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I. BEVEZETŐ 

1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 

Aszód Város Önkormányzata működteti a városban található Petőfi Múzeumot (Petőfi Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény). A múzeum régészeti, néprajzi, történeti gyűjteményében, könyvtárában, 
fotótárában páratlan tárgyakat őriz a Galga mente múltjából. Az épületegyüttes jelenleg leromlott 
állapotú, műemléki helyreállítása régóta várat magára. A Petőfi év keretében lehetőség nyílik a 
múzeum felújítására, fogadó- és közlekedőterekkel való bővítésére. A tervezett beruházás kapcsán 
azonban a településrendezési eszközök módosítása szükséges. A múzeum a település egyik 
legkiemelkedőbb kulturális értéke, s ezért az épületegyüttes felújítására és bővítésére a város 
kiemelt jelentőségű fejlesztésként tekint. Fentiek alapján Aszód Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Petőfi Múzeumhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonú ingatlanokat (191, 
193, 194, 195 hrsz) a 40/2022. (III.23.) határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és a 
településrendezési eszközök módosításáról döntött (lásd A. melléklet). 

Aszód Város Önkormányzata a tervezési munkával a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. 

A módosítással érintett terület a Petőfi Múzeum és közvetlen környezete. A terület a város 
történelmi településmagjában fekszik, a Podmaniczky kastély együttestől keletre.  

 
A módosítással érintett területek Aszód területén belüli elhelyezkedése 

 

2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A vizsgálatok megkezdése és a helyi építési szabályzat módosítása egy időben, egymással 
párhuzamosan történik. A tervezési munka során a módosítási igények vizsgálatát, a változtatási 
koncepció felállítását követően a helyi építési szabályzat módosításának javaslatát készítettük el. 
Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák. A megalapozó vizsgálat és 
az alátámasztó munkarészek a főépítész ez ügyben kiadott nyilatkozatával összhangban készültek 
(lásd B. melléklet). 
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A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

Településszerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti tervlap 
Helyi Építési 
Szabályzat 

Szabályozási terv 

- - + + 

Aszód hatályos településrendezési eszközei: 

 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2019. (V.7.) számú határozata Aszód 
Város településszerkezeti tervének megállapításáról, és 

 Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V.7.) rendelete a helyi építési 
szabályzatról. 

 

3. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretén belül 
történhet. A tárgyalásos eljárás részletes szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás 
esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési 
szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.  

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól a 2/2022. (I.27.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése 
alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az 
önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelületen való közzétételével történik. A 2021. évi 
XCIX. törvény 157.§ alapján a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést 
előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus 
úton folytatja le. Fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A. § szerinti a munkaközi tájékoztatás 
lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. 

A polgármester az ily módon beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, 
amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

A partnerségi egyeztetés lezárását követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatására. Az Önkormányzat a kész dokumentációt megküldi az állami főépítészi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: Állami Főépítész). 

Az Állami Főépítész a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető 
tárgyalást, amelyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja – a 
településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az Eljr. 9. mellékletben szereplő 
valamennyi államigazgatási szervet, és az érintett területi és települési önkormányzatokat. Az 
Önkormányzat, amennyiben szükséges, előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási 
szervektől. 

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az Állami Főépítész a jegyzőkönyvet és a záró 
szakmai véleményt 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközök 
elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az Állami Főépítész végső szakmai véleményének 
birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési 
eszközök az elfogadást követő napon hatályba léptethetők. 

Jelen dokumentáció Aszód Város településrendezési eszközök módosításának munkaközi 
anyaga, melyet a város Önkormányzata kap meg előzetes véleményezés és a partnerségi 
egyeztetés lefolytatása céljából. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

 

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testületének 

.../2020. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Aszód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és 
települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról 
szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1.§ (1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 
10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZT-2 jelű 
szabályozási tervlap jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

(2) A HÉSZ 2. mellékletét képező 2.1. Építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai táblázat 
jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

2.§  Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Dr. Lukács Adrienn 

 polgármester  jegyző 
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1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez 

A HÉSZ 2. mellékletében szereplő 2.1. Építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai című 
táblázat az alábbi 31a sorral egészül ki: 

 A B C D E F G H 

1 
Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

31a Vt-12 Z 500 13 50 9,0 20 1,0 

 



(190)

(203)
(130/2)187

188
189 191 192

193
194

195

196/1

196/2

197198

19
9 200 201

20
2

204

205

208

20
9

274
275

186

Koren közSzontágh l.
József Attila u.

Petőfi Sándor utca

Csengey utca

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

M

H

H

Vt-4

Vt-4

Vt-4

Vt-4

Vt-8

Vt-12

H

H

JELMAGYARÁZAT

      VZM 1733/22

Aszod_SZT_mod4_220412.dwg2022 április

A módosítás területi hatálya

A terv az állami alapadatok felhasználásával készült.

A módosítás területi hatályán kívül eső rajzi elemek csak tájékoztató elemek.

A rajzon szereplő rajzi elemekhez tartozó jelmagyarázat Aszód Város Képviselő

testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati

rendelet 1. mellékletét képző jelmagyarázaton található.

Településtervezés Ferik Tünde, vezető településrendező tervező

                                      (TT/1 13-1259)

Bérczi Szabolcs, okl. településmérnök (TT 13-1411)

okl. környezetgazdálkodási agrármérnök

Fóthi  Annamária, okl. településmérnök

                             Südi Beáta, építészmérnök

VÖLGYZUGOLY Területfejlesztő és

Tervező Műhely Kft.

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5.

 Tel.: 20/913-85-75, 70/938-32-21
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MUNKAKÖZI ANYAG

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testületének .../2022. (...)

önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló  10/2019. (V.7.)

önkormányzati rendelet módosításáról

2. melléklet - SZT-M1

M = 1 : 2 000

Építési övezet, övezet határa

Építési övezet jele

Vt-12

Műemlék és telke

R

R

Régészeti lelőhely határa

Helyi védett érték

M

H

MK

MK

Műemléki környezet határa

Telek be nem építhető része
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. BEVEZETŐ 

A tervezett módosítás kizárólag a Petőfi Múzeum tömbjét (191, 193, 194, 195 hrsz) érinti és a helyi 
építési szabályzat kisebb módosítását jelenti, a településszerkezeti terv nem változik. Ennek 
megfelelően az Eljr. 16. § (5)-(6) bekezdések alapján a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó 
javaslatot csak a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 2010-es jóváhagyása óta 
bekövetkező változásokra tekintettel aktualizáljuk – a településrendezés várható hatásának és a 
szerkezeti összefüggéseknek a bemutatásával.  

A közös megalapozó vizsgálati és alátámasztó munkarészekben területenként külön kerülnek 
bemutatásra a következő fejezetek:  

 A módosítás célja 

 A módosítással érintett terület és környezetének bemutatása, meglévő állapot 

 Hatályos településrendezési eszközök ismertetése 

 A településképi rendelet ismertetése 

 Korlátozó és védelmi elemek 

 A fejlesztési cél ismertetése 

 Módosítási javaslat és indoklása 

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, illetve a már beépítésre szánt 
területek megengedett beépíthetőségének intenzitása sem növekszik. Ennek megfelelően nem 
szükséges sem a közlekedési hálózat fejlesztése, sem a meglévő közmű-infrastruktúra 
fejlesztésének újragondolása a módosítás következtében. Ugyancsak nem szükséges a 
területrendezési tervekkel való összhang igazolása és a biológiai aktivitás érték számítás 
bemutatása sem.  

Fentiek miatt az alátámasztó munkarészek - összhangban a települési főépítész e tárgyban született 
nyilatkozatával (lásd B. melléklet) - tájrendezési javaslatot, a zöldfelületi rendszer fejlesztési 
javaslatát, közművesítési javaslatot és közlekedésfejlesztési javaslatot nem tartalmaznak.  

 

2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
JAVASLAT  

2.1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

Aszód Város Önkormányzata működteti a városban található Petőfi Múzeumot (Petőfi Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény). A múzeum régészeti, néprajzi, történeti gyűjteményében, könyvtárában, 
fotótárában páratlan tárgyakat őriz a Galga mente múltjából. Az épületegyüttes jelenleg leromlott 
állapotú, műemléki helyreállítása régóta várat magára. A Petőfi év keretében lehetőség nyílik a 
múzeum felújítására, fogadó- és közlekedőterekkel való bővítésére. A tervezett beruházás kapcsán 
azonban a településrendezési eszközök módosítása szükséges. A múzeum a település egyik 
legkiemelkedőbb kulturális értéke, s ezért az épületegyüttes felújítására és bővítésére a város 
kiemelt jelentőségű fejlesztésként tekint. Fentiek alapján Aszód Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Petőfi Múzeumhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonú ingatlanokat (191, 
193, 194, 195 hrsz) a 40/2022. (III.23.) határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

 

2.2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

A módosítással érintett terület a Petőfi Múzeum és közvetlen környezete. A terület a város 
történelmi településmagjában fekszik, a Podmaniczky kastély együttestől keletre. Aszód mai 
arculatát egyértelműen meghatározza a nagy történelmi múltra visszatekintő városközpont, a maga 
kisvárosias karakterű, jelentős építészeti értékeket felvonultató megjelenésével. A városközpont 
meghatározó eleme a Szabadság tér és a Podmaniczky kastély, melyhez szervesen kapcsolódik a 
jelen módosítással érintett Petőfi Múzeum és környezete is. A terület kiemelkedő történelmi és 
építészeti jelentőségét mutatja, hogy több műemlék épület és helyi védett épület található itt, 
valamint a teljes terület nyilvántartott régészeti lelőhely is egyben.  
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A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen 

 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen - ortofotó 

A Petőfi Múzeum épülete a 194 hrsz-ú telken található. A műemlék épület egyszerű tömegű, 
nyeregtetős, földszint + 1 emelet magas épület. Az épület eredetileg földszintes lakóház volt, amit 
Szontágh Sámuel vásárolt meg abból a célból, hogy az evangélikus egyház iskolaépületéből a latin 
iskolát ide költöztessék, 1771 és 1772 között. 1820 táján a földszintes épületet tovább bővítették. 
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Végül mai formáját 1872-ben nyerte el, ekkor egy emeletet építettek rá. 1927-ig gimnáziumként 
működött, ezután az intézmény új épületbe költözött. 1945 után egy darabig lakóházként 
használták, majd a ma is itt működő Petőfi Múzeum, hivatalos nevén Petőfi Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény foglalta el az épületet. Homlokzata a sok átépítés után copf stílusú, belseje erősen 
átalakított. 1835-1837 között itt járt iskolába Petőfi Sándor, amit emléktábla is hirdet a múzeum 
falán. 

  
A Petőfi Múzeum épülete 

A múzeumhoz a Petőfi utcából nyíló lejtős Szontágh utcán juthatunk el, mely az épület nyugati 
oldalán egy lépcsősorban (Szontágh lépcső) továbbhaladva a Csengey utcára vezet. A lejtős utca 
menti 191 hrsz-ú telek beépítetlen, önkormányzati tulajdonú telek. A múzeum épülete előtt egy 
kisebb teresedés van, erre nyílik a 193 hrsz-ú telken található Múzeum Galéria földszintes épülete 
is. A Múzeum Galéria épülete 1896-ban gimnáziumi rajterem céljára épült. Az épület helyi védelem 
alatt áll. 

Szorosan a múzeum épülete mögött áll az egykori „alumneum” központi épülete, melyet Krenkó 
József tervei alapján 1875-ben építettek. Az épület jelenleg a múzeum raktár- és irodaépülete, 
helyi védelem alatt áll. Az épület földszint + tetőtér beépítéses, egyszerű nyeregtetős tömegű 
épület. 

  
A Múzeum Galéria épülete 

  
Az egykori alumneum, ma raktár- és irodaépület 
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A múzeum épületegyüttese körül elsősorban lakóházak találhatók. A lakóházak jellemzően 
földszintes vagy földszint+tetőtér beépítéses családi házak. A Petőfi utcában a zártsorú beépítés 
jellemző. A 191 hrsz-ú telektől keletre fekvő épület a többi lakóépülettől eltérően egy nagyobb 
tömegű jellemzően kétszintes, többlakásos társasház.  

  
Társasház a 192 hrsz-ú telken 

 
A módosítással érintett területen a telkek mérete 400-600 m2 körül alakul, azonban a telkek 
beépítettsége változatos. A 191 hrsz telek beépítetlen, a múzeum és a galéria telke 30% körül 
alakul, a kiszolgáló raktár- és irodaépület telkének beépítettsége meghaladja a 60%-ot. 

Hrsz telek területe 
épület 

alapterülete 
beépítettség 

191 390 m2 0 m2 0 % 

193 463 m2 115 m2 24,8 % 

194 586 m2 184 m2 31,4 % 

195 499 m2 302 m2 60,5 % 

 

2.3. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE 

Aszód hatályos településrendezési eszközei: 

 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2019. (V.7.) határozata a 
településszerkezeti terv megállapításáról 

 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról 

A hatályos településszerkezeti terven a módosítással érintett terület, illetve a teljes telektömb – a 
szomszédos kastélyegyüttes kivételével – településközpont vegyes területbe tartozik. A 
településközpont terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési 
szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással 
a lakó rendeltetésre. A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírásai alapján településközpont területen 
létesített fő rendeltetésű épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja: 

 lakó; 

 igazgatási, iroda; 

 kereskedelmi, szolgáltató, szállás; 

 hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 

 kulturális, közösségi szórakoztató; 

 sport. 

A módosítással érintett területet a szabályozási terv SZT-2 jelű tervlapja tartalmazza. A 
szabályozási terv a Csengey utca menti területet, beleértve a múzeumot, a galériát és a múzeum 
raktárépületét is, Vt-8 jelű övezetbe sorolja. A Petőfi utca menti teleksor, így a jelenleg 
beépítetlen 191 hrsz telek is, Vt-4 jelű építési övezetbe tartozik. 
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A HÉSZ további legfontosabb előírásai a módosítással érintett területre vonatkozóan: 

 Településközpont terület építési övezeteiben több épület helyezhető el, azonban ebből 
kizárólag 1 lehet önálló lakó rendeltetésű. 

 Településközpont terület zártsorú beépítési módú építési övezeteiben a zártsorú beépítés 
legalább 5,0 m széles épülethézaggal megszakítható, melyet az adott telken belül kell 
biztosítani. 

 Településközpont terület építési övezeteiben a hátsókert 6,0 m, vagy – ha az 6,0 méternél 
kisebb – a telken kialakult állapotnak megfelelő. 

 Településközpont terület építési övezeteiben állattartó épület nem helyezhető el. 

 Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 
helyezhetők el: húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatól, állatkifutó. 

 Vt-8 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára 
merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető. 

 Vt-8 építési övezet építési telkein az épületek egyik homlokzatmagassága sem haladhatja meg 
a 7,5 m-t. 

 Vt-8 építési övezet építési telkein legfeljebb 1 lakás helyezhető el. 

A Vt-4 és Vt-8 jelű építési övezetekre vonatkozó telekalakítási és építési paraméterek az alábbiak: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

Vt-4 Z 500 13 60 6,0 20 1,0 

Vt-8 O 500 13 50 5,0 30 0,8 

 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervlapból, kiemelve a módosítással érintett területet 
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből, kiemelve a módosítással érintett területet 

 

2.4. A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ISMERTETÉSE 

Aszód Város Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete rendelkezik a 
településkép védelméről (TKR). A TKR 2. melléklete alapján a módosítással érintett terület a 
településképi szempontból meghatározó területek közül a történeti területbe tartozik. A TKR 19.§ 
tartalmazza a történeti területre vonatkozó településképi követelményeket:  

 Oldalhatáron állóan és szabadonállóan beépített fő funkciójú épület esetén, kiegészítő, 
kiszolgáló funkciójú épület a fő funkciójú épülettel építészeti egységet alkotva építhető.  

 Fő funkciójú épület tömegformálása az utcában jellemző egyszerű tömegformáláshoz illeszkedő 
módon alakítható ki, a kézikönyvben foglalt ajánlások figyelembevételével.  

 Épület magastetős kialakítású lehet, a tetőgerinc az utcában kialakult állapothoz illeszkedhet.  

 A Kossuth Lajos út mindkét oldalán, a Szabadság tér és a Petőfi út közötti szakaszon az utcai 
homlokzatokon az üzletportál fa vagy fa hatású anyagból építhető.  

 A Kossuth Lajos utcában, az utcafronti párkánymagasság a HÉSZ-ben szabályozott módon 
betartandó, az ereszkilógás a homlokzati falhoz viszonyítva legfeljebb 1 méter lehet, az eresz 
vonala tetőkiemelésekkel legfeljebb a teljes utcafronti homlokzat felében szakítható meg. 

A TKR állapítja meg a helyi védett értékeket a településen és a rájuk vonatkozó követelményeket. A 
TKR alapján helyi védelem alatt áll a 193 hrsz telken álló galéria és a 15 hrsz telken található 
raktár- és irodaépület is. A helyi védett értékekre vonatkozó követelményeket a TKR 11.§ 
tartalmazza: 

 Épületek esetében azok tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását – jelen rendeletben 
foglalt szabályok szerint és kivételek figyelembevételével - meg kell őrizni. 

 Bontás vagy szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és azt vissza 
kell állítani. 

 Védett épület közterületről való rálátását akadályozó építmény nem helyezhető el, fa, cserje 
nem telepíthető. 

 Az egyedi védelemmel érintett építményen, építményrészen végzett építési és egyéb 
tevékenység során a (2)-(3) bekezdésekben foglaltakkal összhangban a fennálló eredeti 
állapothoz illeszkedő építészeti megoldások alkalmazhatók illetve tevékenységek végezhetők. 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/82335#SZ11@BE2
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2.5. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

2.5.1. Felszínmozgás veszélyes terület 

A módosítással érintett terület a szabályozási terven jelöltek alapján felszínmozgás veszélyes 
területnek számít. A HÉSZ 6.§ tartalmazza a felszínmozgás veszélyes területre vonatkozó 
előírásokat: 

 A Szabályozási tervlapon jelölt felszínmozgás-veszélyes terület veszélyes környezetnek minősül, 
ennél fogva a területen építési tevékenységet folytatni csak a területre készített geotechnikai 
jelentés alapján lehetséges. 

 A felszínmozgás-veszélyes területekkel érintett és az azzal szomszédos építési telkeken a 
felszíni- és a csapadékvíz elvezetés szakszerű megoldásáról gondoskodni kell. 

 A felszínmozgás-veszélyes területeken elhelyezett építmények és azok szerkezetének 
meghatározásakor, tereprendezéskor, illetve a terület használatakor, különösen a vízzel való 
gazdálkodáskor a lösz alapkőzet tulajdonságait, állékonyságát figyelembe kell venni, annak 
stabilitása semmilyen tevékenységgel nem csökkenthető. 

 

2.5.2. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A módosítással érintett területet két nyilvántartott régészeti lelőhely is érinti: 

 a 25727 azonosítószámon nyilvántartott Belterület elnevezésű lelőhely, és 

 a 25726 azonosítószámon nyilvántartott Papi-földek elnevezésű lelőhely. 

A múzeum épülete műemlék, műemléki azonosító száma 6900. A módosítással érintett terület ezen 
felül a kastély épületek műemléki környezetébe tartozik, melynek műemléki azonosító száma 9343. 

2.6. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

Aszód Város Önkormányzata az épületegyüttes felújítását és a múzeum fogadó- és 
közlekedőterekkel való bővítését tervezi. A beruházás építészeti tervei jelen módosítással 
egyidőben készülnek, így egyelőre a konkrét tervek nem állnak rendelkezésre. Az épületek 
felújítása és helyreállítása mellett a múzeumépület bővítése tervezett, ami várhatóan az épület 
keleti oldalán valósulhat meg. A bővítés egy új fogadótérből nyíló új közlekedőtereket eredményez, 
valamint új vizesblokkok építése is tervezett. A tervezett beruházás várhatóan az érintett telkek 
összevonását vagy telekhatár-rendezést követel majd meg. A módosítással érintett terület 
különböző építési övezetbe esik, így a telekösszevonásra a HÉSZ 8.§ (5) bekezdés alapján nincs 
lehetőség.  

2.7. MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT ÉS INDOKLÁSA 

Tekintettel arra, hogy jelenleg a módosítással érintett terület kétféle építési övezetbe tartozik, a 
teljes területet egy azonos építési övezetbe szükséges sorolni, hogy a beruházás kapcsán szükséges 
telekhatár-rendezés vagy telekösszevonás megvalósítható legyen. A területre vonatkozó hatályos 
szabályozási paraméterek alapvetően hasonlóak és a tervezett beruházás kapcsán sem merült fel a 
mutatók intenzívebb beépítést lehetővé tevő módosítási igénye. Egyedül a megengedett legnagyobb 
épületmagasság mértékét javasoljuk 6,0 méterről 9,0 méterre emelni, hogy a szükséges 
épületbővítés megvalósítható legyen a rendelkezésre álló szűk területen.  

Fentiek alapján javasoljuk a 191, 193, 194 és 195 hrsz földrészleteket egy azonos építési övezetbe 
sorolni. Tekintettel arra, hogy a település területén máshol is található Vt-4 és Vt-8 építési övezet 
is, így egy új, Vt-12 jelű építési övezet kialakítását javasoljuk, ahol a szükséges szabályozási 
paraméterek biztosíthatók, az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

Vt-4 Z 500 13 60 6,0 20 1,0 

Vt-8 O 500 13 50 5,0 30 0,8 

Vt-12 Z 500 13 50 9,0 20 1,0 
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A 191 hrsz-ú területen található zöldfelület megőrzése érdekében a szabályozási tervlapon telek be 
nem építhető rész jelölése javasolt, melynek vonatkozó előírásairól a HÉSZ 18.§ (5) bekezdés 
rendelkezik: A Szabályozási terven jelölt telek be nem építhető részén épület, tárolásra szolgáló 
kerti építmény nem helyezhető el. 

 

A szabályozási terv módosítási javaslata - kivágat 

 

3. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSELEMZÉS 

A módosítással érintett területen országos védelem alatt álló műemlék, műemléki környezet és helyi 
védett épület is található. Az országos nyilvántartás szerint a módosítással érintett területet régészeti 
lelőhelyek is érinti. A műemlékek és a régészeti lelőhelyek tekintetében az országos jogszabályokan 
előírtakat kell figyelembe venni. Jelen módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre és 
a településrendezési eszközök 2019-ben történt felülvizsgálata során átfogó örökségvédelmi 
hatástanulmány készült. Fentiekre való tekintettel, illetve hogy a rendelkezésre álló örökségvédelmi 
hatástanulmány 10 évnél nem régebbi, jelen módosításhoz nem készül örökségvédelmi hatáselemzés. 
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4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

A településrendezési eszközök módosítása a közlekedési hálózatot közvetlenül nem érinti, annak 
fejlesztését nem igényli.  

5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A módosítások során a település közműkapacitásának bővítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy 
új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, s a módosítás következtében a potenciálisan 
beépíthető szintterület sem fog növekedni számottevő mértékben.  

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A településrendezési eszközök módosítása nem jár a környezetet terhelő hatással, hiszen a 
módosítás következtében a beépítésre szánt területek funkciója nem változik, s a beépítési 
intenzitás csak csekély mértékben növekszik.  

Fentiek alapján a módosításhoz kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását az 
önkormányzat nem tartja szükségesnek.  
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VI. MELLÉKLETEK 

A. MELLÉKLET: KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
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B. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT 
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