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1 Stratégiai munkarész  
 

1.1 Forgatókönyv elemzés  
 

1.1.1. Standard forgatókönyv 
 

A helyzetértékelő munkarész utolsó alfejezetében számba vettük azokat a kockázatokat és 
lehetőségeket, melyekre a városnak és szűkebb térségének az elkövetkezendő időszakban kiemelt 
figyelmet kell fordítania. A település képes lesz intézkedéseket hozni egyes kockázati tényezők 
mérséklésére, azonban a kockázatok túlnyomó többsége a településen messze túlmutató 
folyamatokból, és azok származtatott hatásaiból ered. A települések sikere, fejlődési pályája a 
következő években döntő mértékben függhet attól, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonyan 
tudnak reagálni a folyamatosan változó beazonosított külső tényezőkre / körülményekre, így például 
az egészségügyi válsághelyzetekre, a lakosságszám növekedésére, a gazdasági konjunktúra ciklusokra 
vagy éppen visszaesésekre, az egyre szélsőségesebb időjárási helyzetekre, a településkép és a 
tájhasználat átalakulására. 

Ahhoz, hogy a város minél hatékonyabban tudja kiaknázni a lehetőségeit, és minél 
hatékonyabb választ tudjon adni a következő évek kihívásaira, először érdemes megvizsgálni, hogy mi 
várható, ha a külső hatások akadálytalanul gyűrűznek be a település életébe. A következőkben először 
egy ún. kitettségi mátrix létrehozásával vizsgáljuk meg a korábbi fejezetben már beazonosított 
tényezők kockázati besorolását, majd a legfontosabb kockázatok tényleges hatását elemezzük 
számszerűsített prognózisokkal. A prognózisok felállításához a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
által fejlesztett Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)1 szolgáltat adatokat számos 
tématerületen, általában 2050-ig, tízéves bontásban. A prognózisok során kiemelten érdemes figyelni 
a 2030-as évre vonatkoztatott trendeket, hiszen a most megalkotott települési stratégia középtávú 
megvalósulása ezen az időtávon várható, míg a 2050-es év értékei a hosszútávú megvalósíthatósághoz 
szolgáltathatnak információt. A bemutatott prognózisok a település jövőjének standard 
forgatókönyvét adják, vagyis nem számolnak a társadalom és a gazdaság időközbeni 
alkalmazkodásával.  

A stratégiai fejezet dinamikus keretként működik és támogatja a város jövőképének és 
célrendszerének meghatározását és szükség esetén felülvizsgálatát, kiigazítását.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A fejezetben megjelenő valamennyi adat forrása: https://nater.mbfsz.gov.hu/ 
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GDP – Aszódi járás az országos trend viszonylatában (2030) 

 
Fogyasztás – Aszódi járás az országos trend viszonylatában (2030) 

 
Deprivációs index – Aszódi járás az országos trend viszonylatában (2030) 

 
Turisztika - Aszódi járás az országos trend viszonylatában (2050) 
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Demográfia  
2051-re a népesség továbbra is jelentő számban fog koncentrálódni a közép-magyarországi 
térségben, így az Aszódi járás esetében is jelentős népesség növekedést prognosztizálnak. Az 
előrejelzések szerint a népesség növekedés 2051-re az Aszódi járásban meghaladja a 2011-es érték 
110%-át. E tekintetben Aszódon is számottevő népességgyarapodás várható. A népesség növekedés 
mozgatórugója az odavándorlás lesz. 

 
Öregedés 

A népesség öregedési folyamatait az egyik legjobban szemléltető mutató az öregedési index, amely 
az idős népesség (65–X éves) arányát mutatja meg a gyermeknépességhez (0–14 éves) viszonyítva. 
Az Aszódi járásban 2031-re tovább fog erősödni az öregedés. A mutató 2031-ben várható értéke 
151%-a lesz a 2011-es adatnak. A lassú elöregedési folyamat már így is kimutatható Aszódon. Ez a 
folyamat tovább fog erősödni, melyet várhatóan az aktív korúak nagyszámú beköltözése, valamint a 
várható élettartam növekedése, ezáltal az idős korcsoportok számának a megemelkedése okozza 
majd. Az Aszódi járás és Aszód népességének elöregedési folyamatai azonban országos kitekintésben 
kedvezőnek mondhatóak és ez tükröződik 2031-ben is. 

 
Várható élettartam 

Az öregedési folyamatnál jeleztük, hogy az öregedési index erősödésénél a várható élettartam 
növekedése is közrejátszik. Az Aszódi járásban 2021-ben a nők esetében a születéskor várható 
élettartam 80 év. 2031-re ez az érték várhatóan 82 évre fog emelkedni. A férfiak esetében a trendnek 
megfelelően alacsonyabb a születéskor várható élettartam a nőkhöz képest. 2021-ben az Aszódi 
járásban ez az érték 72 év, amely várhatóan 74 évre fog emelkedni 2031-re. 
 
 GDP 
A megyei szintnél részletesebb gazdasági előrejelzés létrehozása elméleti, módszertani és gyakorlati 
nehézségekbe ütközik, helyi döntések levezetésére nem szolgálhat, ezért csak megyei szinten állnak 
rendelkezésre gazdasági előrejelzések. 
Az Aszódi járás és Aszód Magyarország legdinamikusabb gazdasági térségben helyezkedik el. A 
gazdasági növekedés a továbbiakban is folytatódni fog a térségben. A GDP megyei szintű éves átlagos 
növekedési rátája 2025–2030 között (2014-es árakon) 3,6%, amely a legmagasabb érték a megyék 
tekintetében ebben az időszakban. 
 
 Fogyasztás 
Fogyasztási előrejelzési adatok szintén csak megyei szinten állnak rendelkezésre. A háztartások 
fogyasztása összekapcsolható a GDP növekedésével, ugyanis a háztartások fogyasztása együtt mozog 
a GDP növekedésével. Fogyasztási előrejelzési adatok szintén csak megyei szinten állnak 
rendelkezésre. A háztartások fogyasztásának éves átlagos növekedési rátája 2025–2030 között 5,3%-
kal fog növekedni. Ez a bővülés a második legnagyobb érték a megyék között ebben az időszakban. 
 
 Szegénység 
A nélkülözés és a szegénység leírására használt egyik mutatószám a deprivációs index. A deprivációs 
index szorosan összekapcsolódik demográfiai és szociális tényezőkkel. A deprivációs index több 
elemből álló komplex mutató. Értéke 0 és 1 közé eső szám, az alacsony értékek mutatják a kedvezőtlen 
helyzetet, minél közelebb van a 0 értékhez, annál jobban érinti a területet a szegénység. 2011-ben az 
Aszódi járás értéke 0,58. 2031-ben az index szinte hasonló értéket mutat: 0,57. A pozíciója nem mozdul 
el, továbbra is a kedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik majd az Aszódi járás. 
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 Éghajlat/klíma 
Aszód hosszú távú stratégiai tervezésében nagyon fontos annak ismerete, hogy miként alakul a város 
és a térség klímája a következő évtizedekben. Aszód esetében a REG CM klímamodell alapján 1-1,5°C 
átlaghőmérséklet emelkedést vetítenek előre 2050-ig (egyes modellek 1,5-2°C-os emelkedést 
jósolnak). A nyári átlaghőmérséklet változás az elkövetkező évtizedekben ennél is jelentősebb lesz, 
várhatóan 2-2,5 °C. Az átlaghőmérséklet emelkedésével, a hosszabb nyári időszakkal növekszik a 
hőhullámok száma is. Az Aszódi járás esetében a hőhullámos napok 71-78%-os növekedése várható 
2050-re. Az Aszódi járás hőhullámokkal szembeni kitettsége közepes mértékű.  
Fontos kérdés a csapadék összegének várható alakulása is. Aszódon várhatóan -25-0 mm közötti 
csapadékcsökkenést prognosztizálnak az elkövetkező évtizedekben 2050-ig (ALADIN-Climate 
klímamodell). A REG CM klímamodell ennél rosszabb verziót vetít előre (-75 - -50 mm). 
A klíma változása sok dimenzióra kihat, így a turizmusra is. A Turisztikai Klíma Index (TCI) értékei azt 
szemléltetik, hogy a turizmust mennyire befolyásolja a klíma változása. A TCI mutatónál az eredmények 
0 és 100 között szórnak, ezek közül a 80 felettiek a turizmus szektor szempontjából kedvező, a 60-80 
közöttiek mérsékelten kedvező feltételeket biztosítanak, 60 alatt pedig kevésbé kedvező 
körülményekről beszélhetünk. Az Aszódi járás esetében a TCI mutató értéke a 2021-2050 időszakra 
61,64. 

 
 
Az alábbi kitettségi mátrix vizsgálja a már beazonosított kockázati és lehetőségbeli tényezőket, 

vagyis kihívásokat, ahol az egyes külső tényezők begyűrűzésének kockázatát, gyakoriságát és 
mértékét kell értékelni. A kockázati besorolást a várható gyakoriság és kifejtett hatás mértéke 
alapján lett értékelve, amennyiben egy hatás bármely kategória szerint 5-ös fokozatba kerül, akkor 
nagyon kockázatosnak kell tekinteni.   

A kitettségi mátrix alapozza meg a standard forgatókönyvet, melyben a begyűrűző potenciális 
negatív, kiküszöbölendő hatásokat veszi figyelembe a város. 

Prosperáló város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

A városi munkaerő 
elszívása a szomszédos 
munkaerő vonzáskörzet 
által 

5 4 4 

A vállalkozói, fejlesztési 
együttműködések nem 
jönnek létre, nincs helyi 
vállalkozói ökoszisztéma 

4 4 4 

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése 
kedvezőtlen gazdasági 
folyamatokat indít el 
helyben 

4 4 3 

Gazdasági szereplői láb 
igen gyenge, 
kisvállalkozások egyik 

4 5 4 
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Prosperáló város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

hónapról a másikra 
élnek 
Egyre csökkenő 
önkormányzati 
mozgástér (hatáskör, 
anyagi)  

5 5 4 

Kedvezőtlen ingázási 
viszonyok (nem áll 
rendelkezésre kellő 
számú helyi munkaerő) 

4 4 4 

A város turisztikai 
potenciáljaiban rejlő 
lehetőségek külső 
tényezők miatt 
kiaknázatlanok 
maradnak 

5 5 3 

Gazdasági területek 
aktivizálásának (pl.: 
előkészítés 
infrastrukturális 
beruházások)  
elmaradása 

4 4 3 

 

 

Zöldülő város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

Az éghajlatváltozás 
hatására mind a 
csapadék elöntések, 
mind az árvizek 
gyakorisága súlyossága 
növekedhet. Az extrém 
mennyiségű csapadék, 
hirtelen lezúdulása 
bizonyos 
településrészeken 
komoly kockázati 
tényezőt jelent. 

5 4 3 
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Zöldülő város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

Szűk közlekedési 
keresztmetszetek, 
lokális környezeti 
túlterheltség egyes 
útszakaszokon és 
csomópontoknál 

4 4 4 

Az energiatudatosság és 
a zöldülő város 
menetrenddel 
kapcsolatos helyi 
lakossági közöny   

4 5 5 

Térségi, regionális 
függőség megmarad az 
energia hálózatok 
tekintetében 

4 5 4 

Intézményhálózat 
épületállománynak 
energiahatékonyság 
korszerűsítéseinek 
elmaradása 

5 4 3 

Befogadói/szolgáltatói 
oldalon a szükséges 
fejlesztések elmaradása 
miatt nem 
valósulhatnak meg 
megújuló energia forrás 
átállására irányuló 
projektek 

5 4 5 

 

Digitális város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

Az intézmények digitális 
felzárkóztatásának 
elmaradása / 
elhúzódása 

4 5 3 

A munkaerő digitális 
felkészültségnek 
elmaradása, 

4 5 4 
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Digitális város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

versenyhátrányos 
helyzetet teremthet  
A digitalizáció és a 
digitális város 
menetrenddel 
kapcsolatos helyi 
lakossági közöny 

4 5 3 

    
 

Megtartó város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése 
kedvezőtlen hatásokat 
fejt ki a város 
vonzerejére  

4 5 3 

A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, 
járványok negatívan 
hatnak a város 
vonzerejére  

4 4 3 

Önkormányzati 
gazdálkodás 
forráshiányos volta  
miatt csökkenő személyi 
és intézményi  
szolgáltatások 

5 4 5 

Kulturális terek 
bővítéseinek 
elmaradása 

4 4 4 

A város kiemelt 
városszöveti elemek 
(műemlékek, laktanya 
stb.) megújulásainak 
elmaradása   

5 5 3 

A térség lélekszám és 
ezzel együtt a 
motorizációs fok 
növekedésével nőnek a 

4 4 3 
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Megtartó város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

közúti közlekedési 
igények, nő az ingázás 
részaránya 

 

 

Kiszolgáló város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

Az egyre intenzívebb 
csapadékmennyiség az 
árkok hiánya valamint a 
meglévőek nem 
megfelelő, hiányos 
karbantartása miatt 
növekszik az elöntés 
veszély 

4 4 3 

Önkormányzatok 
további hatáskörök és 
bevételek vesztése 
miatt csökkenő lokális 
szolgáltatási szint 

5 5 5 

A legnagyobb 
társadalmi réteg (aktív 
korúak) a legkevésbé 
fogékonyak a 
közlekedési szokásaik 
megváltoztatására 

4 5 4 

Kerékpáros 
infrastruktúra teljes 
hiánya miatt a lakosság 
nem tekinti a kerékpárt 
városon belüli 
közlekedés 
alternatívájának 

4 4 3 

Kiszámíthatatlan 
jogszabályi környezet 5 5 5 

Az agglomerációs 
folyamatok fokozódása 5 4 4 
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Kiszolgáló város 

Potenciális negatív és 
pozitív hatás 

Milyen a hatás kockázati 
besorolása? (5: nagyon 
kockázatos; 4: 
kockázatos; 3: 
közepesen kockázatos; 
2: kicsit kockázatos; 1: 
elenyésző kockázatot 
jelent) 

Milyen gyakoriságú a 
hatás? (5: napi, 4: 
évente többször, 3: 
többévente egyszer, 2: 
évtizedenként egyszer, 
1: 20-30 évente egyszer) 

Mekkora a várható 
hatás mértéke? (5: nagy 
területeket, sok 
szereplőt komolyan 
érintő kérdéskör; … 1: 
elenyésző területre és 
kis hatással bíró 
hatások) 

meghaladja a város 
kapacitásait   
Az Aszód közlekedési 
problémáit elsősorban 
külső, térségi 
közlekedés tényezői 
okozzák 

4 4 4 

 

1.1.2. Adaptív forgatókönyv 
 
A fentiekben a standard forgatókönyvben át lettek tekintve a következő években potenciálisan 
begyűrűző, negatív hatások, a következőkben pedig azt vesszük górcső alá, hogy Aszód és térsége 
várhatóan mennyire tud majd alkalmazkodni, azaz mennyire felkészült és mennyire lesz képes 
kezelni, adaptálni ezeket a hatásokat. Az adaptív forgatókönyv szintén egy mátrixon alapul, melyben 
az előző részekben már beazonosított, magas kockázatúként értelmezett negatív hatások kerültek be 
tervezési dimenziónként.  
 
A táblázatban az egyes vizsgálati szempontokat tartalmazó oszlopok az alábbiakban részletezettek 
szerint lettek értékelve (1-5 skálán): 
 
Milyen a Város abszorciós képessége?  

Ennél az értékelési szempontnál meg kell vizsgálni, hogy milyen a város elnyelő/felszívó képessége, 
vagyishogy a begyűrűző külső hatásokat mennyire képes elnyelnie/ellenállnia/kivédenie a 
„rendszernek”, anélkül, hogy ahhoz bármilyen változtatásra lenne szükség.  Az értékelésnél 5-ös 
értéket kapott, ha egy hatás begyűrűzését a város és térsége várhatóan teljes mértékben képes lesz 
kivédeni, kezelni, 1-es érték pedig az kapott, melyet egyáltálan nem tud ellenállni a negatív 
hatásnak. Az alacsony abszorciós képesség tehát arra mutat rá, hogy mennyire sebezhető a város 
az egyes kockázatként beazonosított tényezők tekintetében.  

Milyen a város adaptációs képessége? 

Ennél az értékelési szempontnál meg kell vizsgálni, hogy a kockázatként beazonosított tényező 
által megváltozott környezeti feltételekhez miként tud alkalmazkodni, az adott tényező 
bekövetkezését mennyire várja felkészülten a város. Az 5-ös értékek, azt mutatják, hogy az egyes 
hatást már felkészülten várja a rendszer, azonnali megoldást tud adni a tényezőre, azaz település 
rugalmasan képes reagálni. Az 1-es azt mutatja, hogy hogy az egyes hatás felkészületlenül éri a 
rendszert, melyre nem tud azonnali megoldást/választ adni. Az alacsony adaptációs tényezőből 
tehát arra lehet következtetni, hogy város és térsége az adott hatással szemben még teljesen 
felkészületlen. 
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Milyen a város transzformációs képessége? 

A transzformációs képesség vizsgálata során vizsgálni kell, hogy a város és térsége a mennyire 
képes a saját változásaival reagálni a külső hatásokra, mennyire képes egy új kiinduló állapotra 
állni a rendszer egésze. 5-ös értéket az a beazonosított kockázati tényező kap, melyet komplett 
rendszerek kerültek már kialakításra a hatások kezelésre, 1-es értéket értelemszerűen pedig az, 
mely vonatkozásában teljes folyamat átalakítás és eszközcsere szükséges a helyzet kezelésére.  

 

Te
rv

ez
és

i d
im

en
zi

ó 

A magas kockázatú (4-es, 
5-ös) potenciális negatív 
hatások 

Milyen a város 
abszorpciós 
képessége? 

Milyen a város 
adaptációs 
képessége?  

Milyen a város 
transzformációs 
képessége?  

Pr
os

pe
rá

ló
 v

ár
os

 

A városi munkaerő 
elszívása a szomszédos 
munkaerő vonzáskörzet 
által 

3 2 3 

A vállalkozói, fejlesztési 
együttműködések nem 
jönnek létre, nincs helyi 
vállalkozói ökoszisztéma 

2 2 2 

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen 
gazdasági folyamatokat 
indít el helyben 

3 4 4 

Gazdasági szereplői láb 
igen gyenge, 
kisvállalkozások egyik 
hónapról a másikra élnek 

2 3 3 

Egyre csökkenő 
önkormányzati mozgástér 
(hatáskör, anyagi)  

2 2 3 

Kedvezőtlen ingázási 
viszonyok (nem áll 
rendelkezésre kellő számú 
helyi munkaerő) 

2 2 3 

A város turisztikai 
potenciáljaiban rejlő 
lehetőségek külső 
tényezők miatt 
kiaknázatlanok maradnak 

3 3 3 

Gazdasági területek 
aktivizálásának (pl.: 
előkészítés 
infrastrukturális 
beruházások) elmaradása 

3 3 3 

Zö
ld

ül
ő 

vá
ro

s Az éghajlatváltozás 
hatására mind a csapadék 
elöntések, mind az árvizek 
gyakorisága súlyossága 
növekedhet. Az extrém 
mennyiségű csapadék, 

2 3 3 
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hirtelen lezúdulása 
bizonyos 
településrészeken komoly 
kockázati tényezőt jelent. 
Szűk közlekedési 
keresztmetszetek, lokális 
környezeti túlterheltség 
egyes útszakaszokon és 
csomópontoknál 

2 2 2 

Az energiatudatosság és a 
zöldülő város 
menetrenddel kapcsolatos 
helyi lakossági közöny  

4 4 4 

Térségi, regionális 
függőség megmarad az 
energia hálózatok 
tekintetében 

2 2 2 

épületállomány 
energiahatékonyság 
korszerűsítéseinek 
elmaradása 

2 2 4 

Befogadói/szolgáltatói 
oldalon a szükséges 
fejlesztések elmaradása 
miatt nem valósulhatnak 
meg megújuló energia 
forrás átállására irányuló 
projektek 

5 4 3 

Di
gi

tá
lis

 V
ár

os
 

Az intézmények digitális 
felzárkóztatásának 
elmaradása / elhúzódása 

2 2 3 

A munkaerő digitális 
felkészültségnek 
elmaradása, 
versenyhátrányos 
helyzetet teremthet  

2 3 2 

A digitalizáció és a digitális 
város menetrenddel 
kapcsolatos helyi lakossági 
közöny 

3 3 4 

M
eg

ta
rt

ó 
Vá

ro
s 

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város 
vonzerejére  

4 4 4 

A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
negatívan hatnak a város 
vonzerejére  

2 3 3 

Önkormányzati 
gazdálkodás forráshiányos 
volta  
miatt csökkenő személyi és 
intézményi  
szolgáltatások 

2 2 2 

Kulturális terek 
bővítéseinek elmaradása 3 3 4 
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Fentiekben felsorolva és értékelve a várható hatásokat képet kaphatunk a város és környezetének 
felkészültségére, melyből egyből adódna a kérdés, hogy milyen intézkedéseket hozhat az egyes 
tényezők kezelésének érdekében, hogy a térség az elkövetkezendő időszakban minél kevesebb 
negatív hatás érje, és ne gyűrűzzenek be a káros folyamatok / folyamat együttesek.  

Az önkormányzatok egyre szűkülő eszköztárral és forrással rendelkeznek a lokális, helyben keletkező 
problémák kezelésére, így igencsak kitettek az új problémák és feladatok állátására. Napjainkban is 
zajlanak olyan folyamatok, amelyek az egyes országos kormányzati szakmapolitikáját is komoly 
kihívások elé állítják, így sok esetben helyi szinten kevés lehetőséggel rendelkeznek bizonyos tényezők 
kezelésére. Jó példa lehet erre a népesség területi átrendeződése vagy az éghajlatváltozás. A népesség 
átrendeződésének problémája alapvetően a fogyó népességű kistelepülések kapcsán érzékelhető, 
holott ezen folyamat megállítására számos intézkedés született már hazánkban az elmúlt években. 

A város kiemelt 
városszöveti elemek 
(műemlékek, laktanya stb.) 
megújulásainak 
elmaradása   

3 4 3 

A térség lélekszám és ezzel 
együtt a motorizációs fok 
növekedésével nőnek a 
közúti közlekedési igények, 
nő az ingázás részaránya 

4 4 3 

Ki
sz

ol
gá

ló
 v

ár
os

 

Az egyre intenzívebb 
csapadékmennyiség az 
árkok hiánya valamint a 
meglévőek nem megfelelő, 
hiányos karbantartása 
miatt növekszik az elöntés 
veszély 

2 2 3 

Önkormányzatok további 
hatáskörök és bevételek 
vesztése miatt csökkenő 
lokális szolgáltatási szint 

1 2 1 

A legnagyobb társadalmi 
réteg (aktív korúak) a 
legkevésbé fogékonyak a 
közlekedési szokásaik 
megváltoztatására 

3 3 3 

Kerékpáros infrastruktúra 
teljes hiánya miatt a 
lakosság nem tekinti a 
kerékpárt városon belüli 
közlekedés 
alternatívájának 

3 3 5 

Kiszámíthatatlan 
jogszabályi környezet 1 2 1 

Az agglomerációs 
folyamatok fokozódása 
meghaladja a város 
kapacitásait   

2 3 3 

Az Aszód közlekedési 
problémáit elsősorban 
külső, térségi közlekedés 
tényezői okozzák 

3 3 3 
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Ennek ellenkezőjét láthatjuk a nagyobb városok agglomerálódásával, mely urbanisztikai folyamatokat 
csak dinamizálták a 2020 óta tartó pandémia és a CSOK tényezői, mely jelentős kihívás elé állították az 
érintett településeket. Az agglomerációs települések jelenleg próbálják rendezni a soraikat és lépést 
tartani az intenzíven felmerülő igényekre. A népességnövekedés kihívásai, elsősorban a 
közszolgáltatások elégtelensége kapcsán ezek kezelése a helyi intézményhálózat kapacitás határainak 
feszegetésében jelenítődik. A települések mozgásterét alapjaiban határozzák meg anyagi erőforrásaik 
is, tehát különösen a komoly adóbevételekkel nem rendelkező kisvárosok (mint Aszód is) továbbra is 
szüksége lesz a központi költségvetésből dedikált forrásokra és/vagy pályázati lehetőségekre az 
intézményi hálózat (egészségügyi, szociális, kulturális) vagy éppen a közlekedési infrastruktúra 
megfelelő szintre történő fejlesztéséhez. Aszódon jelenleg még nem jelentkeznek kiemelten a 
túlzsúfoltság, de a jelenlegi trendekre való tekintettel csak idő kérdése, hogy elérje a várost a 
felfokozott igény.  

A korlátozott pénzügyi erőforrásokkal és kompetenciákkal (pl. közoktatás, közlekedésszervezés 
terén) rendelkező helyi önkormányzatoknak elsősorban olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek 
viszonylag alacsony ráfordítást igényelnek, a meglévő külső keretfeltételek közepette is 
érvényesíthetők, ugyanakkor nagyban támaszkodnak a helyben lévő tudásra és erőforrásokra, 
lelkesedésre, valamint a helyi társadalom bevonására. Mindez az intézkedések szempontjából erős 
legitimitást, a helyi lakosság számára beleszólási lehetőséget, a helyi önkormányzat számára pedig az 
aktuális finanszírozási lehetőségektől minél inkább függetlenül tervezhető működést jelent. 

Az adaptív forgatókönyvre adható válaszok 

Te
rv

ez
és

i d
im

en
zi

ó 

Feltárt kockázat 

Kockázatok 
helyi 

kezelhetősé
gének 

mértéke 

Lehetséges intézkedések 

Pr
os

pe
rá

ló
 v

ár
os

 

A városi munkaerő 
elszívása a szomszédos 
munkaerő vonzáskörzet 
által 

alacsony - intenzívebb és tudatosabb helyi gazdaságfejlesztés 

A vállalkozói, fejlesztési 
együttműködések nem 
jönnek létre, nincs helyi 
vállalkozói ökoszisztéma 

magas 

- önkormányzati moderációs szerep felvállalása, a helyi 
vállalkozásokkal szoros kapcsolattartás, szükséges 
rendszerességgel közös megbeszélése tartása az igények 
felderítésére   

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen 
gazdasági folyamatokat 
indít el helyben 

közepes 
- innovatív technológiát alkalmazó cégek támogatása; 
- fiatalokra helyi munkaerőpiacra jutásának elsegítése; 
- start – up és spin – off vállalkozások támogatása, 

Gazdasági szereplői láb 
igen gyenge, 
kisvállalkozások egyik 
hónapról a másikra élnek 

közepes - önkormányzati kkv támogatói program (kkv pályázat) 

Egyre csökkenő 
önkormányzati 
mozgástér (hatáskör, 
anyagi)  

 alacsony 
- új, alternatív források bevonása a városfejlesztésbe 
(közösségi finanszírozás –crowdfunding, helyi CSR 
tevékenység aktivizálása) 

Kedvezőtlen ingázási 
viszonyok (nem áll közepes - intenzívebb és tudatosabb helyi gazdaságfejlesztés 
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Te
rv

ez
és

i d
im

en
zi

ó 

Feltárt kockázat 

Kockázatok 
helyi 

kezelhetősé
gének 

mértéke 

Lehetséges intézkedések 

rendelkezésre kellő 
számú helyi munkaerő) 
A város turisztikai 
potenciáljaiban rejlő 
lehetőségek külső 
tényezők miatt 
kiaknázatlanok 
maradnak 

alacsony 

- Érdekközösségi kapcsolatok kialakítása a környező 
települési önkormányzatokkal a hatékonyabb 
érdekérvényesítés és a szinergikus fejlesztések 
megvalósítása érdekében (TDM szervezet); 
- a magas fejlesztési potenciállal rendelkező állami 
tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatosan kezdeményező 
szerep felvállalása; 

Gazdasági területek 
aktivizálásának (pl.: 
előkészítés 
infrastrukturális 
beruházások) 
elmaradása 

közepes 

- a fejlesztők bevonzása; 
- koordinációs szerep felvállalása a befektetők és az 
érintett tulajdonosok között;  
- szükség szerinti településrendezési szerződések 
előkészítése, koordinálása; 

Zö
ld

ül
ő 

vá
ro

s 

Az éghajlatváltozás 
hatására mind a 
csapadék elöntések, 
mind az árvizek 
gyakorisága súlyossága 
növekedhet. Az extrém 
mennyiségű csapadék, 
hirtelen lezúdulása 
bizonyos 
településrészeken 
komoly kockázati 
tényezőt jelent. 

közepes 

- vízrendezési tervek készítése, ütemezett megvalósítása 
(pályázati forrás szükséges);  
- állékonysági geotechnikai vizsgálatok, intézkedési 
tervek elkészítése a csúszásveszélyes területek 
vonatkozásában, mely után ütemezett megvalósítás 
(pályázati forrás szükséges);  

Szűk közlekedési 
keresztmetszetek, lokális 
környezeti túlterheltség 
egyes útszakaszokon és 
csomópontoknál 

közepes 
- A készülő SUMP-ben foglalt fejlesztések előkészítése, 
majd ütemezett megvalósítása jellemezően pályázati 
forrásból.  

Az energiatudatosság és 
a zöldülő város 
menetrenddel 
kapcsolatos helyi 
lakossági közöny  

közepes 
- SECAP és a klímastratégiák elkészítése; 
- önkormányzati szerepvállalás és iránymutatás a 
szemléletformálásban; 

Térségi, regionális 
függőség megmarad az 
energia hálózatok 
tekintetében közepes 

- önkormányzati energiapolitika kialakítása és 
elfogadása; 
- energiastratégia készítése; 
- energiafelhasználásra irányú programok; 
- önkormányzati ingatlan stratégia elkészítése; 
- szemléletformálás az energiafelhasználásban; 

épületállomány 
energiahatékonyság 
korszerűsítéseinek 
elmaradása 

közepes - igények felmérése, koncepcióalkotás; 
- pályázati lehetőségek keresése; 

Befogadói/szolgáltatói 
oldalon a szükséges alacsony - térség szintű összefogás és érdekérvényesítés minden 

szinten 
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Feltárt kockázat 

Kockázatok 
helyi 

kezelhetősé
gének 

mértéke 

Lehetséges intézkedések 

fejlesztések elmaradása 
miatt nem valósulhatnak 
meg megújuló energia 
forrás átállására irányuló 
projektek 

Di
gi

tá
lis

 v
ár

os
 

Az intézmények digitális 
felzárkóztatásának 
elmaradása / elhúzódása 

közepes - igények felmérése; 
- pályázati lehetőségek keresése; 

A munkaerő digitális 
felkészültségnek 
elmaradása, 
versenyhátrányos 
helyzetet teremthet  

alacsony - törekedni kell a digitális szolgáltatók bevonzásra, 
esetleges pilotprojekt meghonosítása kísérleti jelleggel; 

A digitalizáció és a 
digitális város 
menetrenddel 
kapcsolatos helyi 
lakossági közöny 

közepes - önkormányzati szerepvállalás a szemléletformálásban 
és az iránymutatásban; 

M
eg

ta
rt

ó 
vá

ro
s 

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város 
vonzerejére  közepes 

- helyi klímaalkalmazkodási stratégiák kialakítása;  
- klímaváltozás hatásainak csökkentése építészeti és 
városrendezési eszközökkel (pl. esővíztárolók, zöld 
átállás menetrendjének megvalósítása fásítások, 
közterületi árnyékolás); 

 
A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, 
járványok negatívan 
hatnak a város 
vonzerejére  

alacsony 
- helyi válságkezelési stratégiák és intézkedések 
kidolgozása;  

 

Önkormányzati 
gazdálkodás 
forráshiányos volta  
miatt csökkenő személyi 
és intézményi  
szolgáltatások 

alacsony - önkormányzati gazdálkodás optimalizálása; 

Kulturális terek 
bővítéseinek elmaradása alacsony 

- igények felmérése, koncepció alkotás; 
- terveztetés; 
- pályázati lehetőségek keresése; 

A város kiemelt 
városszöveti elemek 
(műemlékek, laktanya 
stb.) megújulásainak 
elmaradása   

alacsony - kapcsolatépítés az állami szereplőkkel, lobbizás 

A térség lélekszám és 
ezzel együtt a 
motorizációs fok 
növekedésével nőnek a 
közúti közlekedési 

közepes 
- A készülő SUMP-ben foglalt fejlesztések előkészítése, 

majd ütemezett megvalósítása jellemezően pályázati 
forrásból. 
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Feltárt kockázat 

Kockázatok 
helyi 

kezelhetősé
gének 

mértéke 

Lehetséges intézkedések 

igények, nő az ingázás 
részaránya 
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Az egyre intenzívebb 
csapadékmennyiség az 
árkok hiánya valamint a 
meglévőek nem 
megfelelő, hiányos 
karbantartása miatt 
növekszik az elöntés 
veszély 

közepes 
- vízrendezési tervek készítése, ütemezett megvalósítása 
(pályázati forrás szükséges);  

Önkormányzatok további 
hatáskörök és bevételek 
vesztése miatt csökkenő 
lokális szolgáltatási szint 

alacsony 
- új, alternatív források bevonása a városfejlesztésbe 
(közösségi finanszírozás –crowdfunding, helyi CSR 
tevékenység aktivizálása) 

A legnagyobb társadalmi 
réteg (aktív korúak) a 
legkevésbé fogékonyak a 
közlekedési szokásaik 
megváltoztatására 

közepes - önkormányzati szerepvállalás a szemléletformálásban 
és az iránymutatásban; 

Kerékpáros 
infrastruktúra teljes 
hiánya miatt a lakosság 
nem tekinti a kerékpárt 
városon belüli 
közlekedés 
alternatívájának 

alacsony 

- SUMP alapján a lehetséges nyomvonaltervek 
kidolgozása; 
- az érintett szomszédos településekkel egyeztetni a 
lehetséges nyomvonalváltozatokat; 

Kiszámíthatatlan 
jogszabályi környezet nincs -  

Az agglomerációs 
folyamatok fokozódása 
meghaladja a város 
kapacitásait   

alacsony 

- a településrendezési eszközökben (Településterv, 
településrendezési terv) a kedvezőtlen beépítési 
folyamatok szigorúbb szabályozása; 
- az intézményhálózat kapacitáshatárát figyelembevevő 
területhasználat (új lakóterületek kijelölése);  

 

Az Aszód közlekedési 
problémáit elsősorban 
külső, térségi közlekedés 
tényezői okozzák 

alacsony 
Szomszédos településekkel közös koncepció 
kialakításával magasabb szinten lobbizás a helyi 
érdekekért 
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1.2 Jövőkép  
 

A stratégiaalkotás következő mozzanataként, de még mindig a stratégiai ciklus 2. lépésében a 
jövőképalkotásra kerül sor, amelyet a jövőképet támogató stratégiai célrendszer kijelölése követ majd. 
A vízió, és az arra épülő célkitűzések biztosítják, hogy a célrendszer mögött felsorakoztatott eszközök 
és cselekvések a település és térsége fejlődését szolgálják, valamint élvezik a helyi szereplők 
támogatottságát. A jövőkép szükségszerűen igazodik a város sajátosságaihoz (helyzetfeltárás), a külső 
kihívások által generált fejlődési trendekhez (adaptív forgatókönyv) és azokhoz a 
referenciadokumentumokhoz, amelyek a területfejlesztés külső feltételrendszerét adják (uniós, 
nemzeti, térségi, ágazati fejlesztési dokumentumok, szabályozási környezet).  

A jövőkép definiálásával azt az irányt jelöli ki a város, hogy a komplex városi funkciók, szolgáltatások, 
jellemzők és sajátosságok köréből melyek lesznek a hangsúlyosak, melyek élveznek prioritást a hosszú 
távú városfejlesztési horizonton.  

 

Mindezek alapján, illetve az elmúlt évek társadalmi, gazdasági és környezeti változásait is figyelembe 
Aszód Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának jövőképe: 

 

Aszód iskolaváros, amely belső erőforrásait dinamizálva képes megújulva egyensúlyozni és 
versenyképes maradni a holnap változó világában is. Aszód előretekintő intelligens kisváros, mely 
élhető környezetben magas életminőséget nyújt, ahol biztonságban van a múlt, a jelen és a jövő. 

 

 

A fenti jövőkép megvalósításához az alábbi mottó tekinthető ösztönzőként az elkövetkezendő 
időszakban a célok megvalósításához: 

 

Aszód, közel mindenkihez. 
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1.3 A stratégia célrendszere  
 

A stratégiai célok meghatározása a jövőképen alapul. Miközben a vízió egy stabil célállapotot rögzít, a 
stratégiai célrendszer dinamikus, egyértelmű üzeneteket fogalmaz meg, és kellő rugalmasságot 
biztosító részcélokra bontja a jövőképhez vezető beavatkozásokat.  

A stratégiai célokat célhierarchiába rendezve lettek meghatározva és a részcélokat ezekhez lettek 
hozzákapcsolva, majd ezek összefüggése / kapcsolati rendszerei lettek összevetve az öt tervezési 
dimenzióval, melyek összességében a város adaptív, transzformációs és rugalmas 
alkalmazkodóképességét növelik.   

A stratégiai célrendszerhez az egyes dimenziók mentén közös FVS indikátorok lesznek meghatározva, 
melyek a stratégia megvalósulásának mérhető mérőszámai lesznek.  
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

 
„Aszód iskolaváros, amely belső erőforrásait dinamizálva képes megújulva egyensúlyozni és versenyképes maradni a holnap változó világában is. Aszód előretekintő intelligens kisváros, mely élhető 

környezetben magas életminőséget nyújt, ahol biztonságban van a múlt, a jelen és a jövő” 

Gazdaság dinamizálása, partnerségi kapcsolatok 
kialakításával a közös érdekek mentén 

Népességmegtartás, a helyi közösségi 
identitás megerősítésével 

 
Élhetőbb, fenntartható lakókörnyezet Okos város a digitális világban Fenntartható infrastruktúra és 

környezetfejlesztés 
ösztönzött helyi vállalkozások, megfelelően képzett 

munkaerő, innovatív technológiát alkalmazó 
gazdasági szereplők 

közösségi terek, találkozási pontok 
fejlesztése 

lakhatási lehetőségek javítása 
okos technológiák alkalmazása 

a város szolgálatában – 
intelligens okosvárosiasodás 

vízgazdálkodási rendszer teljes körű 
felülvizsgálata 

befektetésösztönzés, befektetőbarát környezet 
feltételeinek megteremtése 

kulturális sokszínűség, a város 
hagyományaihoz szervesen 
illeszkedő szolgáltatások és 

programok kínálatának bővítése 

fejlődő és átalakuló belváros (belvárosi 
rendezési terv), megújuló helyi- és 

országos védett épületállomány 

digitális „pilot” technológiák 
bevonzása a városba, a 

szolgáltatók közötti verseny 
ösztönzésével 

energiahatékonyság növelése, a 
CO2 kibocsátás csökkentése 

hulladékgazdálkodás fejlesztése 

új helyi gazdasági dimenziók kialakítsa (pl.: turizmus 
potenciál) 

a helyi kulturális alapú 
közösségfejlesztés 

Intézményi infrastruktúra, 
közszolgáltatások, közellátás fejlesztése 

a technológia előrelépés 
technikai feltételeinek 

megteremtése 

élhetőbb települési zöldfelületi 
rendszer fejlesztések (pl.: 

rekreációs területek bővítése) 

vállalkozói hálózatosodás elősegítése, 
együttműködések támogatása 

a társadalmi befogadás erősítése és 
a szegénység elleni küzdelem, a 

leszakadó társadalmi rétegek 
felzárkóztatásával 

alulhasznosított ingatlanok, és 
gazdasági területek aktiválása aktív 

szerepvállalás 
és az 

önkormányzati 
a szemléletformálásban 
iránymutatásban gazdasági/ipari területek aktiválása 

változó igényeknek megfelelő 
funkcióbővítések 

önkormányzati partneri együttműködések erősítése 
civil szervezetek működésének 

partnerségi alapokon való 
megerősítése 

közösségi közlekedés-, közúthálózat 
fejlesztése, parkolási problémák 

feloldása (fenntartható mobilitási terv) 
elérhető digitális közigazgatás 

közlekedésfejlesztés a fenntartható 
mobilitási terv alapján 

alternatív foglalkoztatási formák elterjedésének 
ösztönzése  

idős és a fiatal korosztály igényeire 
alapozott kínálati paletta bővítés 

közbiztonság javítása 
a város és intézményeinek 

virtuális kiterjesztése 
klímatűrő képesség előmozdítása 

vállalkozások támogatása a fenntartható működés, 
a körforgásos gazdaság modelljének adaptációjában 

a változó helyi igényeknek 
monitoringozása 

veszélyeztetett területek kezelése (pl.: 
állékonyság, elöntés) 

helyi közadatvagyon 
hasznosítás rendszerének 

kialakítása 

megújuló energiára való átállás 
előkészítése 

 

 

 

 

 

Prosperáló város 
A prosperáló város a belső erőforrásokat és adottságokat 
fenntartható és innovatív módon hasznosítja. A külső 
(gazdasági) környezet által biztosított lehetőségeket és 
kihívásokat felismerve a gazdasági szereplőket facilitáló 
infrastruktúra és szolgáltatások biztosításával, 
következetes befektetés- és fejlesztéspolitikát alkalmazva 
hozzájárul a helyi vállalkozások versenyképességéhez és a 
dinamikus, több lábon álló gazdasági struktúra 
kialakulásához. 

Zöldülő város 
A zöldülő város valósítja meg a zöld 
átállást, melynek részét képezi az 
éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése, illetve ahhoz való 
alkalmazkodás, az erőforrások 
fenntartható használata, a 
körforgásos gazdaságra való átállás, 
szennyezés megelőzése, és a 
környezeti ökoszisztémák védelme.   

Digitális város 
Az okos város olyan város, amely a 
természeti és az épített környezetét, a 
digitális infrastruktúráját, valamint a 
települési szolgáltatások minőségét és 
gazdasági hatékonyságát korszerű és 
innovatív információtechnológiák 
alkalmazásával, fenntartható módon, a 
lakosság fokozott bevonásával fejleszti. 

Megtartó város 
A társadalmi befogadás, integráció feltételeit biztosító város, amely 
intézkedéseken, valamint tervezett és spontán akciókon keresztül, különféle 
partnerekkel együttműködve gondoskodik a befogadás kedvező 
körülményeinek, feltételeinek biztosításáról.   
A befogadó város egyben megtartó város is, amely az elvándorlást lassító és a 
vissza- ill. letelepedést támogató intézkedések/tevékenységek keretében 
biztosítja a kedvező feltételeket elsősorban a fiatalok helyben maradásához. A 
megtartó város intézkedései szoros összefüggést mutatnak a prosperáló város 
beavatkozásaival és végeredményben a teljes lakosságot érintik. 

Kiszolgáló város 
A társadalmi elégedettséghez 
hozzájáruló, kedvező 
településszerkezetű, a táji és 
környezeti adottságokhoz igazodó, 
takarékos területfelhasználású, az 
építészeti sokszínűséget magában 
hordozó, műszaki elvárásoknak 
eleget tevő város.   

Reziliens város 
A reziliens város esetében kiemelkedik a település azon képessége, amelynek köszönhetően a rendszer a külső negatív hatásoknak ellenáll (abszorpciós képesség), a külső behatásokra megváltozik (transzformációs képesség), avagy a megváltozott külső körülményekhez 
adaptálódik (adaptációs képesség). A reziliens város rugalmasan alkalmazkodik a begyűrűző, akár sokkszerűen megjelenő változásokra és azokat követően képes viszonylag rövid idő alatt újra működőképessé válni vagy új pályára állni.   
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1.3.1 Átfogó és tematikus célok 

1.3.1.1 Az Gazdaság dinamizálása, partnerségi kapcsolatok kialakításával a közös érdekek mentén 

Aszód lakossága országos viszonylatban is magasan kvalifikált, ugyanakkor a foglalkoztatottak 
meghatározó része elingázik a településről, közép- és nagyvállalkozások jelenléte nem jellemző a 
városban. Mindezek fényében a városfejlesztés egyik fő célja az igényalapú-, iránymutató- és kiszolgáló 
szemléletű helyi gazdasági dinamizálása, mely közös érdeke minden szereplőnek, amiből mindenki 
profitálhat. A megerősített gazdasági szereplőkkel a városi fejlesztésekbe való bevonásuk felmutatható 
közös eredmény lehet.  

Agglomerációs trend a településen tapasztalható magas ingázók száma a térség többi településein is 
jelen van, melynek egyik legkézzelfoghatóbb hátránya a közúthálózat „fullasztó” telítettsége, így ennek 
könnyítése érdekében is fontos célkitűzés a helyi gazdasági láb megerősítése az integrált szemléletű 
fejlesztéseinek elősegítésével, melynek elemei: 

• Ösztönzött helyi vállalkozások, megfelelően képzett munkaerő, innovatív technológiát 
alkalmazó gazdasági szereplők. A helyi gazdaságfejlesztés egyik fontos eszközét a soft 
programok képezik, melyek képesek hozzájárulni egyes vállalkozások vagy egész szektorok 
estében ahhoz, hogy a fejlődés egy magasabb szintjére lépjenek. Aszód esetében a soft 
programok fontos csoportját lehet és kell a képzett a munkaerőre alapozni, aminek megléte 
fontos alapkövét képezi a helyi vállalkozások versenyképességének. Mindehhez az 
önkormányzat, a vállalkozások és a szakképző intézmények közötti együttműködések 
fejlesztései, elmélyítései szükséges. Valamennyi érintett elemi érdeke, a szakképzés beruházói 
igényekhez igazítása, ami biztosítja a vállalkozások számára a megfelelően képzett munkaerő 
jelenlétét, a szakképző intézmények számára az általuk kínált képzésekre irányuló keresletet, 
az önkormányzat számára pedig a helyi gazdaság és képzési rendszer versenyképességének 
javulása által. Hasonlóan fontos a felnőttképzés rendszerének támogatásával a 
foglalkoztathatóság oldaláról hozzájárulni a helyi foglalkoztatási színt növeléséhez.  
Mindemellett fontos a vállalkozói aktivitás, a vállalkozóvá válás ösztönzése, a kezdő, helyi 
vállalkozások támogatása, akár vállalkozói tanácsadás biztosításával, a vállalkozások 
kapcsolatépítését biztosító fórumok, rendezvények szervezésével, a klaszteresedés 
támogatásával. A településen támogatni kell az innovatív technológiát alkalmazó 
vállalkozásokat a vállalati együttműködéseik kiépítése területén, a termékeik- szolgáltatásaik 
bemutathatósága, piacra jutásának támogatása útján, illetve az esetleges kutatási 
együttműködések területén egyaránt. Az innovatív technológiák megjelenése, az üzleti szektor 
modernizációja sok esetben képes új piacok megnyitására, nagyvállalatokhoz köthető 
beszállítói hálózatokba történő bekapcsolódásra. Ezen termelési, beszállítói hálózatok 
fejlődése, az azokban történő szerepvállalás érdemben járulhat hozzá az aszódi vállalkozások 
tőkeerejének és növekedési potenciáljának javulásához. 

• Befektetésösztönzés, befektetőbarát környezet feltételeinek megteremtése. A helyi 
gazdaság fejlesztése szempontjából a befektetésösztönzés, a már meglévő vállalatok 
bővülésének, illetve az újonnan érkezők letelepedésének a segítése kulcsfontosságú. A külső 
munkaerő elszívás érdekében mindenképpen szükséges lenne a lakosság helybentartását 
elősegítő befektetések ösztönzése egyrészről beruházás jellegű- (például vállalkozói 
inkubátorház) és szoft tényezők (pl.: ügyintézés hatékony koordinálása) párhuzamos 
fejlesztésével érhető el. 

• Új helyi gazdasági dimenziók kialakítsa (pl.: turizmus potenciál). A helyi munkaerő 
aktivizálásával és helybentartásának ösztönzésével egy új gazdasági ökoszisztéma alakulhatna 
ki.  
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Korábbi fejlesztési dokumentumok egyértelműen beazonosították a Város turisztikai 
potenciáljának kiaknázatlanságát. Ezen dimenzió feltárása / aktiválása jelentős dinamizáló 
hatással lehetne a helyi gazdaságra.  
A turizmusban rejlő gazdasági potenciál kiaknázása Aszód adottságainak, lehetőségeinek 
figyelembevételével mindenképpen célját kell, hogy képezze a település középtávú fejlesztési 
célkitűzéseinek. Aszód esetében a turisztikai ágazat egyelőre nem valós gazdasági erőként, 
hanem lehetőségként jelenik meg, melynek alapját, a kastélyok képezik, melyek jelentős 
vonzerőt képviselő turisztikai attrakcióként értékelhetők. A kastélyok bekerültek a Pest 
megyében 19 kastélyt érintő felújítási programba, ami reálisan megvalósíthatóvá teszi a 
település turizmusfejlesztési elképzeléseit. Természetesen ahhoz, hogy a kastélyok 
ténylegesen turisztikai attrakcióvá válhassanak a program megvalósulása esetén, a kastélyok 
majdani funkcióját mielőbb tisztázni kell a helyi települési érdekek integrálásával.  
A fejlesztéseknek kiemelt hangsúlyt kell fektetniük a kereskedelmi és magánszálláshelyek, 
kapcsolódó turisztikai és vendéglátó ipari szolgáltatások kialakítására, mely magántőke 
bevonásával történhet. Turisztikai szempontból potenciális akcióterületek a belváros, illetve a 
pincesor melyek vonatkozásában az Aszódi Önkormányzat részéről már történtek 
előkészületek, településrendezési eszköz készült, melyek műszakilag megalapozzák a 
fejlesztéseket. Mindemellett kiemelendő, hogy Aszódon rendelkezésre állnak a fejlesztésekhez 
nélkülözhetetlen önkormányzati tulajdonú ingatlanok is. Tekintettel arra, hogy a turisztikai 
ágazatot a településen szinte a nulláról kell felépíteni, mindez csak tervezetten, az egyes 
fejlesztési elemek megfelelő ütemezésével és összehangolásával lehetséges.  

Mindenképpen szükség lenne a szomszédos települések összefogására, mert az egyedüli 
attrakciókhoz kevesek lennének az érintett települések, így mindenképpen közösen kialakított 
stratégia – melyben minden település portfóliója megjelenne - mentén lenne érdemes 
megjelenni a Galga mente turisztikai térség desztinációinak kínálatában, szükség esetén 
szervezeti formába történő szerveződéssel. 

• Vállalkozói hálózatosodás elősegítése, együttműködések támogatása fokozza a helyi 
gazdaság versenyképességét, előmozdítja a település és egyben a térség gazdaságának 
dinamizálását. Aszódon jelenleg kis számban jelenlévő mikro- és kisvállalkozások közötti 
együttműködések javíthatják ezeknek a vállalkozásoknak a piaci pozícióit, ezáltal elősegítve 
bővülésüket, valamint a lakosság helyben történő foglalkoztatását. Az önkormányzat 
személyes interjúk, megkeresésekkel tárja fel azokat az elemeket, melyek a vállalkozások helyi 
optimális működéséhez és fejlődéséhez fontosak lehetnek. A vizsgálat eredményeire 
alapozottan célzott vállalkozásokat segítő intézkedéseket tehet, de a rendszeres találkozók, 
megbeszélések szervezésével, partneri együttműködési szerződések megkötésével tovább 
lehetne a kapcsolatok mélyíteni. A térségi szintű együttműködésre is lehetőség nyílna a 
környező települések összefogásával a helyi munkaerő szükséglet igényeinek feltárásával. 
helyben való munkavállalás/munkahelyteremtés segítésével (pl.: közös honlap, közösségi 
felület létrehozásával).  

• Gazdasági/ipari területek aktiválása. A jelenleg hatályos településrendezési eszközök újonnan 
beépíthető gazdasági / iparterületi fejlesztések térbeli fejlődési kereteit tartalmazzák, melyek 
a terület előkészítése (tulajdonrendezés –szükség szerint önkormányzati tulajdonszerzéssel-, 
telekalakítások, belterületbevonás, közterületi infrastrukturális  fejlesztések stb.) után 
alkalmasak lennének új telephelyek letelepedésére. Tekintettel a térség kiemelkedő 
közlekedési kapcsolataira a megyei terv ipari park fejlesztésére javasolt települések 
felsorolásában is szerepel Aszód, így ezen potenciál kihasználásával az új iparterületek 
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benépesülésével erős dinamizáló hatása lehet a helyi gazdaságra. Erős hangsúlyt kell fektetni 
az innovatív fejlődés fizikai kereteit biztosító gazdasági területfejlesztésre.  

• Önkormányzati partneri együttműködések erősítése. A városnak kiemelt kezdeményező 
szerepet kell vállalnia a belső erőforrásokra támaszkodva a térség településeinek 
együttműködéseinek előmozdításában, ezáltal a közös érdekek menti hálózatos projektek 
koncepcióalkotási és megvalósítás előkészítésének folyamatában. A közösen kialakított 
koncepcionális- és stratégiai prioritásokként megfogalmazott célokkal, valamint azok 
eszközrendszerével összhangban, az ebben szereplő célok elérése érdekében hajtja végre 
marketingtevékenységét. Ehhez szorosan kapcsolódik a település (a térségi érdekekkel 
összhangban) a marketingkommunikáció, mint eszköz a magánbefektetők bevonására, a 
lehetséges, kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítására, valamint a 
létesítmények kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé 
tételét, a város által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását szolgálja. A 
fejlesztési dokumentumokban is célként lett megfogalmazva, hogy a városnak jelentős 
marketing tevékenységet és PR akciókat kell indítania az új gazdasági irányok, a turisztikai 
vonzerők, kínálat célzott megismertetésére. 

• Alternatív foglalkoztatási formák (pl.: részmunkaidő, távmunka) elterjedésének 
ösztönzésével a város közlekedési terhelésének csökkentését, a helyi szolgáltatók 
forgalombővülését és az esélyegyenlőség biztosítását egyaránt előmozdítják. Ezen foglalkozási 
formák dinamikus elterjedésével kell számolnunk már rövidtávon is, melyek helyi 
pozitívumaiból előnyt lehet kovácsolni és ezzel is lehet erősíteni a helyi munkaerő vállalást.  

• Vállalkozások támogatása a fenntartható működés, a körforgásos gazdaság modelljének 
adaptációjában 

 

1.3.1.2 Népességmegtartás, a helyi közösségi identitás megerősítésével 

 

A Város demográfi adatok alapján a lakosság stagnáló (hol enyhén csökkenő, hol enyhén növekvő) 
tendenciát mutat, mely tendencia egyik irányban történő tartós elmozdulása sem kívánatos, egy 
agglomerációs tendencia Várost elérő dinamikusabb betelepülési hullámot nem tudna elviselni már a 
települési infrastruktúrahálózat (elsősorban a humán), így a jelenlegi népességszám „rögzítése”, 
mellett a helyi közösség identitásának megerősítése jelentkezik célkitűzésként az alábbi főbb 
beavatkozások mentén: 

• Közösségi terek, találkozási pontok fejlesztései során szem előtt kell tartani, hogy a 
közösségépítéshez időjárástól függetlenül legyenek rendelkezésre álló megfelelő a közönség 
széles körű kiszolgálására alkalmas kiterjedésű kültéri- és beltéri terek (többfunkciós közösségi 
ház, befogadó ház kialakítása a Tiszti Klub hasznosításával) létrehozása, fejlesztése lenne 
szükséges. A város központjának folyamatos és a változó igényekhez igazodó fejlesztése 
mellett a közösségépítéshez célszerű alközpontokat is kialakítani.  

• Kulturális sokszínűség, a város hagyományaihoz szervesen illeszkedő szolgáltatások és 
programok kínálatának bővítése. Kiemelt célként fogalmazható meg, hogy Aszód váljon a 
térség valódi kulturális központjává. Az elmúlt pár év tendenciáit folytatva továbbra is a 
színesebb és vonzóbb programok kínálata a cél, bár ebben jelentős korlátozó tényezőként 
jelentkezik a 2020 óta mindennapjainkat is befolyásoló pandémiás világhelyzet. A város 
kulturális életének egyik motorja a Aszódi Petőfi Múzeum, mely tudományos tekintélyének 
helyreállítása, területi státuszának visszaszerzése visszaszerzése fontos lenne. Petőfi Sándor 
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születésének 200. évfordulójára, Aszód az országos ünnepségsorozat kiemelt helyszíneként 
kell, hogy megjelenjen. A méltó megemlékezés érdekében kezdeményezni kell a múzeumi 
épület felújításának és kiállításainak megújítását. 2022-ben, Tarr Gábor halálának 10. 
évfordulójának méltó megemlékezéssel. 

• A helyi kulturális alapú közösségfejlesztés. A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a 
társadalomhoz tartozás elősegítése. A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és 
valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját 
életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben 
való részvételre. A cél megvalósításánál mindenképpen fel kell tárni a helyi specifikumokat 
közösségi interjúkkal, felmérésekkel, beszélgetésekkel, melyre alapozva el kell készíteni a helyi 
cselekvési tervet, mely megalapozza a partnerségi együttműködések-, intézményi, ágazati 
együttműködések kialakítását, fejlesztését.   

• A társadalmi befogadás erősítése és a szegénység elleni küzdelem, a leszakadó társadalmi 
rétegek felzárkóztatásával. A Város ezen a téren szerencsés helyzetben van, hiszen kis, és a 
tendenciákat tekintve csökkenő számú réteget érint ez a kérdéskör, azonban ez nem jelenti 
azt, hogy ne lenne teendő ezen a téren. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a 
fogyatékos emberek, a fiatalabb és idősebb munkavállalók, az alacsony képzettségű 
munkavállalók, a bevándorlók és az etnikai kisebbségek – így például a romák – a hátrányos 
helyzetű területeken élők és a nők munkaerő-piaci társadalmi befogadására.  

• Civil szervezetek működésének partnerségi alapokon való megerősítése. A civil szervezetek 
egy település életében számos alapvető fontosságú területen lehetnek aktívak, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a lakosság különböző települési ügyeket magáénak érezzen, sőt részt is vegyen a 
problémák feltárásában és azok megoldásában is. Az elkövetkezendő időszakban a 
megerősödő civil szervezeti jelenlét további partnerségi alapon történő elmélyítése jelölhető 
meg célkitűzésként, hogy azok minél szélesebb problémakörben legyenek jelen a döntés-
előkészítési- és projektmegvalósítási folyamatokban.  

• Idős és a fiatal korosztály igényeire alapozott kínálati paletta bővítés 
A város életében kiemelt célcsoportot képeznek a fiatalok (akik jövőjüket meghatározó 
mobilitási döntésükkel meghatározzák a város jövőjét), és az idősek (akinek elégedettsége, és 
életminősége fokozott jelentőséget kap, mivel részarányuk egyre növekvő a helyi 
társadalmakon belül). A település vezetőségének speciális figyelmet fordítania ennek a két 
korcsoportra, amellett, hogy a munkavállaló korosztálynak is széles körű szolgáltatásokat 
igyekszik nyújtani a családdal összefüggő intézményi és rekreációs szolgáltatások 
fejlesztésével.  

• A változó helyi igényeknek monitoringozása. Végül, de nem utolsó sorban a humán dimenzió 
tekinthető a leg dinamikusabban változó szegmensnek a város életében, így legfontosabb 
feladatként jelentkezik a valós igények feltárására a megfelelő fejlesztési irányok, prioritások, 
hangsúlyok esetleges eltolódásának időbeni felismeréséhez, azok szükség szerinti 
újragondolása érdekében.  
 

1.3.1.3 Élhetőbb, fenntartható lakókörnyezet  

• Lakhatási lehetőségek javítása hozzájárul a település élhetőségének növeléséhez. A hazai (és 
az Aszódi) lakásviszonyok alapvetően a magántulajdonra, ház- és lakásvásárlásra épülnek, 
amely azonban nehezíti a fiatal, megtakarítással nem rendelkező népesség helyzetét, illetve 
magát a költözést is. Ezért célszerű a városban a lehetőségekhez mérten a bérlakások 
számának igény szerinti emelése, ezáltal is segítve az aszódi fiatalok helyben maradását, 
identitásuk megőrzését. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/social-inclusion/roma-inclusion/
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• Fejlődő és átalakuló belváros (belvárosi rendezési terv), megújuló helyi- és országos védett 
épületállomány 
A hatályos településrendezési eszközök a belváros rehabilitálását irányozzák elő, illetve 
tartalmazzák a területeinek átalakulásának és megújításának eszközrendszerét. A szabályozási 
tervben meghatározott tömbfeltárások, passzázsok kialakítása jól szolgálják a belváros 
arculatának a megújítását. A belváros rehabilitációját szolgálják a kijelölésre kerülő belvárosi 
akcióterület, illetve az ott megvalósítandó fejlesztések egyaránt. Az elkövetkezendő 
időszakban célkén tűzhető ki, hogy a belvárosban található alulhasznosított ingatlanok rövid-, 
közép-, és hosszútávon hasznosításra kerüljenek. Meg kell vizsgálni, hogy településszerkezeti, 
társadalmi, vagy gazdasági szempontból az üresen álló vagy alul hasznosított ingatlan 
vonatkozásában ezen szempontok  milyen jelentőséggel bírnak. A kialakult helyzet 
elemzéséből igazolást nyert, hogy egy-egy ingatlan átmeneti hasznosításának (pl.: parkolási 
cél, zöldfelület stb) is jelentős szerepe lehet az elmozdulásban.  
A településképet mindenkor jelentősen meghatározzák az épített értékek, a kialakított 
településkép. A településkép alakítható egyrészt jogszabályi keretekkel, másrészt jó példák 
bemutatásával. Az arculat meghatározásával, karakter- és városképvédelemmel nem csak a 
helyben élők lakókörnyezetének a javítása a cél, hanem közvetett módon a település 
imázsának a javítása, így például az idelátogatók véleményének a javítása a városról. A 
településkép fontos eleme a rendezett utcakép, egyes településrészek karakterének a 
meghatározása, a karaktert hordozó elemek megőrzésének a biztosítása, átmentése a jövő 
épületeibe. A településkép formálását szolgáló dokumentumok (Településképi Arculati 
kézikönyv és Településképvédelmi rendelet) a Városban rendelkezésre állnak.   
A településképet jelentősen meghatározzák a helyi és országos védelemben részesülő 
építmények, melyek a település történetéhez és kultúrájához hozzátartoznak, illetve a város 
több évszázados struktúrájának meghatározó elemei. A védelemben részesülő építmények 
helyreállítása, s az épületek méltó hasznosítási feltételeinek megteremtése fontos az 
értékközpontúság jegyében. Fontos, hogy a település, illetve az ott lakók felismerjék épületeik 
értékét, melyek megújításához a lehetőségekhez mérten az önkormányzat anyagi támogatást 
nyújthat.  
A település folyamatosan változó, ám mégis felismerhető jellegzetes építészeti kultúrájának 
egységes jellegű fejlesztése, megőrzése csak átgondolt építési szabályok alkalmazásával, illetve 
az előírások helyi és hatósági betartatásával lehetséges.   

• Intézményi infrastruktúra, közszolgáltatások, közellátás fejlesztése, kiemelt célkitűzésként 
jelentkezik a Város számára, hiszen az Iskolák és a javítóintézet Aszód féltett értékei, melyek a 
városi cím alapjai. Az intézményi infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése Aszódon 
kedvezőnek tekinthető, és az intézmények magas kihasználtsággal rendelkeznek, ezen a 
területen fejlesztendő a közintézmények fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítettségének biztosítása, a közintézmények jelenlegi nyitva tartásának 
rugalmasabbá tétele, igazodva például a gyermekes szülők munkarendjéhez, illetve a buszok 
menetrendjéhez.  
Aszód számos kulturális és közművelődési intézménnyel rendelkezik: az Aszód Városi Kulturális 
Központot 2012-ben a Városi Könyvtár, a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Korona 
Ház egyesítésével hozták létre. Az utóbbi években a közösségi szolgáltatások nagy mértékű 
csökkenése figyelhető meg. A közművelődési intézmények programjainak kiterjesztése 
hozzájárulhat a hátrányos helyzetű lakosság munkaerőpiaci boldogulásához, emellett számos 
programmal lehet az idős lakosság élethosszig tartó tanulásnak teret biztosítani.  
Aszód társadalma az országos trendeknek megfelelően lassú elöregedést mutat, kis arányban, 
de folyamatosan növekszik az idősek aránya a város népességén belül. A településen jelenleg 
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az idősek nappali ellátása megoldott, két Idősek Klubja működik. Ebben a település idős 
lakosságának mindössze 3-4%-a vesz részt. Emellett 6 fő házigondozó végez házi 
segítségnyújtást a Kistérségi Gondozási Központ szervezésében Aszódon és a környező 
településeken. Idősek bentlakásos ellátásának intézményi háttere jelenleg nem biztosított, 
nem működik idősek otthona vagy ápolóház a településen. A hosszú távú társadalmi trendek 
azonban jelzik, hogy ilyen intézmények a településen akár járási központként való 
működtetése szükséges.  
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 20 éve működő intézmény. 
Jelenleg kapacitásunk 100%-át kihasználjuk. A Gyermekétkeztetési Intézmény az iskolák, 
óvodák és egyéb intézmények ellátása mellett a szociális étkeztetés keretében a rászorulók 
napi egyszeri meleg ételét is biztosítja. További igények kielégítése csak bővítés esetén lenne 
lehetséges. Az önkormányzat felismerve a jelenlegi intézmény kapacitáshatárait és a 
szomszédos településvezetőkkel egyeztetve egy új főzőkonyha építését tűzte ki célul, mely 
biztosítani tudná a növekvő helyi és térségi igényeket.  
Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Tervében rögzíti a helyi esélyegyenlőség érdekében 
szükséges feladatokat, kiemelten foglalkozva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
különösen pedig a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal 
élők helyzetével, esélyegyenlőségének javításával. A terv számos konkrét javaslattal él a város 
közintézményei felé, melyekkel a helyi esélyegyenlőség további előmozdításáért tudnak tenni 
a helyi szabályozások, intézkedések és fejlesztési prioritások kitűzésekor.   

• Alulhasznosított ingatlanok, és gazdasági területek aktiválása.  
A településközpontban több értékes, alulhasznosított épület és hozzá tartozó terület 
található. A településkapuban, a Szabadság téren fekvő volt Tiszti Klub hasznosítása régen 
foglalkoztatja a várost. A közösségi funkció mellett különböző turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltató funkciók megjelenésével is számolni szükséges - pl.: a városban nincsen jó 
minőségű szállás rendeltetés. A Szabadság tér északi részén fekvő Podmaniczky-Széchenyi 
kastély állami tulajdonban van. Az Önkormányzatnak a terület tulajdonosával egyeztetni 
szükséges az épületegyüttes hasznosításáról, hogy a települési igényekhez, fejlesztési 
célokhoz alkalmazkodó funkciók kapjanak helyet a megújuló ingatlanon, ami a város egyik 
ékköve, fontos turisztikai desztináció lehet.  
A településközponton kívül is találhatóak aktivizálandó nagykiterjedésű alulhasznosított 
területek (pl.: volt laktanya területe, az EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola 
és Speciális Szakiskola területe) és előkészítésre váró, településrendezési eszközökben 
gazdasági / ipari fejlesztési területek.  

• Változó igényeknek megfelelő funkcióbővítések.  
A területhasználat a helyi igényekhez igazodóan vegyes legyen, a könnyűipart 
kiskereskedelmi, irodai és műhelyterületekkel és szolgáltatásokkal tarkítva, hogy helyi 
munkahelyeket és társadalmi sokszínűséget teremtsenek.  

• Közösségi közlekedés-, közúthálózat fejlesztése, parkolási problémák feloldása 
(fenntartható mobilitási terv alapján). A közösségi közlekedés fejlesztéseinél az alábbi célok 
és részcélokat azonosított be a fenntartható mobilitási terv: 
 
- CÉL1: Ráhatás a mobilitási igényeket befolyásoló külső tényezőkre a fizikai és virtuális 

térben 

o mobilitási igények csökkentése (digitalizáció, internetelérés, közszolgáltatások, 
city-logisztika, házhozszállítás) 

o eljutási távolságok csökkentése (decentralizáció) 
o szemléletformálás, munkahelyi mobilitási tervek 

- CÉL2: A közlekedési rendszer térségi kínálatának befolyásolása 
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o   térségi elkerülőutak fejlesztése 
o   új kapcsolat az országos gyorsforgalmi közúthálózathoz 
o   helyközi autóbusz viszonylatok versenyképességének növelése 

- CÉL3: A várost érintő külső mobilitási igények hatékony levezetése, lokális hatásainak 
csökkentése (Kossuth Lajos utca újragondolása) 

o   átmenő forgalom folyamatossá tétele 
o   kereskedelmi-hivatásforgalmi célforgalom 
o   parkolási feszültségek feloldása 

- CÉL4: A helyi közlekedési igények fenntartható és biztonságos módon történő 
lebonyolítása 

o   gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése 
o   a közösségi közlekedési igénybevételének megkönnyítése 

 
A közlekedéshálózati rendszerszintű fejlesztéseknél mindenképpen ki kell tekinteni a település 
közigazgatási területén is és a jelentkező problémák kezelése, a megoldások keresésébe a 
szomszédos településekkel összhangban/összefogásban szükséges meghatározni a 
beavatkozásokat, mert legtöbb közlekedéshálózati probléma rendszerszinten kezelhető.  

• Közbiztonság javítása kiemelt fontosságú a település élhetősége szempontjából, hogy az ott 
élők mennyire érzik magukat biztonságban, ezért a rendszert folyamatosan indokolt 
fejleszteni. Ennek egyik eszköze a térfigyelő rendszer fejlesztése, melynek kapcsán kiemelten 
fontos, hogy lehetőségeivel érdemes élni, ugyanakkor a visszaélések elkerülése mindenképp 
megakadályozandó. Egy térség szintű hatékonyabb fellépés érdekében a polgárőrség 
feladatainak és a kamerarendszerek technikailag történő összehangolása lenne preferált a 
szomszédos települések vezetői által.   

• Veszélyeztetett területek kezelése (pl.: állékonyság, elöntés).  
A városban a felszíni rétegek, az alapkőzet és a helytelen vízelvezetés jelentik a veszélyforrást. 
A városban elsősorban fel kell tárnia azokat a területeket, amelyek leginkább 
veszélyeztetettek. Minden területtel kapcsolatban a veszélyelhárítás az elsődleges, ezt 
követően szükséges megvizsgálni a területek hosszú távú hasznosításának lehetőségeit.  
A klímaváltozás, illetve ezzel összefüggésben a megváltozó időjárási körülmények miatt 
kiemelten fontos feladat felkészülni az év száraz periódusaira, illetve a hektikus 
csapadékeloszlásból, nagy csapadékmennyiségből vagy éppen a csapadékhiányból következő 
vészhelyzetek megelőzésére. A helytelen csapadékvíz-elvezetés, illetve a nagy 
csapadékmennyiség előidézője lehet csúszás és elöntéses káresemények bekövetkezésének. A 
csapadékvíz gyűjtését és hasznosítását engedni, propagálni szükséges lakossági és intézményi 
szinten egyaránt.  
A településen a belvizes, magas talajvíz állású területeken vízrendezés szükséges, illetve az 
építési tevékenységre vonatkozó egyedi szabályozás a helyi építési szabályzatban.  
A befogadó patakokat, vízfolyásokat műszakilag fel kell készíteni a lökésszerűen érkező 
vízmennyiség mederben tartására. A vízrendezést a vízgyűjtő együttes figyelembevételével 
kell meghatározni. A vízelvezetés biztosításához és fenntartásához a vízátvezetések jogi 
megoldásait is meg kell találni. Aszód vízrendezése vízrendezési tanulmány terv alapján 
valósítható meg.  
A klímaváltozás okán a csapadékmennyiség hiányával is számolni kell, ezért a vízvisszatartás 
lehetőségeire (mind a magán-, mind a közterületeken) is fel kell készülni.   
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1.3.1.4 Okos város a digitális világban 

Az okos város olyan város, amely a természeti és az épített környezetét, a digitális infrastruktúráját, 
valamint a települési szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív 
információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, a lakosság fokozott bevonásával fejleszti. 
Az okos várossá válás során egy adott település célja többek között, hogy kiaknázza az új technológiai 
megoldásokban rejlő lehetőségeket az alábbi célok részcélok mentén:  

• Okos technológiák alkalmazása a város szolgálatában – intelligens okosvárosiasodás 
A cél a jelen keretek között és helyzetben az, hogy helyesen jelölje ki a Város az elkövetkezendő 
középtávú időszakban a viszonylag jól belátható időszak első lépéseit, amelyek jól szolgálják a 
mindenkori lehetőségek folyamatos felismerését és kihasználását. 
 
A valós igények feltárásával mielőbb alakuljon ki megbízható kép arról, hogy a város, teljes 
vertikuma (pl.: gazdasága és közönsége, közigazgatás, egészségügy, szociális háló, 
városüzemeltetés, oktatás, nevelés stb.) számára a digitális jövő mely elemei iránt milyen 
szükségleteknél merül fel valós érdeklődés (pl.: városüzemeltetés optimalizálása), szükséglet, 
igény, mely segítheti a város működését. 

 

A város jövőjének közösségi stratégiai tervezés keretében kapjon jelentőségének megfelelő 
súlyt a digitális jövő, jöjjenek létre a tervezés intézményes keretei és „okos” technológiai 
támogatása. 
 
A trendek és lehetőségek megismerése által valamennyi érintett kerüljön mérlegelési helyzetbe 
a digitális jövő számára mérvadó potenciális pozitív és negatív hatásairól, alakuljon ki a 
befogadásuk képessége. 
 
Aszód Város törekedjen a digitális jövő felfedezésére versenyelőnyhöz juttatva az egyes témák 
iránti komoly érdeklődőket. 
 
Egyes területen, a már elért eredményeket kiterjesztve valósuljanak meg aktuális és 
igényorientált „okos” fejlesztések, lehetőség szerint innovatív, jövőképes megoldásokkal. 
 

• Digitális „pilot” technológiák bevonzása a városba, a szolgáltatók közötti verseny ösztönzése 
elősegíti azt, hogy a vonatkozó szolgáltatások megfelelő minőségben és széles kör számára 
megfizethető módon álljanak rendelkezésre. A város tegyen lépéseket a technológiai 
szolgáltatók felé, egy esetleges kísérleti „pilot-projekt” településen történő telepítésében, mely 
várhatóan a lakosság számára is ösztönző és előremutató lehet.  
 

• A technológia előrelépés technikai feltételeinek megteremtése. A teljes intézményhálózat 
technológiai hátterének felülvizsgálata, a szükséges fejlesztési igények meghatározása az 
esetlegesen kiválasztott okos technológia   

• Aktív önkormányzati szerepvállalás a szemléletformálásban és az iránymutatásban. 
Ehhez elengedhetetlen a digitális átállás menetrendjének részletes kidolgozása jelen 
dokumentum keretei között, az okos település projekt elindítása, amely kiterjed az e-
közigazgatás, az okos önkormányzás, valamint a közszolgáltatások (közösségi közlekedés, 
humán közszolgáltatások, közvilágítás, közbiztonság stb.) szükség szerinti digitalizációjára. A cél 
megvalósítása érdekében a települési önkormányzat jó példákkal járhat elő, valamint a 
szolgáltatókkal való együttműködések kialakításával elősegítheti, ösztönözheti a 



32 
 

városüzemeltetés hatékonyabbá tételét. Az önkormányzatnak fel kell vállalni a 
szemléletformáló és iránymutató szerepet.   
 

• Elérhető digitális közigazgatás. 
Az önkormányzati transzformáció – amely csak részben digitális – keretében a város a modern 
technológiák lehetőségeit és a város informatikai infrastruktúráját továbbfejlesztve – mintegy a 
közigazgatás recepciósaként – segíti polgárait abban, hogy ügyeiket a lehető legegyszerűbben 
tudják elintézni, s a közszolgáltatásokhoz a legkönnyebben tudjanak hozzáférni. E területeken 
az Önkormányzatnak fel kell zárkózni a digitalizáció terén és előrelátónak kell lennie.   
 

• A város és intézményeinek virtuális kiterjesztése 
Aszód és egyes intézményei virtuális változatának fokozatos létrehozása, amely alkalmas 
mindhárom – köz-, üzleti és civil – szféra igényeinek kielégítésér, jelentős mértékben építve a 
közösségi részvételre és a virtuális tér üzleti lehetőségeinek messzemenő kihasználására. 
 

• Helyi közadatvagyon hasznosítás rendszerének kialakítása 
A közadatvagyon és hasznosítási lehetőségeinek felmérése, feltételeinek kidolgozása és 
megszervezése az üzleti és civil szféra bevonásával, a lehetőség beillesztése az innovációs és 
startup fejlesztési ökoszisztémába. 

 

1.3.1.5 Fenntartható infrastruktúra és környezetfejlesztés 

Vízgazdálkodási rendszer teljes körű felülvizsgálata. A klímaváltozás hatásaira való tekintettel fel 
kell készülni az éves csapadékmennyiség csökkenésére és az intenzívebb özönvízszerű esőzések 
rendszeresebb megjelenésével kell számolni. A vízelvezető rendszer rendszerszintű 
felülvizsgálatával lehetőség nyílik a szükséges beavatkozási pontok, vagy rendszerszintű 
átalakítás szükségszerű meghatározására. A helyi vizek vonatkozásában prioritásként kell 
meghatározni a vizek helyben tartását (mind magán, mind közterületeken) és hasznosítását, 
valamint az intenzív esőzésekre való tekintettel a felesleges vizek késleltetett rendszerbe 
történő bevezetésének kötelezését.  
A meglévő vízi közmű hálózat műszaki állapota leromlott, felújítást igényel. 
 

• Energiahatékonyság növelése, a CO2 kibocsátás csökkentése a megújuló energiatermelés 
növelésével. A települési épületállomány (mind a magán, mind a közfenntartású) energetikai 
korszerűsítése, a települési közvilágítás energiamegtakarítását célzó beruházások 
megvalósítása, különböző okos megoldások alkalmazása. Az önkormányzat jelenleg még nem 
rendelkezik a hatékonyságot növelő eszköztárral, így nem készült még el sem a Helyi 
klímastratégia, sem a Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP), sem Fenntartható Energia- és 
Klímaakciótervvel (SECAP), így ezen dokumentumok, melyek részleteiben feltárnák a helyi 
szükséges intézkedéseket, beavatkozási pontokat. Ezen dokumentumok elkészítése szükséges 
a hatékony és prioritást élvező projektek magvalósításához.  
 

• Hulladékgazdálkodás fejlesztése. Veszélyes-hulladék (festék, elem, vegyszer, izzók stb.) átvevő 
hely kialakítása, megfelelő kezelése, galgamácsai elhelyezése. Szoros kapcsolat ápolása a 
Veszélyeshulladék-lerakó Teleppel, illegális hulladéklerakás felszámolása. A körforgásos 
gazdaságra való átállás előmozdításának ösztönzése. 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 
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felhasználását és a veszélyes anyagok környezetbarátabb anyagokkal történő 
helyettesíthetőségét.  

 

• Élhetőbb települési zöldfelületi rendszer fejlesztések (pl.: rekreációs területek bővítése) 
A település vonzóbbá tételéhez, a lakosság komfortérzetének növeléséhez elengedhetetlen a 
településeken lévő zöldfelületek minőségi helyreállítása, mennyiségi növelése és fejlesztése. 
Ehhez szükséges a zöldfelületek felmérése, zöldfelület-fejlesztési terv majd - az egyes 
területekre, pl. lakótelep, tanösvény megteremtése. (Berek, Hosszú-völgy, Galga-part)  - 
kertépítészeti terv készítése, és ezen tervek megvalósítása. Különösen fontos ez azokban a 
városrészekben, ahol hiányoznak a zöldfelületi hálózat elmei. Zöldterületek esetében meg kell 
vizsgálni, hogy rekreációs és közösségi célokra hogyan hasznosíthatók a területek.  
 

• Aktív önkormányzati szerepvállalás a szemléletformálásban és az iránymutatásban. 
A – többek között a klímaváltozás okozta - energiaigény növekedése költségigényes 
energiatermelő beruházásokkal és üzemeltetéssel elégíthető ki, ennek okán megoldásokat kell 
találni az energiaellátás költségterheinek a mérséklésére (általános energiatakarékosságra 
nevelő szemléletformálás, nevelés; a gazdaságban optimális energiahordozók alkalmazása, 
megújuló energiahordozók bevonása).  
A fenntarthatósági törekvéseink célja kiegyensúlyozott, fenntartható társadalom létrehozása. A 
törekvések csak akkor érhetnek célba, ha élvezik a társadalom támogatását, ha a lakók 
magukénak érzik ezen törekvéseket és aktívan tesznek a célok megvalósulásáért. Ehhez 
szükséges a lakosok környezetszemléletének megváltozása, környezettudatos viselkedésformák 
meghonosítása. Ezért meg kell ismertetni a lakókkal a globális összefüggéseket, döntéseik és 
cselekedeteik gazdasági, környezeti és humán-társadalmi vonatkozásainak elválaszthatatlan 
viszonyát. Erre a szemléletre alapozva kell építeni a környezettudatos, felelős és cselekvő 
állampolgárokból álló társadalmat az információközvetítés, szemléletformálás, oktatás-nevelés 
segítségével.  
Fontos lenne közösségi projektek, civil gazdaság – közösségek, a vállalkozások és az érintett 
önkormányzatok, települések együttműködése, illetve közterek, középületek együttes, 
többfunkciós használata annak érdekében, hogy a település sokkal hatékonyabban használja 
erőforrásait, s azon belül a fiatalok és vállalkozási tevékenységek kölcsönösen reflektálhassanak 
egymásra.  
 

• Közlekedésfejlesztések megvalósításai a fenntartható mobilitási terv alapján 
 

• Megújuló energiára való átállás előkészítése 
Energiaszektorunk dekarbonizálása és a villamosenergia-termelésünk 90 százalékban 
karbonsemlegessé történő alakítása 2030-ig; a hazai megújuló energia-felhasználás növelése; 
az uniós és a nemzeti energia-, és klímapolitikai célok eléréséhez történő hozzájárulás; továbbá 
a fentiek infrastrukturális és egyéb feltételeinek megteremtése.  
A komponens az energiaszektor dekarbonizációjával hozzájárul a zöld átálláshoz, a beruházások 
ösztönzésével a gazdasági helyreállításhoz, elsősorban naperőművek telepítésével a helyi szintű 
munkahelyteremtéshez és -megőrzéshez, az okos hálózati fejlesztésekkel az energetikai szektor 
digitális átállásához, valamint – a családok szintjén is jelentkező energiafüggetlenség és 
energiahatékonyság megteremtésével – a szociális ellenálló-képesség növeléséhez, az 
energiaszegénység felszámolásához. A magyar energiastratégia alapja, hogy az áramellátás 
jelentős hányadát a nukleáris kapacitások szinten tartása és a hazai napenergia potenciál egyre 
növekvő kihasználása biztosítsa. A hazai termelői kapacitások megőrzése és – dekarbonizációt 
célzó – fejlesztésével elérhető lesz, hogy 30% feletti villamosenergiaimportarányunk 2040-re 
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20% alatti szinten stabilizálódjon. A dekarbonizált áramtermelés magas aránya teheti hitelessé 
és a teljes dekarbonizációs politikával konzisztenssé a magyar klímapolitika másik kiemelt 
projektjét, nevezetesen az elektromos közlekedés fejlesztését a közlekedési szektor zöldítése és 
dekarbonizálása érdekében.  
Helyi szinten fel kell a fejlesztési lehetőségek gátoló tényezőit és mihamarabb semlegesíteni / 
fel kell számolni azokat (többnyire befogadó/szolgáltatói oldali fejlesztések megvalósításával), 
hogy mihamarabb megtörténhessenek a célkitűzések / projektek.  


	1 Stratégiai munkarész
	1.1 Forgatókönyv elemzés
	1.2 Jövőkép
	1.3 A stratégia célrendszere
	1.3.1 Átfogó és tematikus célok
	1.3.1.1 Az Gazdaság dinamizálása, partnerségi kapcsolatok kialakításával a közös érdekek mentén
	1.3.1.2 Népességmegtartás, a helyi közösségi identitás megerősítésével
	1.3.1.3 Élhetőbb, fenntartható lakókörnyezet
	1.3.1.4 Okos város a digitális világban
	1.3.1.5 Fenntartható infrastruktúra és környezetfejlesztés




