktúra: 
Nincsenek funkcióhiányos területek. 
 
bölcsőde, óvoda, általános iskolák, középiskolák,  
2 felnőtt háziorvosi szolgálat, 1 gyermekorvosi szolgálat.  
A védőnői szolgáltatás 2 körzeti védőnővel történik.  
2 fogorvosi körzet 
Szakorvosi Rendelőintézet 
két gyógyszertár 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 
szociális szolgáltatások jelentős része a Kistérségi Gondozási Központ felügyelete 
alá tartozik 
 
M7: A leszakadó / veszélyeztetett társadalmi csoportok felzárkózást biztosító 
városi és térségi akciók, projektek, szervezetek: 
 (összhangban az antiszegregációs terv tartalmával) 

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

M8: A szolgáltatások elérhetőségének elemzése a lakossági hozzáférés oldaláról, 
elégedettség:  
(Lakossági Megtartó város kérdőív 3. kérdés) (elégedettségi és /vagy igény 
felmérés): 

A város, várostérség 
gazdasága 

M9: Társadalmi vállalkozások helyzete:  
Nincsenek társadalmi vállalkozások Aszódon. 

 

3.1.5 Kiszolgáló város  
 

A kiszolgáló város a fenntartható területhasználatot, az épített és művi környezetet, a városi 
zöldfelületeket és természeti ökoszisztémát, valamint a városi közműrendszereket, 
infrastruktúrákat, azok optimális területi leképeződését jelenti. 
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Településfejlesztési és 
rendezési tervi 
összefüggések 

K1: A magasabb szintű területfejlesztési dokumentumokkal való tervezési 
összhang:  
A helyzetelemzés részeként részlettek szerint látható volt, hogy az országos 
városhálózatot bemutató ábrán Aszód Gödöllő, mint a Budapest körüli rekreációs 
zóna egyik városa és Hatvan, mint belső gyűrűs város között, illetve a Budapest 
körül kialakuló agglomerálódó térség közepén található. A belső gyűrű városai 
dinamikus fejlődést felmutató gazdasági központoknak tekinthetők. 
Aszód, illetve térsége tervezésénél indokolt érvényesíteni a NEMZETI 
FEJLESZTÉS 2030 koncepció a vidéki térségek fenntartható fejlődésének 
biztosítására vonatkozó célkitűzéseit, melyek: 
• A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható 
használata, az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség 
javítása. 
• Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és –ellátás. 
• Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki 
népesség számára. 
Pest Megye fejlesztésének stratégiai célkitűzés összeegyeztethető a 
nemzetgazdaság kiegyensúlyozott területi fejlődésével, valamint a területfejlesztés 
és befektetés-ösztönzés harmonikus eloszlására irányuló országos célokkal továbbá 
biztosítani tudja majd az ország egészének versenyképességét Európa keleti 
szektorában a kárpáti-balkáni földrajzi körzetekben. Az élhető és hatékony 
várostérség megteremtésének keretében stratégia programként szerepel az 
urbanizált centrumok, társközpontok rendszerének kialakítása és fejlesztése. A 
fenntartható fejlődés térbeli struktúrainak meghatározása és irányított koordinált 
fejlesztése, közlekedési rendszerek és hozzáférés fejlesztése, valamint a környezeti 
állapot, környezetminőség védelme és fejlesztése. Cél a decentralizált koncentráció 
fejlesztési alapelveinek érvényesítéseként a tágabb várostérség policentrikus 
településrendszerének fejlesztése, ennek eleme Aszód, mint járási társközpont 
fejlesztése. A társadalmi innováció, térségi kohézió erősítése, a társadalmi tőke 
növelése, melynek keretében stratégiai program a keresletre reagáló és felkészülő 
foglalkoztatási és képzési rendszer feltételeinek megteremtése, szociális és 
egészségügyi ellátórendszerek területi összehangolása, hozzáférhetőség 
biztosítása. 
Aszód Városának fejlesztési elképzelései és azokat rögzítő dokumentumai 
illeszkednek, teljes mértékben összhangban vannak az Országos és a Megyei 
fejlesztési dokumentumok irányvonalaival. A város vezetése eltökélt a 
településhatárokon átívelő kapcsolatok ápolására és víziója alapján a szomszédos 
települések összefogásával sikeresebben, hangsúlyosabban tudnak fellépni a 
céljaik elérése érdekében. Kiemelt fejlesztési területekként említhetőek meg a 
turisztikai image kialakításának és közlekedés hálózat fejlesztések.   
 
K2: A várost és várostérséget érintő területfelhasználási kategóriák és a 
műszaki infrastruktúra hálózatok főbb elemeinek bemutatása:  
 
Az OTrT és a PMTrT alapján települési-, erdőgazdálkodási-, mezőgazdasági- és 
vízgazdálkodási térségi területfelhasználási kategóriákkal érintett a település. 
 
Az OTrT szerkezeti tervlapja szerint Aszód területét érintő szerkezeti elemei a 
következők: 
• A közlekedéshálózat elemei: 3-as számú főút; 
• a városon a MÁV 80 as számú Budapest – Hatvan, valamint ebből a 

vonalból kiágazva a 78-as számú Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc 
vasútvonala halad keresztül; 

• D-i részen a 220Kv-os átviteli hálózat távvezetéke; 
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• É-i részen a 750Kv-os átviteli hálózat távvezetéke.  
 
K3: Városi és városkörnyéki települések településfejlesztési és rendezési tervi 
összhangja a településhatáron érintkező beruházások terén kiemelten:  
 
A szomszédos települések a közigazgatási határ mentén legnagyobb területi 
kiterjedésben beépítésre nem szánt területekkel (pl.: erdő, mezőgazdasági stb.) 
csatlakoznak. Beépítésre szánt területekkel csatlakozik Iklad, Bag és Kartal 
(jellemzően, lakó és gazdasági területekkel) Aszód közigazgatási terültéhez. A 
legfontosabb csatlakozási pont azonban a Hévízgyörkkel közös közigazgatási 
határon átnyúló elhagyatott laktanya területe (különös módon a közigazgatási határ 
még az épületeket is kettévágja), mely hévízgyörki részen gazdasági övezetbe 
sorolt, az aszódi oldalon a laktanya másik része különleges beépítésre szánt 
honvédelmi területbe van sorolva. A közigazgatási határon átnyúló laktanya 
esetleges hasznosítása a két érintett település összefogásával lenne lehetséges, 
közös fejlesztési igények/elképzelések/célok mentén, így ez beazonosítható 
kapcsolódási pont a két település között. 
 
Nyomvonalas létesítmények tekintetében közigazgatási határon áthaladó kiemelt 
hálózati szerepkörű létesítmények: 
 
Aszód Belterületén halad át 3.sz. országos főút és a 2108 sz. országos mellékút. 
 
Kerékpár hálózati viszonylat nem halad át a településen, a kerékpáros 
infrastruktúra teljes hiánya mind lokális, mind térségi szinten. A hatályos 
településrendezési eszköz tartalmazza a tervezett országos jelentőségű 
kerékpáros nyomvonalát: A 3. sz. elsőrendű főút mentén érkezik be a nyomvonal 
délnyugati irányból. A város átkelési szakaszán halad a Falujárók útjáig, ahol azon 
tovább haladva északkeleti irányban hagyja el a települést a kerékpárút. 

Aszód D-i részén közigazgatási határon áthalad K-Ny-i irányba az Aszód - 
Balassagyarmat – Ipolytarnóc vasútvonal és a Budapest – Hatvan - Miskolc 
vasútvonal területe teszi ki, mely vonal 2019-2020-ban megújult, bővült.     
 
Aszód É-i részén halad át a K-Ny-i irányú 400 Kv-os-, és D-i részén halad a 220 
Kv-os átviteli hálózati elektromos távvezetékek.    
 

A város, várostérség 
társadalma 

K4: Társadalmi konfliktusok által érintett városrészek műszaki-
infrastrukturális érintettsége:  
Aszódon a térbeli-társadalmi rétegződés viszonylag kedvező képest fest, hiszen a 
településen nincs a fentiek szerint meghatározott szegregátum. Emellett azonban 
vannak olyan kisebb területegységek, ahol a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági 
helyzetű népesség koncentrálódik, ám számuk nem éri el az 50 főt, illetve a kritikus 
értéknél nagyobb szóródást mutatnak.  

A társadalmi hátrányok nagyobb koncentráltságát mutató, szegregációval 
veszélyeztetett területek: 
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• a Dózsa György út és Békekert által határolt terület, a Dózsa György út – 
Béke utca – Miskolczi köz által zárt terület (1), melyek a hagyományos 
falusias jellegű, elöregedő lakossággal jellemezhető Temető alja – 
Jónásfalva területrészen találhatóak; 

• az Aszódi Javítóintézet területéhez tartozó terület, mely intézményi 
funkciójából fakadóan nem tekinthető valódi szegregátumnak; 

 
A területek infrastruktúrálisan jól ellátottak, azonban épületállományuk 
leromlottnak tekinthető.  

A város, várostérség 
szolgáltatási mixe 

K5: A városi/várostérségi közmű szolgáltatási lefedettsége, infrastrukturális 
háttere:  
Aszód közmű ellátottsága megfelelőnek mondható. Minden alapvető 
infrastrukturális hálózat (ivóvíz, szennyvíz, fűtés, áram stb.) kiépült, ezeket 
folyamatosan fejlesztik, karbantartják a szolgáltatók.  
A távközlési hálózatok ugyancsak kiépítésre kerültek Aszód és vonzáskörzetében 
egyaránt, így minden jelentősebb szolgáltató elérhető helyben. 
K6: A városi hősziget jelenség a városban vagy térségében:  
nincs Helyi Klímastratégia 
a városi klíma kialakulásában és hatásainak mérséklésében meghatározó építészeti-
műszaki megoldások 

A város, várostérség 
gazdasága 

K7: A gazdasági területek fekvése, kihasználtsága, közlekedési kapcsolatai, 
ingatlanpiaci viszonyok alakulása:  
 
A hatályos településrendezési eszközök kereskedelmi, szolgáltató területeket 
(Gksz) jelöl ki:  
• a Város D-Ny-i részén (Déli-iparterület) a 3.sz. főúttól Ny-ra, a 

vasútterülettől É-ra, mely terület infrastruktúrális kialakítását az 
Önkormányzat pályázati pénzekből valósított meg. A terület 80%-os 
telítettségű, de vannak még önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok 
is; 

• a 3.sz. országos főút mentén a vasúti területektől D-re, Bag település 
közigazgatási határáig, itt szintén találhatóak még fel nem használt 
gazdasági területek. 

  
A hatályos településrendezési eszközök általános gazdasági területeket (Gá) jelöl 
ki:  
• meglévő, kialakult gazdasági területként a vasútvonal és a 3.sz. főút 

találkozásától É-k-re; 
• a fent említett Déli-iparterület bővítéseként, attól Ny-ra, ahol az 

infrastruktúrális fejlesztések és a terület előkészítés után nagy kiterjedésű 
beépítetlen telkek állnak rendelkezésre; 

• meglévő, kialakult gazdasági területként a 2109 sz. országos mellékút 
belterületi szakaszának É-K-i végénél K-i irányban; 

• fent említett a 2109 sz. út menti meglévő, kialakult gazdasági területhez 
csatlakozóan nagykiterjedésű kialakításra váró területeket és 
tartalékterületeket (melyek építési övezetbe való sorolása még nem történt 
meg) jelöl ki.  

 
A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a település gazdasági fejlődési 
dinamikájának megfelelően állnak rendelkezésre már infrastruktúrálisan kialakított 
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és kialakításra váró gazdasági területek, ezen felül még tartalékterületek is ki lettek 
jelölve.  
 

Az önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

K8: Ingatlan gazdálkodás, kereslet-kínálat elemzés, önkormányzati 
vagyonkataszter szerkezete, intézményfenntartás meghatározó pozitív és 
negatív műszaki feltételek:  
Az önkormányzati vagyongazdálkodás kiemelt területei a lakás- és  
helyiséggazdálkodás, az iparterület és a beépítetlen területek hasznosítása.  
Az önkormányzat minimális arányban rendelkezik lakástulajdonnal a településen, 
így megállapítható, hogy az önkormányzati lakásgazdálkodás alakításával érdemi 
befolyással nem tud lenni a település életére. A helyiséggazdálkodás 
szempontjából a szabadon felhasználható helyiségek bérlésére nyílik lehetőség az 
új potenciális befektetők számára a városban. 

Városi és várostérségi 
közlekedés 

K9: Közlekedési infrastruktúra általános állapota:  
A város közlekedését és életét jelenleg nehezítő fő problémák tüneteit könnyen 
azonosítani lehet: 
• A városrészek gyalogosan nincsenek, vagy csak alacsony színvonalon 

vannak összekötve, így nem vonzó, sokak számára pedig nem elérhető 
alternatíva a gyaloglás, 

• A Kossuth Lajos utca nem tud megfelelni minden szerepének, kaotikus 
helyzeteket eredményezve nap mint nap, 

• Az ide érkező diákok (és szüleik) Aszódra gépkocsival érkeznek, az iskolák 
környékén forgalmi torlódást okozva,  

• Az átmenőforgalom miatt nap rendszerességűek a torlódások a városban, 
• A gyalogjárdák folytonossági hiányai, leromlott, balesetveszélyes 

szakaszok, közvilágítás nélküli szakaszok, különösen az oktatási-nevelési 
intézmények környezetében, 

• A lakosok és a lakóhelyeik közúthálózatát használó, ott parkoló 
járművezetők között folyamatos feszültség, a városközpontban és az 
oktatási-nevelési intézmények környezetében, 

• Idejétmúlt elvek alapján született tervezés eredményeként a sérülékeny 
közlekedők (kerékpárosok, gyalogosok, különösen az idősek, mozgásukban 
akadályoztatottak, kisgyermekkel közlekedők rétegje) számára 
balesetveszélyes műszaki kialakítások, 

• a kerékpáros infrastruktúra teljes hiánya mind lokális, mind térségi szinten, 
• Közösségi közlekedés elérhetőségének problémái nem teszik azt 

versenyképessé. 
 
A városban nincsenek jelenleg E-járművek és a Sharing-rendszerek sem állnak 
még a lakosok rendelkezésre.   
 

Városi és várostérségi 
közműhálózat 

K10: Közművesítettség mértéke, állapota, kedvező és kedvezőtlen feltételek, 
közműellátottság kapacitási helyzetét, bővítési lehetőségei:  
Aszód közmű ellátottsága megfelelőnek mondható. Minden alapvető 
infrastrukturális hálózat (ivóvíz, szennyvíz, gáz, áram, csapadékvíz stb.) kiépült, 
ezeket folyamatosan fejlesztik, karbantartják a szolgáltatók. A településrendezési 
eszközökben előirányzott újonnan beépítendő területek vonatkozásában 
természetesen szükséges az új közműhálózati elemek kiépítése is.  
 

Zöldfelületi rendszer 
vizsgálata 

K11: Zöld infrastruktúra hálózat nagysága, betöltött szerepe:  
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Aszód, mint viszonylag alacsony népsűrűséggel rendelkező kisváros (a kertes 
házak zöldfelületeinek köszönhetően) jelentős mértékű biológiailag aktív felülettel 
rendelkezik a beépített területein is. Mégis a közösségi parkok, a játszóterek, a 
zöldfelülettel rendelkező közterek a település szövetéből sok helyen 
hiányoznak. 
Zöldfelületi rendszer hiányosságai vonatkozában elmondható, hogy a közcélú 
zöldfelületek, valamint a belterületen lévő, azokhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb 
közösségi szerepet betöltő erdőterületek rekreációs szempontból kielégítő 
állapotúak. A település központján kívüli kertvárosias lakóterületeknél nincsen 
kialakítva megfelelő mennyiségű közösségi zöldfelületek, játszóterek, közparkok, 
ez jól látható az előző fejezetben bemutatott zöldfelületi értékelés térképen is, ezért 
az érintett városrészeken, igény esetén javasolt lenne kialakítani újabb közösségi 
zöldfelületeket. A térképről jól leolvasható, hogy éppen a településrendezési 
eszközökben újonnan kijelölt lakóterületi (Breda patak mentén és az OTP 
tulajdonú földek) fejlesztéseknél nem állnak rendelkezésre a szükséges 
„mennyiségű” zöldfelületi elemek (mely egyébként kezelhető lett volna 
településrendezési eszközrendszerével), így azok utólagos kezelése szükséges 
feladatként jelentkezik.  
A jelenleg kialakított 4 db játszótér vonzáskörzete sem fedi le teljeskörűen a 
Város belterületi részét, így amennyiben lakossági igény jelentkezik ezeken a 
részeken szakmailag is indokolt lenne további játszóterek, rekreációs területek 
létesítése.  
A város közterületi zöldfelületi rendszer beazonosított hiányosságainak kezelése 
nem a legégetőbb kérdés, hiszen a város léptékéből adódóan és a legintenzívebben 
beépített városközponthoz csatlakozó kertvárosias lakóterületek ingatlanjai 
jelentős méretű magán tulajdonú zöldfelületekkel rendelkeznek, így a rekreáció 
lokálisan megoldottnak tekinthető a városlakók részéről, viszont a közösségi élet 
elengedhetetlen terei lehetnének a közösségi területek, így azok hiánypótló 
kialakítása emelné a város lakóinak komfortérzetét. 
A különálló közkerteket utcafásítások kötik össze zöldfelületi rendszerré. A 
zöldfelületi rendszer vonalas elemei közül az utcai fasorok és erdősávok Aszód 
területén töredezettek, ezek kiegészítése, egységes utcai fásítása a települési 
főút és lakóutcák mentén mindenképpen szükségesek. A foghíjas utcafásítások 
kiegészítésére, pótlására tájhonos fafajok ültetendők. 

Az épített környezet 
vizsgálata 

K12: Területhasználat elemzése:  
 
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 Hosszúvölgy mentén;  
• majorsági terület a Galga-pataktól délre;  
 
Jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező, hasznosítatlanul, funkció nélkül álló 
épületállomány: 
• Laktanya területe és épületállománya; 
• Javítóintézet területe és épületállománya; 
• Podmaniczky-kastélyok; 
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• Tiszti Klub 
 
Fent felsorolt épületállomány jellemzően nem önkormányzati-, hanem állami 
tulajdonban vannak, így hasznosításukra az önkormányzatnak sajnos kevés 
ráhatása van, így csak az erős szándék van meg töretlenül több évtizede.   
 
A beépítésre szánt területek 23,68%-át, a beépítésre nem szánt területek 76,32%-át 
teszik ki a Város közigazgatási területének.   
 
Beruházások megvalósulását veszélyeztető állandósult építési korlátok nem 
ismertek.  
 
A hatályos településszerkezeti terv jelentős méretű lakóterületi fejlesztéseknek 
jelöl ki lakóterületeket, azonban ezeknek csak töredéke (pl.: OTP földek) lett a 
szabályozási tervben is lakóterületbe sorolva, így jelentős lakóterületi tartalék van 
előirányozva, amelyeket az Önkormányzat Vezetése nem kíván rövid-középtávon 
aktivizálni.  
 
A hatályos településrendezési eszközök kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) 
fejlesztési területei:  
• a Déli-iparterület 80%-os telítettségű, így vannak még beépítetlen 

összközműves telkek;  
• a 3.sz. országos főút mentén a vasúti területektől D-re, Bag település 

közigazgatási határáig, szintén találhatóak még fel nem használt gazdasági 
területek. 

  
A hatályos településrendezési eszközök általános gazdasági (Gá) fejlesztési 
területei:  
• Déli-iparterület bővítéseként, attól Ny-ra, ahol az infrastrukturális 

fejlesztések és a terület előkészítés után nagy kiterjedésű beépítetlen telkek 
állnak rendelkezésre; 

• a 2109 sz. országos mellékút belterületi szakaszának É-K-i végénél K-i 
irányban, a kialakult gazdasági területhez csatlakozóan nagykiterjedésű 
kialakításra váró területeket és tartalékterületeket (melyek építési övezetbe 
való sorolása még nem történt meg) jelöl ki.  

 
A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a település gazdasági fejlődési 
dinamikájának megfelelően állnak rendelkezésre már infrastruktúrálisan kialakított 
és kialakításra váró gazdasági területek, ezen felül még tartalékterületek is ki lettek 
jelölve.  
 
K13: Települési identitást meghatározó épített-művi környezeti elemek:  

Aszódon 25 országos védelem alatt álló műemlék építmény található, melyek 
jellemzően a történelmi településmag területén találhatók. Az országos védelem 
alatt álló műemlék építmények a következők:  
 
• A volt Lloyd repülőgép- és motorgyár, mely későbbi funkcióját tekintve 

Fiúnevelő Intézet és annak épületállománya (16 db védett objektum) Baross 
Gábor tér 1.- 6. sz. érintett hrsz.-ek: 884, 887, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 
899, 900 
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• Újabb Podmaniczky-, majd Széchenyi kastély, Szabadság tér 7. sz. 
hrsz.:181,182.;   

• Régi Podmaniczky-kastély, Szabadság tér 8. sz., hrsz.:183.;   
• Tiszti Klub, volt kaszinó, Szabadság tér 10. sz., hrsz.: 282/1.;  
• Római katolikus templom, Szent Imre utca 17.., hrsz.: 314.;   
• Evangélikus gimnázium, Múzeum, Szontágh lépcső 2., hrsz.:194.;  
• Evangélikus templom, Szontágh lépcső 2.sz., Csengey u., hrsz.:176.;    
• Zsidó temető, Schossberger – Deutsch sírkápolna, hrsz.:113.  
 
A településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23) önkormányzati rendelet melléklete 
szerint 24 helyi egyedi védelem alatt álló épület, és 2 helyi területi védelem alatt 
álló terület van Aszódon.  
 
A település helyi területi védelem alatt álló területei:   
• 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.   

• 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.  

 

A táji és természeti 
adottságok vizsgálata 

K14: Tájhasználat értékelése, tájhasználati konfliktusok kezelése:  
Aszód 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 borítják.   
A település tájszerkezetét befolyásoló vonalas elemek nagy része a közigazgatási 
terület déli felében helyezkedik el. Itt halad keresztül a településen a vasút, illetve 
a 3. sz. főút, illetve délen folyik a Galga is. Az északi településrészen csupán a 
Hosszúvölgyből a Galgába folyó patak, illetve a település északi határában haladó 
nagyfeszültségű vezeték említhető, mint jelentős vonalas elem.   
Aszód területi elemei között a közigazgatási terület déli részén elhelyezkedő 
belterület a leginkább meghatározó. A beépített terület aránya folyamatosan 
növekszik, jellemzően észak és északkelet irányába. A belterülettől délre a vasút és 
a Galga mentén kisebb szántó, illetve gyepterületek figyelhetők meg. A Galga 
mentén elhelyezkedő mezőgazdasági területek esetében cél a környezetvédelmi 
oltalomnak megfelelően a természeti értékek megóvása, ennek megfelelően a 
területen elhelyezkedő gyepek, illetve szántóföldek korlátozott mezőgazdasági 
területbe kerültek.   
A Galga mentén elhelyezkedő mezőgazdasági területek esetében cél a 
környezetvédelmi oltalomnak megfelelően a természeti értékek megóvása, ennek 
megfelelően a területen elhelyezkedő gyepek, illetve szántóföldek korlátozott 
mezőgazdasági területbe kerültek.   
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 északi területeken 
elhelyezkedő gyepeken legeltetnek. Északon az erdőt egy nagyfeszültségű 
távvezeték szeli ketté, azonban ez csak kis részét érinti Aszód területének.  
A Hosszúvölgy területe a tényleges állapotnak megfelelően erdő, illetve korlátozott 
mezőgazdasági területbe került besorolásra. A területen a tényleges rendeltetésnek 
megfelelő településszerkezet fenntartása, illetve a természeti értékek megőrzése a 
cél. A Hosszúvölgy kelti és nyugati oldalán is a szántók dominálnak, illetve a 
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völgytől nyugatra helyezkedik el az egykori zártkert. Ezt mezőgazdasági 
földutakon lehet megközelíteni, délről és nyugatról erdő határolja.  
A zártkert területe kertes mezőgazdasági területbe, míg a körülötte fekvő 
erdőterületek az elsődleges rendeltetésüknek megfelelő erdőterületbe kerültek 
besorolásra. A területen a tényleges rendeltetésnek megfelelő településszerkezet 
fenntartása, illetve az egykori zártkert területén a kiskertes mezőgazdasági termelés 
biztosítása a cél.   
Aszód domborzati és talajtani adottságaiból 2 környezeti kockázati tényező is 
kiemelkedik, mely a klímaváltozással összefüggő, szélsőséges időjárási 
viszonyokkal társulva áradással és földcsuszamlással veszélyeztetheti a város 
területeit. Ezek a meredek, városközpont felé lejtő völgyek és a város központi 
területei alatt futó löszréteg. 



 

 

4 A VÁROS IRÁNYÍTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI MODELLJE 

4.1  Irányítási modell 
Aszód Város Önkormányzatának feladat ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A 
képviselőtestület szervei: 

 a polgármester,  
 a képviselő-testület bizottságai, 
 a polgármesteri hivatal, 
 a jegyző,  
 a társulás. 

A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást és lakossági 
fórumot tart. A Képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a jegyzőre, a 
társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.  
Aszód Város Önkormányzatának képviselő-testülete 9 tagú.  Az azonos platformon álló képviselők 
képviselőcsoportot alakíthatnak. A képviselőcsoport tagjainak száma legalább 3 fő. 

A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, 
ellenőrzésére 3 állandó bizottságot hozott létre: 

 Pénzügyi Bizottság   
 Ügyrendi Bizottság,  
 Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság  

A stratégia létrehozásában és megvalósításában a legfontosabb szerepe a Városfejlesztési, 
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságnak lesz, mert kiemelt feladata a városfejlesztés és a 
városrendezés. Véleményezi a területfejlesztési és területrendezési koncepciókat, programokat, 
terveket. A zöld és digitális átállással kapcsolatos kérdések is ennek a bizottságnak a feladatkörébe 
tartoznak. A Pénzügyi Bizottság ezen projektek és beruházások finanszírozási oldaláról kap szerepet. 

A polgármester megbízatását főállásban látja el.  

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el a tisztséget.  

A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról. A jegyző mellet aljegyző is dolgozik a hivatalban. 

A Képviselő-testület Aszódi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hozott létre. A 
Polgármesteri Hivatal feladata az Önkormányzat működtetésével, az államigazgatási ügyek döntésre 
történő előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
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Az Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája 

(Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján) 

A stratégiai tervezési folyamatért és megvalósításért a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
felelős. A tervezési és megvalósítási folyamat finanszírozási kérdéseiben közreműködik a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Osztály. Mindkét osztályon rendelkezésre állnak a szükséges kompetenciák. A 
rendelkezésre álló belső humánerőforrást kiegészítve külső szakértőket, tanácsadókat (pl. pályázatírás, 
projektmenedzsment, szakági tervezők stb..) is igénybe vehetnek.  Viszont már rövidtávon is problémát 
jelenthet a hivatalt érintő fluktuációs folyamatok, melynek során tapasztalt és képzett munkatársak 
hagyják el a hivatalt és a köztisztviselői pályát. Ez kapacitáshiányt és működési nehézségeket okozhat.  

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály készíti elő a projekteket. A szükséges döntések 
meghozataláért (szakmai és pénzügyi) a polgármester előterjesztést terjeszt be a bizottságok és a 
képviselő-testület számára. Az érintett bizottságok megtárgyalják az előterjesztést és a polgármester 
által beterjesztett határozati javaslatról, rendelettervezetről véleményt nyilvánítanak.  A szükséges 
döntést a képviselő-testület hozza meg határozat formájában. Továbbá a képviselő-testület kéri fel a 
polgármestert, jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. A polgármester és/vagy a jegyző az 
érintett szakirodákon keresztül gondoskodik a szükséges intézkedések végrehajtásáról.  

 

Aszód Város Önkormányzata az előző tervezési ciklusban, az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
készítése során a partnerségi tervében foglaltaknak megfelelően folyamatosan biztosította az alábbi 
lehetőségeket: a véleménynyilvánításba bevonta a város civil és vállalkozói rétegeit, valamint az egész 
lakosság számára lehetővé tette, hogy beleszólhassanak a városfejlesztési elképzeléseibe. Ezek a 
lehetőségek a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia készítése során is széles körben biztosítottak a 
Partnerségi Terv alapján.  

Aszód Város Önkormányzata más helyi önkormányzattal szabadon társulhat. A Képviselő-testület 
feladatainak gazdaságosabb megoldása érdekében önkormányzati társulásokban vesz részt. A 
szociális szolgáltatások jelentős része a Társulás által alapított intézmény, a Kistérségi Gondozási 
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Központ felügyelete alá tartozik. A 2006-ban létrejött szervezetet a Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás hozta létre, és Aszód mellett Iklad, Kartal és Verseg települések lakóit is ellátta, majd 2007-től 
újabb 7 település csatlakozott: Domony, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok. 

Feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az önkormányzat gazdasági 
társaságban, alapítványban és társadalmi szervezetekben alapítóként, tagként részt vehet, delegáltjai 
útján képviselettel rendelkezhet egyéb szervezetekben. Aszód Város Önkormányzatának nincs saját 
tulajdonban lévő gazdasági társasága. Városfejlesztő társaság sem működik a városban. 

Az Önkormányzat hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn külföldi önkormányzatokkal, nemzetközi 
szervezetekkel.   

Aszód város testvérvárosai:  

 Obernburg am Main, Németország;  
 Nyárádszereda, Románia;  
 Tăuţii-Măgherăuş, Románia 



 

 

4.2  Működési modell 
Szolgáltatás neve Szolgáltató Szolgáltatás formája Területi hatókör / Ellátási terület 

Településfejlesztés, 
településrendezés 

Ügyrendi Bizottság (, határozatok, rendeletalkotás 
előkészítése) 
Pénzügyi Bizottság (közbeszerzések, fejlesztések 
pénzügyi előkészítése) 
Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport 
Bizottság (közbeszerzések, fejlesztések műszaki 
előkészítése) 

Önkormányzat állandó bizottsága; Aszódi 
Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya 

Aszód 

Gazdaságfejlesztés Pénzügyi Bizottság (közbeszerzések, fejlesztések 
pénzügyi előkészítése) 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály és 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

Önkormányzat állandó bizottsága; Aszódi 
Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 

Aszód 

Turizmus - - - 

Média Aszódi Tükör  vállalkozási szerződés  Aszód 

Galga Televízió vállalkozási szerződés   

Egészségügyi alapellátás  felnőtt és gyermek háziorvosok Vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződés alapján  

Aszód (2 felnőtt és 1 gyermek körzet) 

fogorvosok Szakorvosi Rendelőintézetben vállalkozási 
formában az önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződés alapján  

Aszód 2 körzetben 

védőnők I. és II. körzet 
(önkormányzattal kötött egészségügyi 
foglalkoztatási jogviszonyban 

Aszód 

Egészségügyi szakellátás Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet 
Szakorvosi Rendelőintézet Aszód 

állami fenntartású intézmény  Aszód 

Bölcsődei ellátás  Aranykapu Bölcsőde Önkormányzati intézmény Aszód  

Óvodai ellátás Aszódi Napsugár Óvoda Önkormányzati Intézmény Aszód  

Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvoda Önkormányzati Intézmény Aszód  



 
 

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT. 
ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

170 
 
 

Gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai 
fejlesztés, oktatás és 
gondozás 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi 
Tagintézménye 

állami fenntartású intézmény Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, 
Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, 
Tura, Vácegres, Verseg 

Családsegítő és 
gyermekjóléti feladat, 
valamint szociális alap- 
és szakellátás 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és 
Gyermekjóléti Társulása által alapított Kistérségi 
Gondozási Központ ( 

Önkormányzat és Társult Önkormányzatok 
szerződése alapján 

Aszód, Iklad, Kartal, Verseg, Domony, 
Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, 
Vácszentlászló, Zsámbok 

Gyermekétkeztetés Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési 
Intézménye 

Önkormányzati Intézmény Aszód 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás és a 
támogató szolgálat 

   

Kultúra, közművelődés, 
muzeális tevékenység  

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény  Önkormányzati Intézmény Aszód 

 Aszód, országos 

Lakás- és 
helyiséggazdálkodás 

Aszódi Polgármesteri Hivatal  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály és 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
jegyző 

Aszód 

Közvilágítás MVM Partner Zrt. Közszolgáltatási szerződés alapján Aszód 

városüzemeltetés 
(köztisztaság, 
zöldfelületek 
karbantartása stb.) 

Aszódi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Aszód 

Környezet- és 
természetvédelem 

Aszódi Polgármesteri Hivatal   Polgármesteri Hivatali szervezeti egysége Aszód 

, csatornarákötések Aszódi Polgármesteri Hivatal Településképvédelmi és Közterület-felügyeleti 
Osztály 

Aszód 

Ivóvízellátás, 
szennyvízkezelés 

DAKÖV Zrt Üzemeltetési szerződés alapján Aszód és Térsége 
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Hulladékkezelés Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft 
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.  

Közszolgáltatási szerződés alapján Regionális szint 

Közutak kialakítása, 
fenntartása 

Önkormányzati: Aszód Város Önkormányzata 
Állami: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
 

Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei / 
Állami szervezet által  

Aszód 

Helyi tömegközlekedés VOLÁNBUSZ Zrt. Közszolgáltatási szerződés alapján Aszód 

Kötöttpályás 
tömegközlekedés 

MÁV Zrt. Állami országos 

Közbiztonság  
Aszód Galga Polgárőr Egyesület,  
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság/Gödöllői 
Rendőrkapitányság/ Aszódi Rendőrörs 
Közterület-felügyelet  

Jogszabályi feladat-, és hatáskör alapján 
Együttműködési megállapodás alapján 

Aszód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/az-allami-kozuthalozatrol/
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/az-allami-kozuthalozatrol/
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Aszód Város Önkormányzata  

Aranykapu 
Bölcsöde 

Aszódi Napsugár 
Óvoda és 

Szivárvány 
Tagóvoda 

AIKI Városi 
Könyvtár 

Kistérségi 
gondozási 
központ Aszód Város Önk. 

Gyermekétkezteté
si Intézménye 

Volán Zrt. 

Dunakeszi Tankerületi Központ  

Csengey Gusztáv Általános Iskola 
(Csengey. Rákóczi) 

Podmaniczky Alapfokú Művészeti 
 

Család-és Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat (társulási 

fenntartásban) 

MÁV Zrt. 

Albert Schweitzer Kórház Hatvan  

Aszód városi Szakorvosi 
Rendelőintézete   

önkormányzati humán közszolgáltatások  

    

védőnői ellátás 

NEM ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDONÚ INTÉZMÉNYEK 

Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium, Általános Iskola 

Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki 
Technikum, Gimnázium és 

Kollégium 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Aszódi Javítóintézet, Általános 
Iskola és Speciális Szakiskola 

Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Aszódi 

Tagintézménye

 

    
   
    

Aszódi Járási Hivatal 

AIKI Petőfi 
Közérdekű 
Muzeális 

Gyűjtemény 

DAKÖV Kft. MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. 

Aszódi Tükör Szerkesztőség Gyermekétkeztetési Intézmény  

SZOLGÁLTATÓK 

Vodafone Zrt. Digi Kft. 

Zöld Híd B.I.G.G. 

Szemétszállítás 

http://csengeysuli.hu/
http://aszodmuvisk.hu/
http://aszodmuvisk.hu/


 

 

 
A 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia javaslatot tett a „projekttársaság” 
létrehozására, melynek feladata lenne az ITS-ben szerepelő infrastrukturális projektelemek 
megvalósításának koordinálása, lebonyolítása. Hatáskörébe tartozna az infrastrukturális fejlesztési 
program kommunikálása, megismertetése az érintettekkel (befektetők, lakosság, közműszolgáltatók 
stb.), a fejlesztési program monitoringja és rendszeres tájékoztatás a program állásáról, valamint a 
szükséges településrendezési szerződések előkészítése. Ezen szervezet lett volna hivatott –
kiemelkedve az önkormányzati ügymenetből – projektalapon hatékonyan előkészíteni, majd 
megvalósítani a Stratégiában meghatározott projektelemeket. A „projekttársaság” nem alakult meg, 
így a projektekkel kapcsolatos feladatok a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységeinél jelentkeztek 
feladatként.  

Az önkormányzat széles körű együttműködést alakít ki önkormányzati érdekképviseleti 
szervezettekkel, a megyei önkormányzattal, a megyei települési önkormányzatokkal és azok 
társulásaival, valamint az állampolgárok civil szerveződéseivel. A kapcsolattartás és az együttműködés 
konkrét formáit és módszereit, a társadalmi szervezetek, érdekképviseleti szervek, polgárok 
önszerveződő közösségeivel kötött együttműködési megállapodásokban kell meghatározni. Az 
együttműködés céljainak teljesülése érdekében az önkormányzat tisztségviselői részt vesznek az 
érdekvédelmi, szakmai szervezetek, a civil szervezetek fontosabb rendezvényein, a városban működő 
civil szervezetek, egyházak vezetőit a polgármester meghívja az önkormányzat fontosabb 
rendezvényeire, két és többoldalú megbeszéléseket, közös rendezvényeket szerveznek.  

Aszód Város Önkormányzata a hazai önkormányzati szövetségek közül a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének (MÖSZ) a tagja. 

A város korábbi fejlesztési dokumentumai jelentős fejlesztési potenciálként azonosították a 
kastélyokban és az egyéb országos jelentőségű műemlékek, továbbá az egyéb helyi specifikumok 
hasznosításában rejlő Turisztika fejlesztési lehetőségeket. Ezen fejlesztések jelentős előkészítési 
feladatokkal (állammal és szomszédos településekkel való egyeztetések közös koncepció kialakítása, 
pályázati források maximalizálása stb.) járnának, mely szintén speciális szaktudást és projektalapú 
megközelítést kívánna meg.  

Aszód Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezetben nem vesz részt. 

A város jelenleg nem hozott létre önkormányzati tulajdonú városi céget / szervezetet, a Város 
kulturális intézményeinek fenntartását üzemeltetését az önkormányzat által létrehozott Aszódi 
Integrált Kulturális Intézményen keresztül látja el. Léteznek azonban olyan célkitűzések, amelyek 
kiemelt feladatként jelentkezhetnek egy település életében, ezen feladatok célorientált 
projektalapú megközelítést igényelnének. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek 
leterheltsége miatt valós kockázatot jelenthet a fenntartható városi működést érintő zöld és digitális 
átállás tervezésével és megvalósításával kapcsolatos további új feladatok hatékony végrehajtásai is, 
de ez kellő felkészítéssel (pl.: célspecifikus képzések), esetleges külső szakértők bevonásával 
kezelhetőek lennének a horizonton feltűnő konkrét feladatok/projektek ismeretében.



 

 

4.3  Várostérségi koordináció 
A városok fejlődésében jelentős szerepet játszik, hogy milyen szerkezetű településhálózatba 
ágyazódnak be, milyen lehetőségeik vannak fejlesztési és működési együttműködésekre a város 
közigazgatási határán túl terjedő térségben, milyen jellegű versenyhelyzettel szembesülnek 
működésük legkülönfélébb területein. Ezért nagyon fontos a várostérségi partnerség. Az Aszód körül 
fekvő, a várossal közvetlenül határos, azzal funkcionális kapcsolatban álló, a társadalmi, gazdasági 
életéhez kapcsolódó települések önkormányzataival való közös együtt gondolkodás elindítása majd 
annak kiszélesítése tudatos tervezési folyamattá.  

Aszód városvezetése potenciális lehetőséget lát több területet is érintően a térségi 
együttműködésben. Ezt támasztja alá az évek óta sikeresen működő, a szociális szolgáltatások jelentős 
részét ellátó Kistérségi Gondozási Központ fenntartása és működtetése a Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás által. A turizmus lehetne egy olyan terület, melyet célszerű lenne 
nagyobb térségben megszervezni és közösen együtt gondolkodni az önkormányzatoknak. 

A 2019-es önkormányzati választásokat követően a települések közötti kapcsolatrendszerek 
megújultak, dinamikusabbá váltak. Nem csak Aszód városvezetése, hanem a térségi polgármesterek 
többsége is nyitott az új lehetőségek, az új együttműködési formák felé. Ezt kihasználva szeretne Aszód 
egy tudatosabb és rendszeres platformot kialakítani a várostérségi polgármesterekkel.  

Jelenleg a szomszédos települési önkormányzatok a Társulási Tanács formájában jellemzői havi egy 
alkalommal ülnek össze a közös ügyek megvitatására, átbeszélésére.  

2021. 11. 05.-én a szomszédos településekkel konstruktív egyeztetést folytatott Aszód Város 
Önkormányzata és a tervezők, melynek eredményei be lettek emelve a stratégia munkarészekbe.  
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5 KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 
 

Prosperáló város  

 Kockázat  Lehetőség  

A város ágazati szerkezetének egyoldalúsága  Az oktatási, képzési szerkezet a helyi 
gazdaságfejlesztést szolgálja, a várost tágabb térségi 
vagy országos vérkeringésbe is bekapcsolja.  

Alulhasznosított nem önkormányzati tulajdonú 
barnamezős (laktanya) területeinek a városi szövettől 
való elidegenedése, kihasználatlansága  

A város ágazati szerkezete rezliens, több lábon álló 
szerkezetet mutat, kiegyensúlyozott, versenyképes v  
nincs felszívható munkaerő, nem jelentkeznek. 
„Ablakgyártó nagyhatalom”, inkább bejárnak Bp.-re, 
alvóváros 

A városi munkaerő elszívása a szomszédos munkaerő 
vonzáskörzet által 

A helyi gazdaság élénkülésének nem lesznek fizikai 
korlátai, gazdasági területek jelenleg is rendelkezésre 
állnak, de a településrendezési eszközök is kijelölnek 
újabb bevonható területeket. 

A gazdasági infrastruktúra fejlesztése lassú ütemben 
tud csak haladni  Vonzó befektetési célpont 

Az önkormányzat kevés fejlesztési forrást, magántőkét 
tud a gazdaság fejlesztésére bevonni  

A város nagyfoglalkoztatójához/meghatározó 
ágazatához kapcsolódó vállalkozások megtelepedése  

A vállalkozói, fejlesztési együttműködések nem jönnek 
létre, nincs helyi vállalkozói ökoszisztéma  

A globális közlekedés-földrajzi és geopolitikai helyzet 
változása felértékeli a térséget  

A szabályozási környezet változása (jogszabályok, 
ösztönzők, ágazati politikák stb.) kedvezőtlenebb 
gazdasági környezetet teremt  

A társadalmi modernizáció (a fogyasztói társadalom 
térnyerése) begyűrűzése kedvező gazdasági 
folyamatokhoz vezet  

A globális klímaváltozás begyűrűzése kedvezőtlen 
gazdasági folyamatokat indít el helyben  

Ipari terület bővítése külterületi területvásárlással  

A globális egészségügyi válsághelyzetek, járványok 
számottevő lokális negatív gazdasági hatásokat 
indukálnak  

A város adottságai lehetővé teszik a kulturális turizmus 
megerősödését 

A globális gazdasági változásoknak (innovációk, új 
hálózatok, technológiaváltás) az élvonalhoz 
viszonyított eltávolító hatása érvényesül  

Hatékonyabb szociális ellátási, képzési rendszerek 
miatt csökkenő személyi és intézményi kialakítása 
központilag  szolgáltatások  

A társadalmi modernizáció (túlurbanizáció és 
zsúfoltság, elidegenedő társadalom, polarizálódó 
társadalom stb.) begyűrűzése kedvezőtlen helyi 
gazdasági hatásokkal járhat  

Kiváló közút- és vasúthálózati kapcsolatok, potenciális 
gazdasági fejlesztési területek  

Tőkevonzó képesség csökkenése  Turisztikai fejlesztési potenciál (kastélyok,) 

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok (természetes 
fogyás, betelepülők csökkenő száma)  

Állami Tulajdonban lévő területek (Honvédségi terület, 
kastélyok, Fiúnevelő intézet) státuszának rendeződése  

Gazdasági szereplői láb igen gyenge, kisvállalkozások 
egyik hónapról a másikra élnek  

A turizmus megerősödése és tömegessé válása 
oldhatja a meglévő kisvárosi hangulatot. 
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A kastélyok helyzete hosszú távon megoldatlan marad. Pályázati források elérhetősége 

A pályázati források kimerülése, elzárása  

Egyre csökkenő önkormányzati mozgástér (hatáskör, 
anyagi) 

 

Kedvezőtlen ingázási viszonyok (nem áll rendelkezésre 
kellő számú helyi munkaerő) 

 

A város turisztikai potenciáljaiban rejlő lehetőségek 
külső tényezők miatt kiaknázatlanok maradnak 

 

Gazdasági területek aktivizálásának (pl.: előkészítés 
infrastrukturális beruházások) elmaradása 

 

 

 

Zöldülő város  

 Kockázat  Lehetőség  

A városi zöld menetrend nem tud lépést tartani a 
kihívásokkal és a globális zöldülési folyamatokkal  

A városi zöld menetrend lépést tud tartani a 
kihívásokkal és a globális zöldülési folyamatokkal  

A megújuló erőforrások hasznosítása nem helyben, 
nem kellő mértékben történik  

Kiépül a város zöld imázsa 

Nem tud kialakulni a regionális energiaellátás, az 
országos hálózati függés megmarad  

A Hosszú – völgy térségének táji adottságai  
 

Az energiatudatosság nem épül be a helyi lakosság 
mindennapjaiba, és a helyi szereplők működésébe  

Az ökológiai hálózathoz és a Natura2000 hálózathoz 
tartozó területek és a kapcsolódó 

A társadalmi modernizáció (a fogyasztói társadalom 
térnyerése, túlurbanizáció és zsúfoltság) begyűrűzése 
gátolja a fenntarthatóság meghonosodását  

Széles utcák fasortelepítésre 

Meg nem szűnő közlekedési terhelések a főút menti 
beépített területeken  

Az ökológiai hálózathoz és a Natura2000 hálózathoz 
tartozó területek és a kapcsolódó 

A természeti területek, értékes élőhelyek 
fennmaradásának és megőrzésének viszonylag szűk 
területi alapjai  

Széles utcák fasortelepítésre 

A mező és erdőgazdálkodási területek területi 
korlátai és a szakmai program hiánya 

A belterületi zöldfelületi rendszer tartalékterületei 
(Berek, Hosszú völgy, Galga part, Szilos)  

Szűk közlekedési keresztmetszetek, lokális környezeti 
túlterheltség egyes útszakaszokon és természeti 
adottságai csomópontoknál  

Nagy területű intézménykertek jelentős 
zöldterületekkel 

A nehezen nyomon követhető és felszámolható 
illegális hulladéklerakás 

Folytatva az elmúlt évek energiahatékonysági és 
megújulóenergia-felhasználásra irányuló fejlesztéseit, 
megújuló erőforrások helyi hasznosítása megfelelő 
mértékű lesz  

A hagyományos mezőgazdasági kertes területek 
helyét nyaralók és lakóházak foglalják el 

A csapadékvizek telken belüli összegyűjtésével 
(késleltetett bevezetésével), szikkasztásával, 
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hasznosításával csökkenthető a közterületi 
csapadékvízelvezetés terhelése. 

Az éghajlatváltozás hatására mind a csapadék 
elöntések, mint az árvizek gyakorisága súlyossága 
növekedhet. 

Az energiatudatosság a helyi szereplők jellemzőjévé 
válik 

Az energiatudatosság és a zöldülő város 
menetrenddel kapcsolatos helyi lakossági közöny  

Tudatformáló mintaprojektek  
 

Idős korszerűtlen épületállomány magas aránya Szennyvíz és csatornahálózat kiépítésének folytatása  
 

Hagyományos fűtési módok újbóli elterjedése  Hozzáférhető új technológiák, pozitív gyakorlati 
példák 

Zárt szennyvíztározók elterjedése  Természet- és környezetvédelmi szabályok és azok 
betartatása   
 

Talajpusztulás, közlekedési szennyezés  Pályázati források elérhetősége 
Felszíni és felszín alatti vizek szennyezettségének 
növekedése  
 

Korábban bezárt kommunális szeméttelepen 
napelem-park telepítése 

A pályázati források kimerülése, elzárása Veszélyes-hulladékok kezelésének elősegítése (pl.: 
átvevőhely létesítése) 

Befogadói/szolgáltatói oldalon a szükséges 
fejlesztések elmaradása miatt nem valósulhatnak 
meg megújuló energia forrás átállására irányuló 
projektek 

A csapadékvíz-elvezetés rendszerszintű problémáinak 
kezelése érdekében település szintű tanulmányterv 
készítése, mely feltárja a problémákat és 
megoldásokat is kínál azokra. 

 

 

Digitális város  

 Kockázat  Lehetőség  

Az intézmények digitális felzárkóztatásának 
elmaradása / elhúzódása 

A  város  közszolgáltatóinak  digitális 
 átállása végbemegy, az arra irányuló 
pályázati lehetőségek segítségével 

A munkaerő digitális felkészültségnek elmaradása, 
versenyhátrányt helyzetet teremthet  

A város ágazati szerkezete a digitális kor trendjei 
szerint alakul  

A város vállalatainak digitális lemaradása  A digitális infrastruktúra fejlesztése kellő ütemben 
halad  

A digitális innovációk elkerülik a térséget 

 

A digitális szolgáltatások az igényekhez igazodóan 
tudnak megjelenni  

A pályázati források kimerülése, elzárása A helyi lakosok digitálisan képzetteké válnak 

A digitalizáció és a digitális város menetrenddel 
kapcsolatos helyi lakossági közöny 

A Város kedvező elhelyezkedése miatt a digitális 
innovációk begyűrűznek a térségbe  
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 A szabályozási környezet változása (jogszabályok, 
ösztönzők, ágazati politikák stb.) elősegíti a térség 
digitális átállását  

 A globális klímaváltozás begyűrűzése kedvező 
digitalizációs folyamatokat indít el helyben  

 A globális gazdasági változások (innovációk, új 
hálózatok, technológiaváltás) hatékonyan ösztönzik a 
helyi digitális átállást  

 Pályázati források elérhetősége 

 

 

Megtartó város  

 Kockázat  Lehetőség  

A szabályozási környezet változása (jogszabályok, 
ösztönzők, ágazati politikák stb.) gátolja a város 
megtartóképességét  

A városi vonzerő kedvező versenyképességi tényezővé 
válik  

A globális klímaváltozás begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város vonzerejére  A szolgáltatási mix lépést tud tartani a helyi igényekkel  

A globális egészségügyi válsághelyzetek, járványok 
negatívan hatnak a város vonzerejére  

A globális gazdasági változások (innovációk, új 
hálózatok, technológiaváltás) segítik a város 
megtartóképességét  

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok (természetes  
fogyás, betelepülők csökkenő száma) 

A globális közlekedés-földrajzi és geopolitikai helyzet 
változása felerősíti a hely megtartóerejét  

Önkormányzati gazdálkodás forráshiányos volta  
miatt csökkenő személyi és intézményi  
szolgáltatások 

Városi identitástudat, összetartozás erősítése 
(rendezvények, foglalkozások, helyi kiadványok, 
közösségi média, helyi védett épületek megújítása, helyi 
sör stb.)  

A pályázati források kimerülése, elzárása lokálpatriotizmus 
Kulturális terek bővítéseinek elmaradása Befogadó szemléletű lakosság 

A város kiemelt városszöveti elemek (műemlékek, 
laktanya stb.) megújulásainak elmaradása   

Nagy múltja és hagyománya van a baráti együttélésnek 
és mindenki értékként tekint erre 

A térség lélekszám és ezzel együtt a motorizációs fok 
növekedésével nőnek a közúti közlekedési igények, 
nő az ingázás részaránya 

Szomszéd településekkel jól ápolt viszony, szoros 
együttműködés 

 civil szervezetek bevonása a döntés előkészítések 
folyamatába, anyagi támogatás nyújtsa 

 Szolgálati lakások kialakítása, fontosak lennének, mert 
ez lehetne a hívó szó az új itt dolgozó közszféra számára 

 Pályázati források elérhetősége 

 
Rendészeti feladatellátás több pillére alapozott 
működtetése 
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Térfigyelő kamerarendszerek kiépítése és 
összehangolása 

 A turizmus megerősödése és tömegessé válása oldhatja 
a meglévő kisvárosi miliőt. 

 

 

Kiszolgáló város  

 Kockázat  Lehetőség  

 A városi fizikai infrastruktúra fejlesztése lassú 
ütemben tud csak haladni 

A városi inaktív, barnamezős területei új funkciókra 
találnak  

A szabályozási környezet változása (jogszabályok, 
ösztönzők, ágazati politikák stb.) gátolja a város 
kiszolgáló/ellátóképességét  

A városi mikroklíma kedvezően alakul (zöldülés, 
vízfelületek)  

A szabályozási környezet változása (jogszabályok, 
ösztönzők, ágazati politikák stb.) gátolja a város 
kiszolgáló/ellátóképességét  

A globális gazdasági változások (innovációk, új 
hálózatok, technológiaváltás) segítik a város 
kiszolgálóképességét  

A globális klímaváltozás begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város kiszolgálóképességére  

A globális közlekedés-földrajzi és geopolitikai helyzet 
változása támogatja a hely kiszolgálóképességét  

Felszíni rétegek mozgási lehetőségei, vagyoni károk 
bekövetkezésének sűrűsödése 

A társadalmi modernizáció (a fogyasztói társadalom 
térnyerése) begyűrűzése  
felerősíti a város kiszolgálóképességét  

A társadalmi modernizáció (túlurbanizáció és 
zsúfoltság, elidegenedő társadalom, polarizálódó 
társadalom stb.) begyűrűzése kedvezőtlenül hat a 
város kiszolgálóképességére 

Idős korszerűtlen épületállomány magas aránya 

Önkormányzati gazdálkodás forráshiányos volta 
miatt csökkenő személyi és intézményi kialakítása 

Megfelelő, takarékos területfelhasználás, igényeknek 
megfelelően rendelkezésre álló gazdasági és 
lakóerületek; 

A domborzati adottságok nehezítik a kerékpáros és 
a gyalogos közlekedést  

Településkép-védelemre érdemes területek, épített 
környezet műemléki értékes elemei; 

elöregedett közműhálózat Jól átgondolt, szakmai alapokon nyugvó 
közlekedéshálózati és közlekedésszervezési 
beavatkozások 

Régi vízvezeték folyamatos rekonstrukciója  
 

Csapadékvíz-elvezetés folyamatos tervszerű kiépítése, 
megoldása  

Az egyre intenzívebb csapadékmennyiség az árkok 
hiánya valamint a meglévőek nem megfelelő, 
hiányos karbantartása miatt növekszik az elöntés 
veszély 

Vízfolyások további rendezése  

A pályázati források kimerülése, elzárása Alternatív energiák alkalmazása   

Folyamatosan változó jogszabályi környezet Pályázati források elérhetősége 
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Önkormányzatok további feladat és 
hatáskörvesztése miatt csökkenő lokális 
szolgáltatási szint 

Az ide érkező diákok közlekedési módválasztásának 
befolyásolása, alternatívák kialakításával 

A városhatárt átlépő utazások tekintetében 
alacsony a változtatási hajlandóság, kevés az 
alternatíva 

Alapvetően támogató a lakosság a mobilitási szokások 
megváltoztatása irányába 

A legnagyobb társadalmi réteg (aktív korúak) a 
legkevésbé fogékonyak a közlekedési szokásaik 
megváltoztatására 

A Városközpont foghíj telkeinek bevonása 
parkolókapacitás növelése érdekében 

A Kossuth Lajos utca az országos úthálózat része, 
így annak fejlesztésébe Nem csak Aszód a 
kompetens 

A Városon belüli és az összenőtt szomszéd települések 
közötti kerékpárút hálózati elemek hiánypótló 
kialakítása 

Kerékpáros infrastruktúra teljes hiánya miatt a 
lakosság nem tekinti a kerékpárt városon belüli 
közlekedés alternatívájának 

A kötöttpályás és közúti tömegközlekedés hálózati 
fejlesztések vonzóbbá teszi azok használatát 

A közlekedési szokások alakulására a város 
kompetenciáját meghaladó, országos, globális 
körülmények is hatással vannak 

sharing-rendszerek, több települést érintő hálózatok 
kiépítése   

Kiszámíthatatlan jogszabályi környezet Elektromos autó töltőállomás létesítése 

Az agglomerációs folyamatok fokozódása 
meghaladja a város kapacitásait   

A közigazgatási határral félbevágott laktanya fejlesztési 
potenciáljának kihasználása, Hévízgyörkkel közös 
koncepció fejlesztési kialakítása  

Az Aszód közlekedési problémáit elsősorban külső, 
térségi közlekedés tényezői okozzák 

Közösségi összetartozást erősítő funkcióbővítő 
fejlesztések megvalósítása (pl.: Civilház kialakítása, 
Tiszti klub hasznosítása művelődési házként, mini helyi 
sörfőzde kialakítása, műemlékek megújulása,   

 Geotechnikai vizsgálatok elvégzése a 
csúszásveszélyességre való tekintettel, mely alapján 
cselekvési terv készítése (különös tekintettel a meglévő 
és szükségesen építendő rézsűkre) 
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