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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Pázmánd hatályos településrendezési eszközei 2006-ban léptek hatályba. A hatályos 
településrendezési eszközök hatályba lépése óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi 
környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), hatályba lépett a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
(Eljr.) és ugyancsak hatályba lépett a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről. 

További jogszabályi változás, hogy 2019. január 2-án hatályba lépett az ország területrendezési 
terveit egy törvénybe összefoglaló Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény. 

A megváltozott jogszabályi környezet okán a településeknek - jelenleg hatályos jogszabályi 
környezet alapján - 2019. december 31-ig jóvá kell hagyni az új, megváltozott jogszabályi 
környezetnek megfelelő településrendezési eszközeiket. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a 
Helyi Építési Szabályzat hatályát veszti, s 2020. január 1-től - az új szabályzat elkészültéig - a 
településnek nem lesz Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ), így az építésügyi engedélyek illeszkedés 
alapján kerülnek elbírálásra. 

Fenti előzményeket követően Pázmánd község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról 
döntött, amelyek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata egy eljárásban történik. 

A KÉSZÜLŐ TERVEK 

Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készül el, amelynek célja a korábbi tervek, a releváns 
helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a 
településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra 
váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése.  

A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint a 
különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési 
irányokat adni Pázmánd számára. 

Ezt követően készül a településszerkezeti terv (TSZT), amely a településfejlesztési koncepcióban 
foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a területfelhasználás és a műszaki 
infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A településszerkezeti terv meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
településrendezési eszközeinek figyelembevételével, a környezeti állapot javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készül a helyi építési szabályzat (HÉSZ). 
A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási 
területének felhasználásával és beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, 
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jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve — az építés rendjét, amelynek mellékletét képezi a szabályozási terv. 

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

 a megváltozott települési igények alapján a hatályos TRE olyan felülvizsgálata, amely a 
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítja Pázmánd területén, 

 a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása, 

 a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, 
övezetek átgondolása, szükség esetén áttervezése, 

 a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása, 

 a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és rendezése, 

 az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti TRE kidolgozása. 

A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelő tartalommal készülnek. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket (TSZT-t, HÉSZ-t) a 
polgármester egyezteti, a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a jogszabályok szerinti  
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (az érintettekkel). 
Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt döntött a partnerségi 
egyeztetés szabályairól. 

A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott 
államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak, valamint 
adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH). 

A koncepció tervezetének teljes kidolgozása előtt az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott 
fejlesztési irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. 

A településrendezési eszközök a koncepció tervezetének megfelelő tartalommal kerülnek 
kidolgozásra. A koncepció véleményezése a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásával 
párhuzamosan, egy eljárásban zajlik. A hosszútávra szóló, a vélemények alapján véglegesített 
koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az elfogadott 
koncepciót az önkormányzat honlapján teszi majd közzé. 

A településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint zajlik. A teljes eljárás az előzetes 
tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez szükséges adatok 
beszerzésre kerültek. Az államigazgatási szervek tájékoztatási szakaszban adott előzetes 
tájékoztatásának összefoglalását jelen megalapozó vizsgálat 1. melléklete tartalmazza. 

A településrendezési eszközök elkészült tervezete az elfogadás előtt véleményeztetésre kerül, a 
tervezetet a polgármester megküldi a részvevőknek, ezzel megindítja az eljárás véleményezési 
szakaszát. A véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos 
véleményt. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes 
szakmai indokolással kell igazolni. 

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyv készül. 
A beérkezett vélemények — egyeztetés esetén a jegyzőkönyv is — ismertetésre kerülnek a 
képviselő-testület előtt, az elfogadásukról vagy el nem fogadásukról a testület dönt. A vélemény, 
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a 
döntés dokumentálásával és közzétételével. 

A polgármester a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény és keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 
elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 
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A megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől 
számított 

 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró 
szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 

 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, 
települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az esetleges egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvét és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 
mellékleteként fogadja el, mely megelőzi a helyi építési szabályzat — rendelet formájában történő 
— jóváhagyását. 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát megalapozó vizsgálati munkarész. 
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I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
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1. KÖZSÉGI ALAPADATOK 

Pázmánd község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó alapadatokat a 
következő táblázat rögzíti. 

Terület (ha) 

- Belterület 

- Volt zártkert 

- Külterület 

2713,9199 

292,9759 

108,3100 

2312,6340 

Lakónépesség (fő) 2212 fő 

Lakásállomány (db) 912 

Üdülőállomány (db) - 

Forrás: KSH adatok 2017 (www.teir.hu), takarnet adatok (www.takarnet.hu) 

 

2. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Pázmánd a Velencei-hegység keleti csücskében, a Velencei-tótól északkeletre, Fejér megye közepén 
helyezkedik el. A község a Gárdonyi járáshoz tartozik. Gárdony járásközponttól 12 km-re, 
Székesfehérvártól, a megyeszékhelytől 25 km-re, míg Budapesttől 40 km-re található. A község 
belterületét a 8117. számú út szeli ketté Kápolnásnyék és Vereb irányában, míg a déli részén a 
horvát határt és Budapestet összekötő M7 autópálya halad keresztül. 

A községhatár déli határában halad a 30a számú kétvágányú, villamosított Budapest–Székesfehérvár-
vasútvonal, Pázmánd azonban vasútállomással nem rendelkezik, menetrendszerinti buszközlekedés 
köti össze a környező településekkel. Kerékpárút jelenleg nem halad keresztül, azonban tervezett 
kerékpárút-fejlesztés a Budapest-Balaton kerékpárút pázmándi szakasza és egy Pázmánd-
Kápolnásnyék kerékpárút kiépítése. 

Pázmándon nevelési-oktatási intézmények működnek, így bölcsőde, óvoda és általános iskola 
egyaránt található a településen.  

 

Pázmánd térségi elhelyezkedése 
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3. FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

3.1 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA  

3.1.1 ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2014) 

Az Országgyűlés 1/2014. (I.3.) határozatával fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (a továbbiakban OFTK). (Az OFTK-t az országgyűlés 
módosította a 6/2014.(II.7.) OGY határozattal.) Az OFTK átfogó fejlesztési célokat fogalmaz meg az 
ország egész területére:  

Az OFTK jövőképe és célrendszere 2030-ig szól, fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 2014-2020-
as programidőszak fejlesztéspolitikája számára, s biztosítja a kapcsolódást az Európai Unió Európa 
2020 Stratégiájához, illetve a Közös Stratégiai Kerethez. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Pázmándot, illetve a Gárdonyi járást külön 
nem említi, azonban Fejér megyére vonatkozóan fogalmaz meg fejlesztési irányokat: 

- A Győr-Tatabánya-Komárom-Mór-Székesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét ipari/logisz-
tikai nagyklaszterek közötti közlekedési hálózatok kialakítása 

- A termőföld és az ivóvízkincs védelme; a Velencei-tó, a Ség-Gaja-Nádorrendszer 
revitalizációja, részvétel a Duna Stratégiában; a természeti értékek megóvása 

- Fenntartható energiamix kialakítása hosszú távon megyei energiamérleg alapján 
- A még ellátatlan településeken a szennyvízelvezetés és -kezelés megvalósítása 
- Hálózatosodó helyi gazdaságra és együttműködésre építkező gazdaság-, 

társadalomfejlesztés, a piacokon versenyképes szereplők támogatása, intenzív fejlesztések 
a K+F sikereit kiaknázó növekedés és fenntarthatóság érdekében 

- A két megyei jogú város felsőfokú oktatási színvonalának és bázisainak megtartása, illetve 
Székesfehérváron a műszaki képzés választékának kiszélesítése 

- Integrált megyei turisztikai fejlesztések, a Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása 
- A közép-magyarországi kórház és fekvőbeteg ellátó rendszerhez való kapcsolódás minőségi 

megvalósítása a területi szak- és járóbeteg-ellátás teljessé válása 
- A nehéz helyzetű dél-mezőföldi, illetve társadalmi integrációs kihívásokkal küzdő 

települések komplex szemléletű, tágabb környezetükbe beágyazó fejlesztése 
- Székesfehérvár hagyományait gondozó, helyzeti energiáit kihasználó, a közeli főváros 

mellett önálló egészségügyi, kulturális, gazdaságszervező központtá alakítása 
- Dunaújváros ipari jellegét megtartó és erősítő, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó 

gazdasági központi szerep fejlesztése, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével 

3.1.2 FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013) 

A megye területfejlesztési koncepciója 2013. decemberében készült. Fejér megye területfejlesztési 
koncepciójának jövőképe „Fejér megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai 
szerepköreinek fenntartó és innovatív fejlesztése egyenrangú nagytérségi együttműködéssel, kiváló 
termőhelyi adottságainak bázisán, a természeti örökségének jövőtudatos kezelésével”. 

A koncepcióban három átfogó cél kerül meghatározásra: 

- A helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség erősítése, a vállalkozó – 
innovatív társadalom megteremtése 

- Az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások védelme 
- A gazdasági vezető szerep megőrzése és további pozícióerősítés, kiegyenlített gazdasági 

fejlődés megvalósítása 

Az átfogó célokon belüli stratégiai célok kifejezetten Pázmándra nem kerültek megfogalmazásra, 
azonban kiemelhetők az egész megyére vonatkozó alábbi stratégiai célok: 

- Kölcsönösségi alapú kapcsolatrendszer erősítése: „A kapcsolatrendszer erősítése a negatív 
hatások mérséklése mellett, kölcsönösségi alapon” - a centrum és periféria közötti 
közmegegyezés szükséges a térségben. 

- Élhető kulturális-szakrális központ, innováció-orientált gazdasági fordítókorong: A 
turizmusfejlesztés terén erőteljes hangsúlyt kell helyezni a magyar államalapításhoz 
kapcsolódó emlékekre, valamint az arra felfűzhető, az iskolai nevelésben jelentős szerepet 
játszó patrióta útvonalakra. Ebben a vonzástérség településeinek is jut különböző 
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tematikájú szerep, a falusi- illetve agrárturizmustól a kerékpáros-lovas-, erdei iskolák 
központjainak láncolatáig. Az ehhez szükséges egészséges élelmiszerek biztosítását a 
környező agrártérségekből kell biztosítani. 

- Ökoturisztikai paradicsom: Az ökoturisztikai célterületté történő átalakítás a Velencei-tó 
környékén elsősorban a minőséget javító fejlesztéseket kell, hogy jelentse a tó komplex 
(partfal- és vízvédelem, kotrások) rekonstrukciójával, a felszíni vízelvezetés megoldásával, 
strandok felújításával, fejlesztésével, attrakciófejlesztéssel (műemlékek felújítása, 
állagmegóvása, élményt nyújtó közlekedési módok, látogatóközpont kialakítása). 

 
A területfelhasználási alapelveket áttekintve olvasható, hogy „A hagyományos tájhasználat 
megtartása érdekében nagyon fontos a külterületek (elsősorban az erdő-, mező- és vízgazdálkodási 
területek) építési lehetőségeinek szigorú szabályozása, különösen a település-közeli kertes 
területeken, valamint – a szőlőművelés fenntartását segítve – a borvidékekhez tartozó 
szőlőterületeken.” 

3.1.3 FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014) 

A területfejlesztési program ugyanazt a jövőképet, illetve átfogó célokat fogalmazza meg, mint a 
2013-ban készült Területfejlesztési Koncepció, azonban itt már konkrétabb célok, intézkedések 
jelennek meg. A megyei prioritások és intézkedések között megjelenik a stratégiai vízkészletek 
megőrzése és racionális használata, kiemelt figyelemmel a Velencei-tóra és a felszíni vízfolyásokra. 

A Felszíni vízkészletek fenntartható, szabályozott és összehangolt használatának intézkedései 
kapcsán az általános célok megegyeznek a Víz keretirányelvének megfelelő célkitűzéseivel. Ezek 
közé tartozik: 

- A vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 
- A fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 
- A vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,  
- Az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése, 
- Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi víz-szétosztás fejlesztése. 

A felszíni vízkészletek intézkedéseinek működési, megvalósítási területei között szerepel a Vereb-
Pázmándi vízfolyás. Az említett beavatkozások széleskörűek: 

- Vállalati technológia-fejlesztések – az ipari közvetlen szennyvízbevezetések és használtvíz 
bevezetések módosítása, szűrőmezők kialakítása, 

- Vízfolyások és állóvizek mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása, 
- Vízfolyások és állóvizek medrének fenntartása, üledék eltávolítás, meder rehabilitáció, 
- Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja vízfolyások esetében. 

A közszolgálati minimumszint teljesítése érdekében Pázmándon az illegális „szennyvízbevezetések 
feltárása, megszüntetése” említett. 
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3.1.4 FEJÉR MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA (2004) 

A koncepció Fejér megye turizmusának hosszú távú fejlesztési céljait, illetve a megvalósításhoz 
szükséges feltételrendszerének felvázolását tartalmazza. A koncepció turisztikai jövőképe: Fejér 
megye - mint fontos, Európában is versenyképes - turisztikai célterület legyen, amely tudatos 
fejlesztéssel fenntartható, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt. Távlati fő cél a fenntartható 
turizmus kialakítása és Fejér megye versenyképes turisztikai célterületté tétele. 

A megyében számos egyedi és sajátos vonzerő található, mely természeti és kulturális értékekkel 
egyaránt bír. A javasolt turisztikai termékek az exkluzív fejlesztés érdekében különböző rangsorban 
és más-más körben kapnak helyet: 

 arculatformáló, exkluzív turisztikai termékek (a hivatás, a kulturális és élmény, a 
gyógy-, a sport-, az öko- és az etnikai turizmus) 

 egyéb, szokványos turisztikai termékek (a víziturizmus, a természetjárás, a lovas, a 
bor, a kastély, a falusi, a kerékpáros, a vadász, a horgász, az ifjúsági és a 3. korosztály 
turizmus) 

 részszolgáltatások fejlesztése (a tranzit és a kiránduló forgalom gazdasági hozamának 
növelése, illetve a különösebb vonzerővel nem rendelkező térségek turizmusba való 
bekapcsolódásának elősegítése érdekében) 

Pázmánd kiemelt turisztikai célterületként nem szerepel a felsorolások között, azonban a Velencei-
tó és a Velencei-hegység nyújtotta helyzeti energiák potenciális turisztikai lehetőségek kiaknázására 
ad fejlesztési lehetőségeket. Olyan komplex turisztikai termékek kerülnek megemlítésre, mint a 
wellness turizmus, víziturizmus, borturizmus, lovas turizmus, vadászat, családi üdülés, korosztály 
túrák, kastély és faluturizmus, kerékpáros turizmus. Az országos út (M7) menti pozíció rész 
szolgáltatásokat is lehetővé tesz, mint átutazó (tranzit) turizmus. 
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3.2 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

Pázmánd hatályos településfejlesztési koncepcióját Pázmánd község Önkormányzata képviselő-
testülete a 82/2003. (XII.11.) sz. határozatával fogadta el. A koncepció fejlesztési célkitűzései 
összefoglalva az alábbiak: 

1. Kistérségi, mikrotérségi szerepkör 

 mikrotérségi többfunkciós szabadidőközpont építése 

 igazgatási feladatok bővítése 

 idegenforgalmi fejlesztések, turisztika, falusi turizmus, pihenőpark 

 sport, szabadidő funkciók kihelyezése 

 oktatás, képzés, egészségügyi ellátás fokozása, megszervezése 

 infrastruktúra fejlesztése: úthálózat, járda, kerékpárút stb. 

 közétkeztetés fejlesztése 

 vendéglátóhelyek fejlesztése 

 utcakép javítása, parkosítás 

 lakóövezetek kialakítása 

2. Gazdaság 

 Mezőgazdaság 

o mezőgazdaság terén hatékony piacorientált termelés feltételeinek 
megteremtése 

o mezőgazdasági üzemek, telephelyek céljára megfelelő terület kijelölése 
o agrártámogatások, vidékfejlesztési források koncentrált felhasználása 

 Ipar 

o kisebb telephelyek kialakítására alkalmas terület kijelölése 
o csak a környezetet minimális mértékben terhelő ipari, ill. mezőgazdasági 

feldolgozó üzemek településének támogatása 

 Idegenforgalom 

o a turizmusban rejlő lehetőségek lakossággal való megismertetése 
o a település megismertetése a potenciális vendégekkel, befektetőkkel, 

idevándorlókkal 
o szállásférőhelyek bővítése 

 Kereskedelem 

o kereskedelmi tevékenység folytatására lehetőség biztosítása 
o középszintű kereskedelmi egység kialakítására lehetőség biztosítása 
o az időszakos turizmusra megfelelő kereskedelmi ellátó egység biztosítása 

3. Lakóterületek fejlesztése 

 a település helyi építészeti értékeinek feltérképezése és helyi rendelet alkotása 

 új lakóterületek kijelölése 

 meglévő nagy tömbbelsők feltárása, új utcák nyitása 

 külterületi lakott területek szabályozása 

 külterületek belterületbe csatolása a lakótelkek növelése érdekében 

4. Intézmények 

 a meglévő intézmények építészeti állagának javítása, megőrzése 

 községközpont rehabilitációja, bővítése, új kialakítása 

 egészségügyi intézmények tömbösítése, korszerű megközelítés és parkolás 
biztosítása 

 kulturális programok bővítése, lakossági igényeknek megfelelő kiválasztása 

 a turizmust kiszolgáló intézmények, épületek kialakítása, helybiztosítása 
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5. Közlekedés 

 kerékpár úthálózat kialakítása 

 szilárd burkolatú utak burkolatminőség váltása, kiépítése, jelenlegiek felújítása 

 úthálózat fejlesztése, összekötő utak kialakítása (Nadap, Vál, Kajászó) 

6. Közművek 

 csapadékelvezető árokrendszer kiépítése és karbantartása 

 szennyvízcsatorna megépítése 

 új közművek építéséhez helybiztosítás 

7. Környezetvédelem 

 országos és helyi természeti területeke, természeti értékek védelmének biztosítása 

 zöldfelületi rendszer környezetbarát módon kialakítása 

 illegális hulladéklerakók felszámolása 

A fenti célkitűzések a 2003 óta eltelt időszakban részben megvalósultak, ám továbbra is vannak 
fejlesztendő területek, illetve új célkitűzések, amelyeket a következő időszakra készülő új 
településfejlesztési koncepció foglal majd össze. 
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3.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az 
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (továbbiakban: MATrT). 
További változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely az 
egyes országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes 
területfelhasználsi kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat tehát az 
MATrT és az MvM rendelet tartalmazza.  

A megyei területrendezési tervek MATrT-vel való összhangba hozatala eddig nem történt meg, így a 
térségi szerkezeti tervlap, valamint a megyei övezetek tekintetében Pázmánd esetében Fejér Megye 
Területrendezési Tervét (továbbiakban: FmTrT) kell alkalmazni az MATrT átmeneti rendelkezéseit 
figyelembe véve. Az országos övezetek lehatárolását az MATrT és az MvM rendelet tartalmazza. 

3.3.1 A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A térségi területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelöléséről a MATrT 11.§-a rendelkezik, az egyes térségi területfelhasználási kategóriák 
lehatárolását a FMTrT tartalmazza. A FMTrT szerkezeti tervlapja Pázmánd közigazgatási területét 
mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség és települési térség területfelhasználási 
kategóriákba sorolja. 
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„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget lefedő 
erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell 
kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület 
vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” 

Térségi területfelhasználási kategória Terület (ha) 

Erdőgazdálkodási térség 98,24 

Mezőgazdasági térség 2203,86 

Települési térség 411,56 

ÖSSZESEN 2713,66 

3.3.2 ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A MATrT a 12.-13.§-ban rendelkezik az új beépítésre szánt területek kijelölésének szabályairól. 

„12. § (1)(…) a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs 
a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, 
vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban 
lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
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13. § (1) Borvidéki település borszőlő 
termőhelyi katasztere I–II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi 
terület kivételével – nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 

Borszőlő termőhelyi kataszter terület 
Pázmándon a Zsidókő-hegy, a Bágyom a 
Jánostanya és a Gyulatanya nevű dűlők. 

 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszter I. és II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet – a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével – nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 

Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszter terület Pázmándon a 
belterülettől északkeletre fekvő 
nagyobb egybefüggő terület, valamint 
elszórt kisebb voltok a külterületen. E 
területek jelentős részén 
gyümölcstermesztés ma már nem 
folyik. 

 

 

3.3.3 MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA EGYEDI 
ÉPÍTMÉNYEI 

Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok kijelöléséről a településrendezési 
eszközökben a MATrT 15.§ (2) bekezdés rendelkezik: 

„(2) A településrendezési eszközökben 

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési 
eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem 
vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv 
hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése 
esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében 
megállapított nyomvonalváltozattól és azok térbeli rendjétől.” 
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Kivágat az Ország Szerkezeti Tervéből 

 

Kivágat a FMTrT szerkezeti tervéből 

Az Ország Szerkezeti Terve által jelölt meglévő 
elemek: 

- M7 Budapest – Székesfehérvár – Siófok – 
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – 
Letenye – (Horvátország) gyorsforgalmi út 

- Kápolnásnyék-Komárom (Szőny) 
termékvezeték 

- Budapest-Balaton kerékpárút 

Az Ország Szerkezeti Terve által jelölt 
tervezett elemek: 

- Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): 
Szárliget – Szár – Bodmér – Vértesacsa – 
Vereb – Baracska – Ercsi – 
Szigetszentmárton – Kiskunlacháza – Bugyi 
– Dabas – Újhartyán – Ceglédbercel 

- Ercsi-Győr földgázszállító vezeték 

A FMTrT szerkezeti tervén jelölt meglévő 
elemek: 

- 8117. j. mellékút 

- Százhalombatta - Rajka - országhatár - 
(Szlovákia) szénhidrogén szállító vezeték 

- Kápolnásnyék – Komárom – Győr 
szénhidrogén szállító vezeték 

- Térségi szénhidrogén szállító vezeték 

- M7: Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – 
Siófok – Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – 
Letenye – (Horvátország) gyorsforgalmi út 

- gázfogadó állomás 

 

3.3.4 ORSZÁGOS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A MATrT 19.§ (1) bekezdése határozza meg az országos övezeteket, amelyek jelenleg hatályban lévő 
állapotát, illetve Pázmánd közigazgatási területének érintettségét az alábbi táblázat foglalja össze: 

Országos övezet megnevezése 
Pázmánd 

érintettsége 
(Igen/Nem) 

Ökológiai hálózat magterületének övezete Igen 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete Nem 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Igen 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete Igen 

Erdők övezete Igen 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Igen 

Tájképvédelmi terület övezete Igen 

Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

Nem 

Vízminőség-védelmi terület övezete Igen 

Nagyvízi meder övezete Nem 

VTT-tározók övezete Nem 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete Igen 

 

Ökológiai hálózat magterület övezete 

MATrT 25. § (1) Az ökológiai hálózat 
magterületének övezetében – kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg – csak olyan 
megyei területfelhasználási kategória és 
megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 

veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai 
hálózat magterülete, vagy az ökológiai 
hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat  

 

ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.  

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás 
során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 

ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 

megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő 

külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

Pázmánd közigazgatási területén a Zsidókő-hegy és a lovasberényi településhatáron egy kisebb 
erdőfolt tartozik az övezetbe. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

MATrT 28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezetében új beépítésre szánt 
terület – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz 
meg – csak az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során 
kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
 

Pázmánd közigazgatási területén a déli, kápolnásnyéki településhatár mentén fekvő szántók és a 
közigazgatási terület északi részén fekvő foltok tartoznak az övezetbe. 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

MvM rendelet 2. § (1) A településrendezési 
eszközök készítése során a mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egység területét 
elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

 

(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési 
eszközeiben a jó termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az (1) és a (2) bekezdésben 
foglaltakon túl, új beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a település 
közigazgatási területén a kijelölés máshol már nem lehetséges. 

Pázmánd közigazgatási területén a külterületen található szántóterületek tartoznak az 
övezetbe. 



PÁZMÁND TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS   24 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019. 
www.vzm.hu 

 

Erdők övezete 

MATrT 29. § Az erdők övezetébe tartozó 
területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-
ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény 
hatálybalépését megelőzően kijelölt 
beépítésre szánt területek, valamint az 
erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott 
területek, továbbá az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve, valamint a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 
települési térség területein lévő erdők 
övezetének területét a számításnál figyelmen 
kívül kell hagyni. 

 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

Pázmánd közigazgatási területén a külterületen fekvő erdőfoltok tartoznak az övezetbe. 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

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

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya 
alá tartozó települések településrendezési 
eszközeiben az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezet területén az (1) bekezdésben foglaltak 

mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető   

ki, és erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén 
a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző 

területhasználat folytatható, valamint 

b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos 
fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 

Pázmánd közigazgatási területén kis kiterjedésben a település keleti részé fekvő erdőterületek 
tartoznak az övezetbe. 
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Tájképvédelmi terület övezete 

MvM rendelet 4. § (1) A tájképvédelmi terület 
övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében 
meg kell határozni a tájjelleg térségi 
jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és 
a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba 
illesztés biztosítása érdekében – a településkép  

 

védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 
kell megvalósítani. 

Pázmánd teljes közigazgatási területének nyugati oldala tartozik az övezetbe.  

Vízminőség-védelmi terület övezete 

MvM rendelet 5. § (1) A vízminőség-védelmi 
terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 
kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 
belüli kezelésének feltételeiről a megye 

területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó 
egyedi szabályokat a helyi építési 

szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében  
 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető.  
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület 
övezet területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági 
termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást 
kivéve – nem létesíthető. 
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Pázmánd teljes közigazgatási területe az övezetbe tartozik.  

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület 
övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt 
területét a településrendezési eszközökben 
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – 
minden területfelhasználási kategóriában – 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a zárt bekerített objektumok kivételével 
honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha 
az adott terület az erdők övezete által is 
érintett. 

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a 
honvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges. 

Pázmánd teljes közigazgatási területe az övezetbe tartozik. 

 

3.3.5 MEGYEI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A MATrT 19.§ (3) bekezdése határozza meg a megyei övezeteket, amelyeknek lehatárolását a FMTrT 
melléklete tartalmazza, a rájuk vonatkozó övezeti szabályokat pedig az MvM rendelet határozza 
meg. 

Megyei övezet megnevezése 
Pázmánd érintettsége 

(Igen/Nem) 

ásványi nyersanyagvagyon övezete Igen 

rendszeresen belvízjárta terület övezete Nem 

tanyás területek övezete Nem 

földtani veszélyforrás terület övezete Nem 

MvM rendelet 8.§ (1) Az ásványi 
nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet 
vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 
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3.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK 
A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

Kajászó településrendezési eszközeinek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, mind a hatályos, 
mind a felülvizsgált településszerkezeti terv a tényleges területhasználathoz igazodóan általános 
mezőgazdasági területet, illetve védelmi erdősávokat jelöl ki a közigazgatási határon. Kajászó 
területéről éri el Pázmándot a tervezett Budapest-Balaton kerékpárút nyomvonala. 

Kápolnásnyék településszerkezeti terve a Szőlőhegy nyugati oldalán a pázmándihoz hasonlóan 
szintén kertes mezőgazdasági területet jelöl. A pázmándi közigazgatási terület déli része lakó, 
illetve gazdasági területekkel határos Kápolnásnyéken, a község belterülete teljesen a pázmándi 
közigazgatási határig nyúlik. Pázmánd és Kápolnásnyék határán a fennmaradó területen a tényleges 
használatnak megfelelően általános mezőgazdasági besorolású területeket jelöl a 
településszerkezeti terv. Kápolnásnyék és Pázmánd között egy kerékpárút kialakítása tervezett, 
amely Pázmándon a Pázmándi útról ágazik dél felé, majd Pázmánd és Kápolnásnyék határán haladva 
éri el Kápolnásnyéket. E kerékpárút nyomvonala Kápolnásnyék szerkezeti tervlapján is szerepel 
tervezett elemként. 

Nadap településrendezési eszközeinek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, mind a hatályos, 
mind a felülvizsgált településszerkezeti terv a tényleges területhasználathoz igazodóan általános 
mezőgazdasági területet jelöl a pázmándi határ mentén. A korábbiakban említett Budapest-Balaton 
kerékpárút Pázmándról Nadap irányába folytatja útját, a Pázmánd-Kápolnásnyék kerékpárút pedig 
Nadap határában halad el. A településrendezési eszközök felülvizsgálata e nyomvonalat tartalmazza 
tervezett elemként. 

Vereb és Lovasberény hatályos településszerkezeti terve nem áll rendelkezésre. 

3.5 A TELEPÜLÉS HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA 

3.5.1 A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Pázmánd 2006-ban léptette életbe településrendezési eszközeit. A 9/2006. (IX. 15.) számú 
rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat több alkalommal került módosításra. Pázmánd 
településszerkezeti terv leírása elérhető, de a településszerkezeti tervlapok nem állnak 
rendelkezésre.  
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3.5.2 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN KIJELÖLTEK MAGVASLÓSULÁSA 

Kivágat a hatályos 
szabályozási tervből 

Fejlesztési szándék Jelenlegi állapot, a fejlesztési szándék megvalósult-e? 

 

A Vörösmarty M. utcától 
északra és keletre fekvő 
területek. 

Új lakóterületek 
kijelölése és úthálózat 
bővítése. 

 

  NEM 

Lakóterületi fejlesztés a 
területeken nem történt, 
jelenleg művelik a 
területeket. 

 

 

A Vörösmarty M utca, a Rákóczi 
F. utca, A Táncsics M. utca és a 
Fő utca által határol tömb. 

Az érintett tömb 
belsejének feltárása. 

 

 RÉSZBEN 

A tömbben a tervezett út 
déli és középső szakasza 
megvalósul, jelenleg 
zsákutcaként működik. 

 

A Mező utcától délnyugatra 
fekvő területek. 

Új lakóterületek 
kijelölése és úthálózat 
bővítése. 

 

 RÉSZBEN 

A kijelölt terület északi 
részét jelenleg 
szántóként hasznosítják, 
déli részén a terület 
felparcellázása 
megtörtént, a terület 
északi szegmense 
elkezdett beépülni. 

 

A Petőfi Sándor utcától délre 
fekvő terület. 

Új lakóterületek 
kijelölése és úthálózat 
bővítése, új utak 
létrehozása. 

 

 NEM 

A területet jelenleg 
művelik, lakóterületi 
fejlesztés nem történt. 
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Kivágat a hatályos 
szabályozási tervből 

Fejlesztési szándék Jelenlegi állapot, a fejlesztési szándék megvalósult-e? 

 

A Deák Ferenc úttól északra, a 
Vízimalom mellett. 

Új út kiszabályozása, 
szalagtelkek 
megosztása. 

 

 NEM 

A tervezett út nem 
valósult meg, a 
szalagtelkek nem kerültek 
megosztásra. 

 

A Zsidókő-hegy és attól délre 
fekvő területek. 

Úthálózat bővítése, 
utak kiszélesítése. 

 

 NEM 

Új út nem került 
kialakításra, az utak 
szélesítése nem történt 
meg. 

 

A Zsidókő-hegy és a tőle 
délkeletre fekvő terület. 

Új utak létrehozása, 
meglévő utak 
kiszélesítése. 

 

 NEM 

Új út nem került 
kialakításra, a meglévő 
utak kiszélesítése nem 
történt meg. 

 

A belterület délnyugati 
szomszédságában, a Deák F. 
utca menti terület. 

Új út kialakítása, 
meglévő kiszélesítése. 

 

 

 NEM 

Új út nem került 
kialakításra, de a 
tervezett nyomvonalnak 
megfelelően néhány telek 
már megosztásra került. 
A meglévő út nem került 
kiszélesítésre, de a 
kiszélesítéshez szükséges 
telekleadás egy-két telek 
esetében megtörtént. 
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Kivágat a hatályos 
szabályozási tervből 

Fejlesztési szándék Jelenlegi állapot, a fejlesztési szándék megvalósult-e? 

 

A Bágyom-ér és a Deák F. utca 
közti különleges terület. 

A területet feltáró út 
létrehozása. 

 

 NEM 

Új út nem került 
kialakításra.  

 

 

A Bágyom-ér és a Határ utca 
közti terület. 

Új utak létrehozása, 
szalagtelek megosztása. 

 

 NEM 

Új utak nem kerültek 
kialakításra, a 
szalagtelkek nem kerültek 
megosztásra.  

 

 

A Fő utca, a Vadász utca, a 
Széchenyi I. utca és a Béke 
utca által határolt tömb. 

Az érintett tömböt 
feltáró új út 
létrehozása és a 
szalagtelkek 
megosztása. 

 

 NEM 

A tömbben a tervezett út 
nem valósult meg. 

 

 

A Zalka Máté utcától északra 
található terület. 

Új út létrehozása. 

 

 NEM 

Új út nem került 
kialakításra. 
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3.6 TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a települések jellegzetes és 
értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, 
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében minden magyarországi 
településnek el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét, valamint a településképi 
rendeletét. Ennek megfelelően Pázmánd is elkészítette a településképi arculati kézikönyvét, melyet 
a község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 277/2018 (XI.30.) számú képviselőtestületi 
határozattal fogadott el, valamint megalkotta a településképi rendeletét, melyet 14/2018.(XII.10.) 
számú képviselőtestületi rendelettel fogadott el. 

A kézikönyvben hét településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű terület került 
lehatárolásra: Falusias karakterű terület, Kertvárosias karakterű terület, Központi településrész, 
Gazdasági területek, Üdülőterület, Kertes terület, Egyéb külterület. A településképi arculati 
kézikönyv az eltérő karakterű területek településképének alakítására vonatkozóan ajánlásokat 
fogalmaz meg és bemutatja a településen már megvalósult jó példákat. 

 

Kivágat Pázmánd településképi arculati kézikönyvéből 

A településképi rendelet a településképi arculati kézikönyv alapján készült. A településképi 
rendelet határozza meg az épített értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokat és a helyi védett 
értékek körét, meghatározza továbbá az eltérő karakterű településrészekre vonatkozó településképi 
követelményeket. A jogszabály rendelkezik továbbá a község rendelkezésére álló településkép 
érvényesítési eszközökről. A településképi rendelet 1. mellékletében felsorolja és ábrázolja a helyi 
területi vagy egyedi védelemmel érintett épületeket, építményeket, területeket. A településképi 
rendelet 23.§-a területi építészeti követelményeket állapít meg az alábbiak szerint: 
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23. § (1) Az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott területen a meglévő, kialakult utcák 
szabályozási szélessége szabályozási terv hiányában nem változtatható. 

(2) A védett területen meg kell őrizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, 
utcavonal vezetését, a területre jellemző építményeket, tömegformákat, kerítéseket és 
kapuformákat. 

(3) A védett területen melléképület, építmény építése csak akkor lehetséges, ha az építendő 
épület, építmény nem rontja a településképet, és formailag alkalmazkodik a terület 
történelmileg kialakult képéhez. 

(4) A védett területre eső épületeken, vagy közterületről látható helyen hirdető berendezés 
csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el. 

A településképi rendelet 24.§-a a helyi egyedi védelem alá helyezett értékekről követelményeket 
állapít meg az alábbiak szerint: 

24. § (1) A helyi védett épületek bővítése felújítása, (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, 
tető felújítás, tetőtér beépítés) során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és 
formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások alkalmazásával 
lehetségesek. 

(2) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 
megtartani, érintetlenül hagyva, megőrizve, illetve szükség esetén visszaállítva az eredeti 
homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, a homlokzati tagozatokat és a homlokzat 
egységes színezését. 

(3) A helyi védelem alatt álló épület felújítása, bővítése, átalakítása esetén a nyílászárók, 
illetve a tetőhéjalás anyagaként csak természetes anyagok használhatók (cserép, fa). 

(4) Az épület jellegéhez szorosan hozzátartozó építmények (kerítés, kapu, szegletkő, rács) 
lehetőség szerint eredeti állapotukban megőrzendők. 

(5) Közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki gázkészülék égéstermék kivezetése, 
parabola antenna, illetve klímaberendezés. 

(6) A helyi védelem alatt álló épületen cégér, cégtábla csak az épület architektúrájához, 
formavilágához illeszkedő módon és igényes kivitelben helyezhető el. 

(7) Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi 
egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte levő közterületen nem helyezhető el. 

(8) Helyi védelem alatt álló keresztek felújítása során az eredeti anyaghasználatot és formai 
elemeket kell követni. 

Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védettség megszüntetését követően 
kerülhet sor. 
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4. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

4.1 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 

4.1.1 NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA 

2011-es KSH adatok alapján Pázmánd lakónépessége 2011-ben 2026 fő volt, az ebből az adatból 
továbbszámított 2017-es érték pedig már 2212 fő volt. (Az alábbi fejezetben a 2011-es 
népszámlálás adataival számolunk, mivel a 2017-es adatok csupán becsült értékek, 2011 óta nem 
történt hivatalos népszámlálás.) 

A község népsűrűsége 2011-ben 74,6 fő/km2. Míg 2001-ben 1989 fő élt a községben, 2011-ben a 10 
évvel azelőttihez képest 37 fővel nőtt a lakosság száma, ez 2 %-os népességnövekedést jelent. Az 
utóbbi években a lakosságszám kismértékű növekedést mutat. 

A 2011-es KSH népszámlálás adatai szerint a községből 21-en vallották magukat hazai nemzetiséghez 
tartozónak, amely a lakónépesség 1%-át teszi ki. Ebből 10-en németnek, 7-en cigány 
nemzetiségűnek, valamint 3-an ukránnak vallották magukat, 1 fő ismeretlen nemzetiségű. 

4.1.2 ÁLLANDÓ ÉS LAKÓNÉPESSÉG ALAKULÁSA 1870-TŐL 2011-IG 

Jelenlévő összes népesség 1870-1970 

Év 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 

Pázmánd (fő) 1664 1606 1662 1726 1820 2097 2241 2240 2216 2236 2255 

(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Fejér megye) 

Állandó népesség 1970-2011 

Év 1970 1980 1990 2001 2011 

Pázmánd (fő) 2289 2209 2083 2001 2044 

(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Fejér megye) 

Lakónépesség 1970-2011 

Év 1970 1980 1990 2001 2011 

Pázmánd (fő) 2189 2169 2022 1989 2026 

(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Fejér megye) 

Pázmánd népességének alakulása 1870-2011 között 

 
(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Fejér megye) 
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A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA 1941-2011 KÖZÖTT 

1941 és 1949 között -1,07% 

1949 és 1960 között +0,9% 

1960 és 1970 között +0,85% 

1970 és 1980 között -2,04% 

1980 és 1990 között -5,7% 

1990 és 2001 között -3,94% 

2001 és 2011 között +2,15% 

Az adatsorokat vizsgálva jól követhető a község népességszám-változása az eltelt bő 140 év alatt. 
Pázmánd lakosságszáma 1870-től 1930-ig egyenletesen nőtt, 1930 és 1970 között stagnált, majd a 
következő három évtizedben folyamatosan csökkent, 2011-ben már növekvő tendenciát mutatott. 

4.1.3  A NÉPESSÉG KORÖSSZETÉTELE 

A népesség korösszetétele 

 

Pázmánd Megyei átlag 

0-14 év (fő/%) 310/15,3% 1092/16,8% 

15-59 év (fő/%) 1218/60,1% 4045/62,1% 

60-év felett (fő/%) 498/24,6% 1372/21,1% 

Öregedési index 1,6 1,26 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

Pázmánd község korösszetétele százalékosan 

 
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

Pázmánd korszerkezete a statisztikai adatokat tekintve elöregedést mutat, mivel az öregedési index 
- amely a 60 év felettiek és a 15 év alattiak arányát mutatja – 1,6. Ez az érték a megyei átlaghoz 
képest magas. 
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4.1.4 TÉNYLEGES SZAPORULAT 

Természetes szaporulat, illetve fogyás 

 
1980-1989 1990-2001 2001-2011 

Megyei átlag 
(2001-2011) 

Élve születés 258 227 220 393 

Halálozás 304 351 265 512 

Összesen -46 -124 -45 -119 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

Vándorlási különbözet 

 
1980-1989 1990-2001 2001-2011 

Megyei átlag 
(2001-2011) 

Különbözet -101 91 82 40 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

Tényleges szaporulat 

 
1980-1990 1990-2001 2001-2011 

Megyei átlag 
(2001-2011) 

Természetes szaporulat -46 -124 -45 -119 

Vándorlási különbözet -101 91 82 40 

Tényleges szaporulat -147 -33 37 -79 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

Pázmánd népességének alakulása a statisztikai adatok alapján az 1970-es évekig növekvő, majd 
2001-ig csökkenő tendenciát mutat; 2011-re kismértékű növekedés tapasztalható. Az 1970 és 2001 
közötti csökkenés egyrészt a természetes fogyással magyarázható, mivel a halálozások száma jóval 
magasabb volt az élve születéseknél, másrészt 1990-től pozitív vándorlási különbözet is hozzájárul: 
a beköltözők száma ugyan magasabb volt, mint a kiköltözőké, ez 2011-re lett elegendő a népesség 
újbóli növekedéséhez. 1990-t követően tapasztalható, hogy a beköltözők száma magasabb, mint a 
természetes fogyás. A 2011-et követő időszakról általánosságban elmondható, hogy a tényleges 
szaporulat pozitív értéket mutat, ami hozzájárul a népességszám növekedéséhez. 

4.1.5 LAKÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2011-IG 

 

Lakóegységek száma 2011-ben 

Lakások db 

lakott 777 

üresen álló 132 

más célra használt - 

Összesen 909 

(Lakott) üdülők - 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 
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Épített lakások számának időrendi alakulása 

 -1946 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

Száma (db) 268 138 85 130 123 69 41 

 (Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

Épített lakások számának időrendi alakulása Pázmándon 

 
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

Pázmándon 1946-ot megelőzően épült a lakások majdnem harmada. 1960-ig kb. másfélszeresére 
nőtt a lakásállomány. 1961 és 1970 között mindössze 85 lakás épült, majd 1971-től folyamatosan 
csökkent az épített lakások száma. 

A lakások komfortossága 

 
Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 

Szükség- és 
egyéb lakás 

Összesen 

Lakások (db) 505 317 32 51 4 909 

 (Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

A lakások komfortosságának százalékos megoszlása 

 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Fejér megye) 

A Pázmándon található lakások komfortosság szempontjából igen jó állapotban vannak. A 2011-es 
népszámlálás adatai szerint a lakások 89%-a tartozik az összkomfortos, illetve komfortos 
kategóriába. A komfort nélküli, a szükség- és egyéb lakások aránya alacsony. 
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4.2 A TÁRSADALOM TÉRBELI RÉTEGZŐDÉSE 

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása alapján a településnek nincs sem szegregátuma, sem 
szegregációval veszélyeztetett területe. 

4.3 TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK 

Pázmándon sok civil szervezet működik, a civil élet aktív. Néhány civil szervezet Pünkösd 
vasárnapján évek óta Falu-kerülő túrát szervez, emellett a Pázmándi Toporgó Természetjáró 
Egyesület folyamatos programokat biztosít. Az alábbiakban a civil szervezetek és fő tevékenységi 
körük kerül bemutatásra: 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósítása; a tűzvédelmi 
feladatok ellátására önkéntes jelentkezők szervezése, egyesítése és kiképzése; szervezni és 
ápolni az egyesület nemzetközi kapcsolatait; gazdálkodási tevékenység folytatása a 
tűzvédelem érdekében szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében. 

 Sportegyesület Pázmánd 

A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, 
tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 

 Pázmándi Sportéletért Alapítvány 

Pázmánd község területén a sportélet elősegítése. 

 Pázmándi Lovas Egyesület 

 MTTSZ Lövészklub 

Szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket szervez, segíti a klubtagok 
felkészülését a versenyekre, ifjúság nevelése, fegyelemre szoktatás, sportlétesítmény 
fenntartás. 

 Polgárőr Egyesület 

A közbiztonság és a közrend fenntartásában, megszilárdításában részt venni kívánó, 
környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség szervezeti 
rendjében hatékony cselekvési lehetőség biztosítása; a településen élők vagyonbiztonságát 
fenyegető cselekmények megelőzése, a vagyonbiztonságot sértő cselekményekkel szembeni 
fellépésben való közreműködés. 

 A Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 

Az alapítvány közvetlenül, vagy az iskolán keresztül támogatja a pázmándi Általános Iskola 
(vagy jogutódja) tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelését. 

 A Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

Az alapítványunk 1999-ben szülői kezdeményezésre jött létre. 

Az alapítvány céljai: 

 Működési területén az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének 
támogatása. 

 Az intézménybe járó gyermekek testi és szellemi képességeinek kibontakoztatását 
segítő nevelési programok kidolgozásának és alkalmazásának segítése. 

 Kulturális rendezvényekkel az óvodai élet színesebbé tétele. 

 Barátság vadásztársaság 

 Pázmánd és Környéke, Sukoró, Nadap, Pákozdi Hegyközség 

 Pázmánd Községért Közalapítvány 

Pázmánd község Önkormányzata 2004-ben, 1.000.000,-Ft alaptőkével hozta létre az 
alapítványt, amely nyitott, közhasznú és kulturális jellegű. 
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Működésük első nagyobb léptékű tevékenysége a tájház létrehozása és megnyitása volt. 

Az alapítvány tagja a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesületnek 

 Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar Egyesület 

A Művelődési ház legrégibb hagyományápoló amatőr művészeti csoportja az 1981-ben 
alakult Népdalkör. 

 

5. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

5.1 HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

5.1.1 OKTATÁS 

A településen működő Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde biztosítja a 3 év alatti és még nem 
iskoláskorú gyermekek felügyeletét. A bölcsődében jelenleg 8 fő, az óvodában 72 fő a férőhelyek 
száma. 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
pázmándi Kempelen Farkas Tagiskolája jelenleg 150 diákot számlál. 1967 óta folyik itt 8 osztályos 
általános iskolai oktatás. Az épülete a valamikori jezsuita rendház, majd uradalmi kastély felújított, 
műemlék jellegű, az intézmény 1995-től viseli Kempelen Farkas nevét. 

A településen középiskola nem működik, a két környező nagyvárosban, Budapesten és 
Székesfehérváron nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására.  

5.1.2 EGÉSZSÉGÜGY 

A településen háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelés működik, továbbá még egy gyógyszertár 
is található. Orvosi ügyelet Velencén található, amely hétköznapokon 17 és 7 óra között érhető el. 
Ezek mellett védőnői szolgálat is működik Pázmándon, mely szerdánként 10-12 óráig csecsemő 
tanácsadást biztosít. 

5.1.3 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, GONDOZÁS 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Velencén található, azonban minden szerdán fogadó óra 
keretében 13-14 óra között elérhető a Polgármesteri Hivatalban a szolgáltatás. 

A településen önkormányzati segély igényelhető, mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére nyújt támogatást. Emellett aktív korú személyek ellátására is van lehetőség indokolt 
esetben, ezen túl ápolási hozzájárulás és méltányossági közgyógyellátás is elérhető. 

5.2 ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

Pázmándon az esélyegyenlőség biztosításának elsődleges eszköze a település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja, amely a 2018-ban készült. A Program két fő fejezetből, a Helyzetelemzésből és az 
Intézkedési Tervből áll. Az Esélyegyenlőségi Program öt célcsoportja: 

 a mélyszegénységben élők és a romák, 

 a gyermekek, 

 a nők, 

 az idősek, 

 a fogyatékkal élők. 

A Programban olyan beavatkozások részletes terveit tartalmazza, amelyek konkrét elmozdulásokat 
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából, 
továbbá meghatározza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt is. 

A Program emellett egy olyan együttműködési rendszernek a felállítását határozza meg, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. Ezáltal a Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében az önkormányzat létrehozza a HEP Fórumot. A Fórum feladatai többek között az 
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Intézkedési Tervben foglaltak figyelemmel kísérése, minderről a település képviselő-testületének 
tájékoztatása, a végrehajtott intézkedések és a kitűzött célok közti összefüggések meghatározása. 

6. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

6.1 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE, FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI 

Pázmánd gazdasági életében a mezőgazdaság a meghatározó ágazat, egyéb jelentős ipari üzem, 
telephely nem található a településen. A mezőgazdaságon belül a szántóföldi növénytermesztés és a 
szőlőművelés a jellemző a településen. A szántókat jellemzően helyi gazdák művelik, nagyobb és 
kisebb birtokosok egyaránt megtalálhatóak, valamint az egykori TSZ utódjaként létrejött 
mezőgazdasági vállalkozás is művel helyi földeket. 

A szőlőművelés egyrészt nagy egybefüggő parcellákon folyik a külterületen, ahol például a Törley 
Pezsgőpincészetnek vannak szőlői. A Szőlőhegyen folyik emellett szőlőművelés, ám ezek sokkal 
kisebb telkek, hobbi szintű művelésre adnak lehetőséget. 

A településen az erdőgazdálkodás elhanyagolható mértékben van csak jelen, mive la településen 
kis arányban találhatóak erdők. 

Vállalkozások 

A Pázmándon regisztrált vállalkozások száma 2017-ben 445 db, számuk az elmúlt hat évben eltérő 
intenzitással, de folyamatosan emelkedett (2011-2017). A regisztrált vállalkozások 32%-a 2017-ben 
egyéni vállalkozó, valamint a vállalkozások közel 40%-a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
nemzetgazdasági ágakban tevékenykedik (Forrás: TEIR). Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 
összesen 297 vállalkozás rendelkezik bejegyzett telephellyel a településen (forrás: Önkormányzat). 

Regisztrált 
vállalkozások 
száma (2017) 

A regisztrált vállalkozások számának alakulása 2011 és 2017 között 

(Forrás: TEIR) 
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Kiskereskedelem 

A statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt tíz éves időszakban a 
kiskereskedelmi üzletek száma erősen stagnált, majd kis mértékben visszaesett: a kezdeti 20 db-ról 
15 db-ra (2010-es és 2018-as adatok – KSH adat). Ezek 2018-as megoszlása alapján 4 élelmiszer 
jellegű, 11 iparcikk és vegyes jellegű kiskereskedelmi egységként működött.  

A település foglalkoztatási mutatói 

A területi statisztikai adatok alapján Pázmándon 1434 fő (KSH adat) munkavállalási korú ember él. 
2017-ben a közfoglalkoztatottak száma 14 fő (KSH adat), míg a nyilvántartott álláskeresők száma 15 
fő, melyek közül 1 fő pályakezdő (TEIR adat). 2019 áprilisában a regisztrált munkanélküliek száma 
18 fő, mely érték jónak tekinthető a gazdasági válság idején fellépő magas aránnyal ellentétben, 
azóta folyamatos a nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése. 
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A nyilvántartott álláskeresők számának változása 2000-2017 között (fő)  

(Forrás: KSH adat) 

 

Ingázás 

A Pázmándon élő, de nem helyben dolgozó ingázók száma 613 főt tesz ki. Az ingázók több mint 
negyede (27,4 %) Budapestre, illetve hatoda Székesfehérvárra (13,5 %) jár dolgozni. 

 

Pázmándról elingázók céltelepülései és arányuk, 2011 (forrás: Lechner Központ) 

 

6.2 TURIZMUS, IDEGENFORGALOM 

A település turisztikai szerepköre 

Pázmándnak ugyan nem fő profilja és bevételi forrása a turizmus, azonban az elmúlt években mégis 
jelentős fejlődés mutatkozott ezen ágazatban. 2015 óta jelentősen növekedett a településen 
eltöltött vendég éjszakák száma, 2018-ban pedig külföldi vendégeket is regisztáltak. 

Turisztikai jellemzők 

A KSH adatai alapján egyre több vendég választja ideiglenes szálláshelyéül Pázmándot. Míg 2015-
ben csak 22 fő vendég töltött itt éjszakát, 2018-ban már 851 fő vendég szállt meg a településen, 
ennek közel 10%-át külföldi vendégek jelentették. A belföldi és külföldi vendégek 2018-ban egyaránt 
átlagosan 2,5 napot töltöttek itt (KSH adat).  
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Pázmándon a TETA adatai alapján 4 vendéglátóhely található, ezek közül 2 étterem-vendéglő, 1 
pizzéria és 1 borospince, borház. Egyéb források szerint összesen 6 szálláshely található a 
településen. 

 Eltöltött éjszakák száma Belföldi vendégek száma Külföldi vendégek száma 

2015 22 22 0 

2016 661 213 0 

2017 520 258 0 

2018 2016 778 73 

A Pázmándon töltött vendégéjszakák számának alakulása 2015-2018 közötti időszakban  

(Forrás: KSH) 

7. ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

7.1 ÖNKORMÁNYZATI INGATLANVAGYON KATASZTER 

Pázmánd önkormányzati ingatlanvagyonának vizsgálatához kétféle elemzés készült. Az egyik az 
önkormányzat által szolgáltatott adatokra alapoz, míg a másik a földhivatal által szolgáltatott 
alaptérképi adatokra épül. 

Pázmánd község Önkormányzat 328 db ingatlannal rendelkezik (V1a PÁZMÁND ÖNKORMÁNYZATI 
INGATLANVAGYONA – Az önkormányzat ingatlan-nyilvántartási adatai alapján). Az önkormányzat 
ingatlanvagyona jellemzően: 

 a közterületek: játszótér, közpark, zöldterület, egyéb közterület, 

 közlekedési létesítmények: utak, terek, autóbusz várók, 

 intézmények: óvoda, általános iskola, tűzoltóság, községháza, tornacsarnok, kultúrház,  

 orvosi rendelő, 

 temető, 

 kőbánya, agyagbánya, 

 közművek: csapadékvíz rendezés, árkok, vízmű, szemétlerakó telep, 

 sporttelep, 

 vízfolyások. 

Pázmánd község Önkormányzata több belterületi jelenleg beépítetlen ingatlannal és néhány 
külterületi beépítetlen ingatlannal is rendelkezik. Az állami ingatlan-nyilvántartási adatok alapján 
(V1b PÁZMÁND INGATLANVAGYON TULAJDON-FORMÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA - Az állami 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján) Pázmánd község Önkormányzatának 320 db 
ingatlanvagyon van a tulajdonában. A két elemzés között csupán kis eltérés figyelhető meg. Az 
eltérés oka a fölhivatali alaptérképen a megváltozott tulajdonviszonyok átvezetésének elmaradása 
lehet. 
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8. A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

8.1 A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

Pázmánd a vaskor óta lakott terület, feljegyzések szerint római kori hadiút szelte keresztül. Az 
államalapítás idején Szent István király adományozta a falut nyári szálláshelyként Hontnak és 
Pázmánynak – ebből az időből származik a település neve is. 1517-ből maradtak fenn az első írásos 
emlékek, amikoris a Buzlay család tulajdonában állt a falu. 1593-ban adományba kapták a Pálffyak, 
majd 1637-ben vásárolta meg Jakussics György, aki még ebben az évben a komáromi jezsuitáknak 
adományozta a települést. 

A jezsuita rend az XVII. század második felében, templomot és rendházat építtetett a településen, 
valamint vízimalmot létesítettek a Bágyom-éren. Az 1753-54-es plébániák összeírásában említik is a 
kőből épített templomot. A település első templom a török uralom alatt leégett, azonban az 
újranépesítés során a falu lakosainak segítségével újjáépült. Az újratelepítés 1717-20 között 
történt, felvidéki magyarokkal és kisebb részben szlovák lakosokkal.  

Mária Terézia a XVIII. század közepén Kempelen János generálisnak adományozta a területet, 
egészen az 1800-as évekig birtokolta, amíg a Lyka család vált tulajdonossá. Ekkor alakították át a 
helyi rendházat kastéllyá, amely ma az általános iskolának ad otthont. Ekkor, a XIX-XX. század 
fordulópontján zajlottak a legfontosabb építkezések: tűzoltószertár, szegényház és óvoda épült. 

Az 1930-as népszámlálási adatok alapján Pázmánd összterülete 4704 kh. volt, melyből 12 kh. 
képezte a település tulajdonát. A község területéhez tartozott Bágyom puszta, Gyulatanya, János 
tanya, illetve a Szúnyog major. A Tanácsköztársaság idején köztulajdonba vontak minden 100 hold 
feletti birtokot, ellenben jelentős földosztásra nem került sor. 1932-ben bevezetésre került a 
villany, amely jelentős előrelépést jelentett a község életében.  

A XX. század vége szintén új építkezésekkel járt, 1963-ban felépült az új Tanácsház, a pázmándi 
templom felújításra került az Országos Műemlék Felügyelőség segítségével, majd 1978-ban 
Egészségházzal is gazdagodott a község – azóta gyermekorvosi rendelővel és gyógyszertárral is 
tovább bővült. Az 1950-es években leromlott állapota miatt lebontott vízimalmot 1998-ban kezdték 
meg újjáépíteni, s 2001 óta újra működik. 

A közösségi kezdeményezéseknek szintén erőteljes múltja van, 1884 óta működik az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, majd 1947-ben alakult meg a Sportegyesület. 1992-es években jött létre a 
Falivédő Egyesület, valamint 1998-ban a Lovas Egyesület és a Lövészklub. 

8.2 A TELEPÜLÉS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA A KATONAI FELMÉRÉSEK 
TÜKRÉBEN 

A XVIII. században a hadászatban előtérbe került a terepadottságokhoz való alkalmazkodás, ezáltal 
a térkép a harcrend kialakításában nélkülözhetetlenné vált. Ennek fényében készítették el az első, 
az ország teljes területét lefedő katonai felmérést 1766 és 1785 között. Ezt követte a második 
felmérés 1806-tól 1869-ig, végül a harmadik, amely csak néhány évvel követi a másodikat 1872-84-
ig. Ezek a térképek mintegy másfél évszázadot átölelnek, ezáltal a táj és a települések változása jól 
nyomon követhető rajtuk, így Pázmánd szerkezetének alakulását is a katonai felmérések alapján 
vázoljuk fel. 
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I. katonai felmérés (1784) 

A XVIII. század végén Pázmánd mai 
közigazgatási területén a település domináns 
részét a mezőgazdasági és szőlőművelés alatt 
álló területek borították, amelyet helyenként 
nagyméretű erdőfoltok taglaltak. A lakosok a 
földművelés mellett állattartással is 
foglalkoztak, a magasabb fekvésű 
területrészeket legeltetésre is használták. A 
településszerkezetet ma is meghatározó utak 
nyomvonalai már ekkor kialakultak Veréb, 
Kápolnásnyék, Pázmánd és az akkor még 
fellelhető Felső Peténd irányába. A területet 
több vízfolyás is keresztezte, melyek 
helyenként kisebb tavakba duzzadtak a lakott 
területek közelében. 

A település kiépülésére és a településszerkezet kialakulására erőteljesen hatott a domborzat. A falu 
kőépületei egymáshoz közel, az utak mentén épültek. A lakóépületekhez nagyobb kertek tartoztak, 
azonban a településmagtól távolodva kert nélküli házcsoportok épültek. Ábrázolásra került két 
kőkereszt, valamint egy kőből épített plébánia. A plébánia épülete 1688-ban, a törökök 
kivonulásával leégett, azonban a jezsuita atyák a település újranépesítése mellett újraépíttették.  A 
jelenleg is álló Nepomuki Szent János szobrot és a Mária-oszlopot 1735-ben állíttatták. A település 
déli részén található postakocsiút a későbbi vasútvonal alapját képezi. 

 
I. katonai felmérés (1783) 
(Forrás: www.mapire.eu) 
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II. katonai felmérés (1852) 

A XIX. század közepén készült második 
katonai felmérésen megfigyelhető, hogy a 
két felmérés között eltelt időszakban 
jelentős változások mentek végbe 
Pázmándon. A település erdőterületeinek 
aránya nagymértékben csökkent, helyükön 
jellemzően szántó- és legelőterületeket 
alakítottak ki. A vízfolyások mentén lévő 
kisebb tavak szabályos formát öltöttek, 
valamint a szőlőterületek között vízgyűjtő 
területként megjelenik a Czibulka-víz. 

A település szerkezete tovább növekedett: 
újabb lakóterületek és utcák jelentek meg, 
kiegészülve a jelenlegi elhelyezkedéssel 
megegyező helyi temetővel, valamint a 
település területén egy képoszloppal. A 
lakóépületek és kertek között ábrázolásra 

kerültek a mezőgazdasági területeken helyet kapó tanyák, illetve a település közelében maradó 
vízimalom. A szőlőültetvények présházakkal egészültek ki. A lakóépületek mögött terjedelmes 
kertek voltak, nagy és mély tömbök alakultak ki.   A felmérésen kirajzolódik a mai Fő utca 
használati és településszerkezeti fontossága. A napjainkban Zsidókő-hegy névre hallgató magaslaton 
ekkor már áll a Kálvária. A legnagyobb szerkezeti változást a már ténylegesen kiépült vasútvonal 
jelenti a település déli határában. 

 
II. katonai felmérés (1856-60) 

(Forrás: www.mapire.eu) 
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III. katonai felmérés (1882) 

A második és harmadik felmérés között eltelt rövidebb időszak alatt jelentős szerkezeti változások 
nem történtek Pázmándon. Az erdőterületek kismértékben csökkentek, a vízfolyások menti vizenyős 
területek rétként és legelőként kerültek hasznosításra. A településmagon belül újabb épületek 
jelentek meg, immáron egy második képoszlop is helyet kapott. A tanyalétesítés tovább 
folytatódott, a nagyobb méretű tanyák mezsgyéjén határoló fasorokat telepítettek. A szőlőhegyeken 
további kőkereszteket állítottak.  

 

 
III. katonai felmérés (1882) 
(Forrás: www.mapire.eu) 
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Magyar Katonai Felmérés (1941) 

E felmérés tanúsága szerint a település tovább 
terjeszkedett a vasútvonal irányába, a településmag 
beállt. Területhasználatilag az eddig egyértelműen 
szőlőtermő területek már nemcsak a szőlőnek adtak 
telephelyet, megjelent a gyümölcsfák dominanciája 
néhol zártkertekkel. A mezőgazdasági parcellák 
szerkezetében komolyabb változás nem történt, a 
mezővédő erdősávok nagyobb szerephez jutottak. 

Az erdőterületek tovább csökkentek, helyükön 
jellemzően szántó- vagy gyepterületeket alakítottak 
ki. A település északi része tovább gazdagodott 
keresztekkel és szakrális objektumokkal. 

 

Magyarország Katonai Felmérése (1941) 
(Forrás: www.mapire.eu) 

XX. század második fele 

Az utolsó felmérés óta eltelt időszakban jelentős 
településszerkezeti változások történtek 
Pázmándon. A környéken végbementő iparosodás 
nagy hatással volt a városra. A település 
lakóterületei jelentősen megnövekedtek, a 
települést összefüggő úthálózat hálózza be. 
Szerkezetét tekintve többutcás, szalagtelkes 
községről beszélhetünk, a telkek többnyire az 
utcára merőlegesek, a lakóházak követik a telkek 
tájolását. Számos régi építésű házzal 

találkozhatunk: rövid homlokzati kéménynyílások, kontyolás nélküli nyeregtető jellemzi ezeket. 
Helyenként a hátsó kertek irányában további melléképületekkel bővültek a lakóépületek. A 
szocializmus alakító hatása az épület-állomány kis részén figyelhető meg: négyzetes alapzat, 
háromosztatú utcafronti ablakkiosztás, sátortető és előkert. A belterület kiegészült mikroklímát 
javító zöldterületekkel, a hosszú telkek tovább aprózódtak.  

A szocializmus idején a TSZ major a belterület északkeleti oldalához csatlakozóan jött létre. A 
községben pincészetek és vendégházak egyaránt működnek, amelyek a helyi turizmus egyik 
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alappillérét képzik. A Szőlőhegyen a telektulajdonosok prés- és hétvégi házakat, pincéket 
létesítette, a változatos domborzathoz igazodva igen karakteresek, általában véve vakolattal és 
cserépfedéssel illeszkednek környezetükbe. A község külterületén jelentős tájszerkezeti elemként 
megépült az M7 autópálya. Területhasználati ágazatokban a mezőgazdaság számottevő, a 
szőlőterületek kiterjedése nőtt. 

 

Pázmánd topográfiai térképen (1990) 
(Forrás: www.tajertektar.hu) 
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A XX. század végén megkezdődött a máig folyamatosan fejlődő településkép kialakítása. A község 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy illeszkedjen a jelenlegi környezeti trendekhez, valamint a 
fenntartható fejlődés alapvető követelményeihez. Az intézmények funkcionális felosztása tovább 
bővült, az oktatási intézmények kiemelt szerepet kaptak.  

 

 

 

Pázmánd ortofotója (BFKH 2018 évi adatszolgáltatás) 
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8.3 A TELEPÜLÉS JELENLEGI SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA 

 

Pázmánd sematikus településszerkezete (saját szerkesztés) 

Pázmánd a Bágyom-ér völgyébe települt község, belterülete a közigazgatási terület középső részén 
helyezkedik el. A belterülethez délről kapcsolódik közvetlenül a Szőlőhegy, amely egykor zártkerti 
terület volt, ma vegyes hasznosítású (kiskertes művelésű, üdülő és néhol lakó funkciójú telkek 
egyaránt megtalálhatók). A település szőlőtermesztési hagyományai még ma is megfigyelhetők, a 
belterülettől nyugatra-délnyugatra nagytáblás szőlőművelés folyik. A község külterületének nagy 
része szántóföldi művelés alatt áll, amelyet jellemzően a belterülettől nyugatra fekvő 
településrészen tarkítanak kisebb elszórt erdőfoltok. 

Településszerkezet formáló hatásúak a vonalas elemek, amelyek természetesek és mesterségesek 
lehetnek. Természetes vonalas elemek a vízfolyások: a közigazgatási területet észak-déli irányban 
átszelő Bágyom-ér és a közigazgatási terület nyugati oldalán eredő és dél felé folyó Cibulka-patak. 
Mesterséges vonalas elemek az infrastruktúra hálózat elemei: a közigazgatási terület déli részén 
húzódó M7 autópálya és a belterületet keresztülszelő 8117 j. út. 

8.4 TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

8.4.1 BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLATOK 

Pázmánd belterülete összetett, további részekre tagolható. A község belterületén négy 
szerkezetileg elkülönülő településrészt különböztethetünk meg. A település történelmi magja, a 
Történelmi településrész Pázmánd belterületének központjában helyezkedik el. A településrészt 
körülöleli az idők folyamán folyamatosan gyarapodó Falusias lakóterületek. A község belterületének 
nyugati határában fekvő területen, a Mező utca déli oldalán egy intenzívebben beépítés jelent meg, 
a Kertvárosias lakóterület elnevezésű településrész, amelyek bővülése prognosztizálható. A 
belterület déli részén a domborzatilag igen változatos Szőlőhegy fekszik. 
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A Történelmi településrész Pázmánd legidősebb településrésze, szerkezete organikus, spontán 
fejlődött. Az utcák íves vonalvezetésűek, a közterületek jellemzően szélesek, zöldsávval tagoltak. A 
településrészben található tömböket hosszú és keskeny telkek alkotják. A tömbbelsőkben szinte 
kivétel nélkül művelik a telkek végét. A Történelmi településrészt észak-dél irányban kettészeli a 
Bágyom-ér. A patak mentén több helyen híd épült a település kelet-nyugati irányú közlekedési 
kapcsolatának biztosítása érdekében. A településrészen kaptak helyet Pázmánd intézményei, 
amelyek a Fő utca mentén helyezkednek el. A Történelmi településrészben található Pázmánd és 
Vereb Községek Körjegyzősége, a Polgármesteri Hivatal, az Orvosi rendelő, a gyógyszertár, a posta, 
a Római katolikus plébániatemplom, a Plébánia Hivatala, a Hét forrás Művelődési Ház, Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kempelen Farkas 
Tagiskolája, a Pitypang Óvoda és Bölcsőde, valamint a Tűzoltóság. A településrészben az 
intézmények mellett található még néhány vendéglátó, illetve kereskedelmi egység, egy 
szőlőfeldolgozó üzem, iroda, illetve itt kapott helyet a település sportpályája a Bágyom-ér és a 
Szabadság utca közötti területen. A településrészen a templom előtt, a Fő utca ki teresedése révén 
alakult ki egy kisebb zöldterület, egyéb, a közösségi élet helyszínéül szolgáló terület nem került 
kialakításra. A településrészen üres telkek csak helyenként fordulnak elő, illetve a hosszú, keskeny 
telkek megosztása következtében alakultak ki. A kialakult mély tömbök belsejében fekvő, 
közterületről nem megközelíthető telkek feltárása a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
az egyik fontos része. 

A Falusias lakóterület a település magja körül létrejött településrész, amely az idők folyamán 
folyamatosan bővült és alakult. A településrész utcahálózatáról elmondható, hogy jellemzően 
tervezettek, az utak szabályos, egyenes vonalvezetésűek. A településrész közterületei rendszerint 
szélesek, két oldalról zöldsávval kialakítottak.  A Falusias lakóterület elnevezésű településrész 
tömbjei kisebb méretűek, mint a Történelmi településrészben található tömbök, kivétel ez alól a 
Határ utca menti hosszútelkes lakóterület. A településrész telkei zömmel szabályos kialakításúak, 
hasonló alakúak, valamint rövidebbek, mind a Történelmi településrész szalagtelkei. A 
településrészben a lakófunkció dominál, de elvétve előfordul egy-egy gazdasági terület is. A Falusias 
lakóterület településrész nyugati részében a Zalka Máté utca mentén kétoldalt található a 2015 óta 
helyi védelem alatt álló Gesztenye fasor. A településrészen több zöldterület, játszótér, közkert 
került kialakításra a közterületi teresedésekben. Üres telkek a településrészben elszórtan 
előfordulnak. A Falusias lakóterületek keleti határában helyezkedik el a község temetője. 

A Kertvárosias lakóterület elnevezésű településrész Pázmánd belterületének nyugati részén 
helyezkedik el. A területen jelenleg csupán néhány telek került eddig beépítésre, de a kertvárosias 
hangulatú és léptékű terület bővülése prognosztizálható. A településrész a Mező utcától délre 
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helyezkedik el. A területen jelenleg négy szuterén+földszint+egy emeletes, négylakásos sorház, 
valamint a sorházaktól nyugatra kisebb telkes egylakásos kertesházak találhatóak. Pázmándon 
nagyobb lakóterületi potenciál itt található, a már beépítetett területektől délre. A terület jelenleg 
még mezőgazdasági művelés alatt áll, de hatályos településrendezési eszközökben a terület 
lakóterületként szerepel, a telekalakítások már megtörténtek. A település többi településrészétől 
eltérően, itt kisebb méretű telkek kerültek kialakításra, valamint a megindult építkezések 
sűrűségéből és karakteréből következtethető, hogy a terület kertvárosias jelleggel fog beépülni. 

A Szőlőhegy elnevezésű településrész Pázmánd lakott területeitől délre fekszik. A településrész 
északi területei a belterületbe tartoznak, míg keleti és déli területei a külterület részei. A 
mozgalmas domborzattal rendelkező terület a 8.4.2 Külterületi területhasználatok, tájhasználat 
vizsgálata című fejezetben kerül bemutatásra. 

8.4.2 KÜLTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLATOK, TÁJHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

A község uralkodó területhasználata a szántó, a külterület jelentős részét szántóként művelik. A 
pázmándi termőföldek jó minőségűek, szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmasak. A 
termőföldek művelési ág és minőségi osztály szerinti megoszlását a 10.2. Termőföld művelési ágak 
és minőségi osztályok c. fejezet mutatja be. A pázmándi termőföldeket jellemzően helyi gazdák 
művelik, nagyobb és kisebb birtokosok egyaránt megtalálhatóak, valamint az egykori TSZ utódjaként 
létrejött mezőgazdasági vállalkozás is művel helyi földeket. 

A község külterületén nagy kiterjedésű területen találhatunk szőlőket. Szőlőművelés egyrészt 
nagytáblás területeken a közigazgatási terület nyugati, délnyugati részén, másrészt a Szőlőhegyen 
kisebb parcellákon folyik. A településen nagy hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, több 
évszázadra visszanyúlik a múltja. A 80-as, 90-es években nagyüzemi szőlőtermesztés folyt a 
településen, akkor a külterületen egy szőlőfeldolgozó is üzemelt, amely ma már nem működik, 
üresen áll, mivel a település belterületén jött létre egy szőlőfeldolgozó. A kisparcellás 
szőlőtermesztés a Szőlőhegyen jelenleg is folyik, ám sajnálatos módon egyre több telken felhagyják 
a szőlőtermesztést, elhanyagolják a szőlőt. E folyamat visszaszorítása, a szőlőtermesztés 
felvirágoztatása és új szőlők telepítésének ösztönzése a cél. 

A Szőlőhegy Pázmánd belterületének déli részéhez csatlakozik, egy része belterületbe sorolt, 
nagyobb része azonban már külterület. A Szőlőhegy utcahálózata organikus, különböző szélességű és 
hosszúságú utcák és az azokból kiinduló zsákutcák tárják fel a területet. A terület igen vegyes képet 
mutat, szőlőművelésű, kiskertes művelésű telkek mellett egy-egy szántó, valamint üdülőként és 
életvitelszerű lakásra is használt telkek egyaránt megtalálhatóak rajta. A hegyen vendéglátással is 
foglalkozó pincészetek (például Bálint Borárium), valamint szálláshelyek (Vadvirág Vendégház, Zen-
gő Ház) is találhatóak. A Szőlőhegy legészakibb része az erdővel és gyeppel borított Zsidókő-hegy, 
amelynek természetvédelmi jelentősége kiemelkedő. A hegy csúcsán kálváriakeresztek állnak. 

Gyepterületek mindössze minimális arányban fekszenek a külterületen, a Cibulka-patak forrásának 
környezetében található egy nagyobb kiterjedésű gyep, amelyen egykor legeltetést folytattak. Erre 
utal a területen álló egykori juhhodály épülete, amely ma üresen, használton kívül áll. 

A község erdőterületei a közigazgatási terület nyugati, délnyugati részén, valamint a Bágyom-ér 
mentén fekszenek jellemzően elszórtan. Az erdők elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása az 
Országos Erdőállomány Adattár alapján az alábbi táblázatban és térképen kerül bemutatásra. Fontos 
megjegyezni, hogy az erdők részben állami tulajdonban vannak, honvédelmi erdők. 

Elsődleges rendeltetés Terület (ha) Arány (%) 

Gazdasági 15,81 9,77 

Védelmi 125,85 77,78 

Egyéb erdőrészlet 20,15 12,45 

ÖSSZESEN 161,81 100 
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Pázmánd Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területei 

A pázmándi külterületről általánosságban elmondható, hogy nem jellemző a beépítés, tanyák, 
birtokközpontok, épületek jellemzően nem fekszenek a külterületi telkeken. Egy-egy objektum, 
tanya azonban előfordul a szántók, szőlők közé ékelődve. a belterület északkeleti oldalához 
csatlakozik, a belterületnek szerves része az egykori TSZ-major területe, amely ma mezőgazdasági 
telephelyként működik. További külterületi objektum a belterület délkeleti határa mentén fekvő 
Bárka Lovarda és a szomszédjában fekvő mezőgazdasági telephely. A belterülettől délnyugatra a 
Pázmándi út mentén fekszik a János-tanya és a Konkoly-tanya. A János-tanyán egyrészt néhány 
lakóépület, másrészt egy kutyakiképző fekszik. A Konkoly-tanya egy klasszikus tanya lakóépülettel 
és állattartással a területén. 

A belterület északkeleti oldalához csatlakozik szintén egy tanya, ahol egy lakóház és a helyi 
vadásztársaság vadászháza áll. 
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Az egykori TSZ telephelye  

 
A vadászház és a szomszédos lakóház 

 
Bárka Lovarda és a szomszédos mezőgazdasági 

telephely 

 
Kálvária-keresztek a Zsidókő-hegy tetején 

 
A falu látképe a Zsidókő-hegyről 

 
A Szőlőhegy látképe a Zsidókő-hegyről 

 
Szőlőültetvény 

 
Szántóföld a kápolnásnyéki határon 
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8.5 A TELEKSTRUKTÚRA ÉS BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLATA 

Pázmánd telkeinek méretét és beépítettségét a hiteles földhivatali nyilvántartási alaptérkép 
alapján vizsgáltuk. (lásd V4 Telekméret vizsgálat és V5 Beépítettség vizsgálat ábrák) 

Pázmánd belterületi telkeinek mérete igen változatos. A település legidősebb része, a Történelmi 
településrész a község egyik legváltozatosabb része telekméret tekintetében. Az általános iskola 
(közel 22.000 m2) és a sporttelep (mintegy 18.000 közel m2) nagyobb kiterjedésű telkétől az egészen 
apró, 40-50 m2-es telkekig terjed a skála. A Szabadság utca, a Zalka Máté utca és a Fő utca által 
határolt területen a Bágyom-érig futó hosszú, keskeny szalagtelkek jellemzően 1000-3000 m2 
nagyságúak, helyenként már megosztásra kerültek. A Vadász utca, a Széchenyi István utca, a 
Patakpart utca és a Fő utca által határolt területen a telkek szintén hosszú szalagtelkek, de 
méretük jellemzően kisebb, 500-2000 m2 között vannak. A településrészen a telkek méretének 
változatossága révén a beépítettségük is sokféle. A beépítettség mértéke 3-4%-tól az akár 100%-osan 
beépített telkekig terjed a Történelmi településrészen, de a telkek többsége 5-30%-os 
beépítettségű. 

A Falusias településrész telkei szabályosabb alakúak és közel azonos méretűek tömbönként. A 
településrész északi és nyugati részein a telkek 500-2000 m2 nagyságúak. A belterület déli területein 
a telkek méretei nagyobbak, 1000-3000 m2 közöttiek. A településrész keleti felén, a Határ utca 
mentén fekvő telkek nagyobbak, hosszú szalagtelkek 3000-7000 m2 méretűek. A településrész 
telekinek beépítettsége változatos, területenként eltérő. A Falusias településrész északi és nyugati 
területein jellemzően 5-30% közötti a beépítettség mértéke, délen a telkek 5-15%-os 
beépítettségűek, míg a Határ utca menti területeken ez az érték zömmel 5% vagy az alatti értéket 
mutat. 

A Kertvárosias településrész sorházzal beépült északi részén egy nagyobb, közel 8400 m2-es telek 
található, míg tőle délre szabályos, ortogonális rendszerben kialakított, hasonló alakú és méretű 
(900-1700 m2) telkek kerültek kialakításra. A településrészen a sorházas terület telke 13,6%-os 
beépítettségű. A családi házas terület jelenleg is alakul, formálódik, a területen álló családi házak 
közel 20%-os beépítettségűek. 

A terület domborzati adottságaiból is kifolyólag a szőlőhegyi telkek mérete meglehetősen sokféle. A 
nagyobb, mintegy 65.000 m2-es telkektől az egészen kicsi, közel 50 m2-es telkekig terjed a skála. A 
területen a telkek beépítettségének mértéke jellemzően 5% alatt van. 

9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

9.1 AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

9.1.1 TELEPÜLÉSKARAKTER, JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK 

A Történelmi településrészben találhatóak Pázmánd legidősebb épületei. A településrész beépítési 
módja kétféle, a lakóépületek és a gyakran mögöttük épített gazdasági és melléképületek szinte 
kivétel nélkül oldalhatáron állnak, míg a nagytelkes intézmények (óvoda, általános iskola, 
tornacsarnok, templom) szabadonállóak. A Történelmi településrész épületállománya többségében 
földszintes vagy tetőtér beépítéssel kialakított épületekből áll, amelyek között elszórtan 
földszint+egyemeletes lakóépületek is előfordulnak. A Történelmi településrészben a lakófunkciójú 
és a hozzákapcsolódó gazdasági rendeltetésű épületek dominanciája mellett megjelennek a 
településrészt keresztülszelő Fő utca mentén a község fontosabb intézményei is. Az épületek 
Pázmánd többi településrészéhez hasonlóan itt is magastetősek, az épületek egyszerű tetőformákkal 
rendelkeznek. A településrész egészének léptéke falusias, nagyobb épülettömegével csupán 
templom és az általános iskola lép ki a környezetéből. A területen a lakóépületek zömmel 
oldalhatáron álló, egytraktusos hosszúházas épületek, amelyek előkert nélkül vagy pár méter mély 
kis előkerttel kerültek kialakításra. Az előkerttel rendelkező telkek áttört kerítéssel csatlakoznak a 
közterületekhez. A településrészben a hosszúházak mellett gyakran megjelennek a földszintes, 
négyzetes alaprajzú, sátortetős épületek. A településszövetben helyenként előfordulnak a későbbi 
korban épített, nagyobb léptékű, emeletes családi házak is. A településrészben az épületek állapota 
igen változó, többnyire felújításra kerültek. A Történelmi településrészen találhatóak a község 
országos védelem alatt álló értékei, valamint helyi védelem alatt álló épületeinek, építményeinek 
zöme. 
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A Falusias településrész területein sokféle épülettípus megtalálható. Az egytraktusos, földszintes 
klasszikus falusi lakóházak, a földszintes, négyzetes alaprajzú, sátortetős épületek , valamint a 
későbbi évek családi házai keveredése jellemzi a településrész épületeit. A Falusias településrész 
telkeinek beépítési módja oldalhatáron álló. A településrészen található épületek földszintesek vagy 
tetőtér beépítéssel kialakítottak általában, de előfordulnak földszint+egyemeletes épületek is. A 
településrészen domináló lakófunkciójú épületek mögött gyakran jelennek meg gazdasági és 
melléképületek is. Található még a településrészen egy irodaház a Gesztenye fasor mentén, egy 
szeszfőzde a Fő utca mentén, valamint elszórva egy-egy gazdasági épület is. A településrész léptéke 
és jellege falusias, helyenként egy-két magasabb, nagyobb épülettömegű családi ház 
felbukkanásával. Az épületek nyeregtetősek vagy kontyolt tetőkialakításúak, jellemzően merőleges 
tetőgerinccel az utcára. Az utcaképek változatosak. A Deák Ferenc utca menti falusias utcaképet és 
a lakóházak fésűs rendszerű elhelyezkedését a község a településképi rendeletétben helyi területi 
védelem alá helyezte. 
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A Falusias településrészen a kerítések áttörtek, alacsony lábazattal kialakítottak. Több esetben is 
megfigyelhető, hogy az épületek körül kerítést nem építettek, ami a település jó közbiztonságának 
is az egyik jele. 

  

  

A Kertvárosias településrész épületállománya jelenleg mindössze négy darab négylakásos 
sorházból, valamint három családi kertes házból áll, amelyek egy része jelenleg épül. A sorházak 
egy közös telken kerültek kialakításra, a telken belül szabadon állnak. A sorházak a környezetüknél 
nagyobb léptékűek, kertvárosias jellegűek. Az épületek félig a föld alá süllyesztett garázzsal, 
valamint egy emelettel rendelkeznek. A sorházak magastetősek, tetőgerincük az utcával 
párhuzamos.  A sorházaktól délnyugatra fekvő felparcellázott területen jelenleg 3 családi ház épül 
és épült. A családi házak szabadonállóak, szintén kertvárosias jellegűek. 

  

A Szőlőhegyen található épületállománya igen változatos. A területen üdülő- és lakóépületek 
váltják egymást. Helyenként az épületekhez kapcsolódó pince is kialakításra került. Az épületek 
magassága rapszodikus, földszintes, tetőtérbeépítéses és egyemeletes épületek találhatóak a 
területen. Az épületek magastetővel kerültek kialakításra többnyire nyeregtetősek, helyenként 
kontyolt kialakításúak. A területen a színhasználatot döntően a földszínek és a fehér árnyalati 
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jellemzik. A Szőlőhegy beépített területeitől északra található Zsidókő-hegyen állnak a XIX. század 
eleji Golgota keresztjeinek megmaradt alapzatai, amelyek helyi egyedi védelemben részesülnek. 

  

  

 

9.1.2 FUNKCIÓVIZSGÁLAT 

A Pázmánd területén található ingatlanok funkcióját az V6 Épületfunkció nevű ábra mutatja, amely 
az ingatlannyilvántartási adatok alapján készült. Az ábráról szépen kirajzolódik, hogy a Történeti 
településrészen a lakóépületek dominanciája mellett, a Fő utca mentén jelennek meg a község 
középületei, közintézményei. A lakóépületek mögött a telkek többségén egy vagy több gazdasági 
vagy melléképület is található. A Falusias lakóterület és a Kertvárosias lakóterület területén szinte 
kizárólag lakóépületek vannak. A Szőlőhegy területe igen vegyes épületfunkció tekintetében, a 
területen a lakóépületek mellett nagy számba találhatóak gazdasági és melléképületek, valamint 
üdülőépületek is.  

9.2 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

9.2.1 ORSZÁGOS VÉDELEM, MŰEMLÉKEK 

Pázmánd örökségvédelmével kapcsolatos adatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály szolgáltatta. 

Pázmándon 4 műemlék és 4 műemléki környezet található. 
Az országos védelem alatt álló műemlék építmények az alábbiak: 

Ssz Név Cím Hrsz Azonosító Leírás 

1. Mária oszlop n.a. 485 3741 

A közel életnagyságú Mária-
oszlopot 1735-ben állították a 
római katolikus templom előtti 
téren.  

2. 
Nepomuki Szent-János 
szobor 

n.a. 696/1 3743 
A Nepomuki Szent-János szobrot 
1735-ben állították az akkori 
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Ssz Név Cím Hrsz Azonosító Leírás 

falu szélén. Ma a szobor 
magánterületen 

 áll egy családi ház kertjében. A 
mintegy 1,40 m magas  kő 
szobor mészkő talapzaton áll. 

3. 
Római katolikus 
plébániatemplom 
(Immaculata) 

n.a. 485 3740 

A barokk stílusú Római katolikus 
plébániatemplom 1719-re 
készült el. A templom 
magaslaton szabadon áll.  

A templom fő homlokzata 3 
axisos, középen kőkeretben 
romantikus kapu. A kapu fölött 
egy kórusablak, mellette 
kétoldalt fülkékben kőszobrok 
találhatóak. A homlokzatot 
timpanon zárja le. Az 
oldalhomlokzatokon egyenes 
záródású ablakok kerültek 
kialakításra. A templom tornya 
az épület északnyugati részén 
áll. 

4. V. jezsuita rendház n.a. 496 3742 

A volt jezsuita rendház jelenleg 
általános iskolaként működik. A 
barokk stílusú épület a XVIII. 
században épült. Az épületet a 
XX. század elején részben 
átalakították neobarokk 
stílusban. Az L alaprajzú épület 
egy emeletes, ritmusos 
homlokzatképzésű. Az épületet 
nyeregtető fedi, a két végén 
oromfallal záródik. 

Műemléki környezet: 

Ssz Név Hrsz Azonosító 

1. 
Mária oszlop ex-lege 
műemléki környezete 

426/2, 482, 483, 484, 486, 487, 774, 777, 
778 

22280 

2. 
Nepomuki Szent-János 
szobor ex-lege műemléki 
környezete 

426/2, 496, 695/1, 695/2, 697, 754, 755 22282 

3. 

Római katolikus 
plébániatemplom 
(Immaculata) ex-lege 
műemléki környezete 

426/2, 482, 483, 484, 486, 487, 774, 777, 
778 

22279 

4. 
V. jezsuita rendház ex-
lege műemléki 
környezete 

426/2, 495/6, 497, 498/1, 498/3, 498/4, 
499/1, 694, 695/1, 696/1, 697, 755, 756, 757 

22281 
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Római katolikus plébániatemplom (Immaculata) Volt jezsuita rendház 

9.2.2 HELYI VÉDELEM 

Pázmánd helyi védett értékeiről a község településképi rendelete rendelkezik. A településképi 
rendelet 1. melléklete tartalmazza a helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett épületeket, 
építményeket, területeket. 

Pázmánd területén a településképi rendelet alapján a Deák Ferenc utca menti falusias lakóterület 
(Deák Ferenc utca 1-60.) érintett helyi területi védelemmel. A terület védetté nyilvánítását a 
falusias utcakép és a lakóházak fésűs rendszerű elhelyezkedésének megőrzése indokolta. 

A községben továbbá hét épület/ építmény áll helyi egyedi védelem alatt: 

Ssz Védelem tárgya Cím Hrsz Megjegyzés 

1. épület Fő utca 80. 798 Épült a XIX. század közepén 

2. épület Fő utca 66. 781 
XIX. századi épület jelenleg 
művelődési ház 

3. épület Fő utca 64. 778 
Róm. kat. plébánia épülete 
a XIX. századból 

4. emlékmű Fő utca 496 - 

5. Szentháromság szobor 
Fő utca 
templomkert 

485 
1887-ben Kratancsik 
Erzsébet emeltette neogót 
stílusú alapzattal 

6. XIX. századi kőfeszület 
Fő utca 
templomkert 

485 - 

7. 
XIX. század eleji Golgota 
keresztjeinek megmaradt alapzatai 

Zsidóhegykő-hegy - - 

 

  

Fő utca 64. – a Plébánia Hivatal épülete Fő utca 66. – Művelődési Ház 
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Kivágat Pázmánd településképi rendeletének 1. mellékletéből 

9.2.3 RÉGÉSZETI TERÜLETEK 

Pázmándon 6 db régészeti lelőhely található. 

Ssz Lelőhely 
azonosító 

HRSZ Helyszín, elnevezés 

1. 22104 0170/8 János tanya 

2. 22105 0170/8 János tanya II. 

 22105 992 Határ utca 37. 

3. 57861 191, 192/1 Bem utca 14. 

4. 93689 n.a. Birkás 

5. 93691 n.a. Kajászó határ 

6. rögzítés alatt n.a. Téglaházi-dűlő 
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10. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

10.1 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

10.1.1 DOMBORZATI ADOTTSÁGOK 

A község domborzati adottságait a Velencei-
hegység keleti hegylábi elhelyezkedése és a 
vízrajzi adottságai határozzák meg. A település 
legmagasabb pontja (235 m) az északnyugati, 
lovasberényi településhatáron fekszik. A község 
belterülete a közigazgatási terület középső 
részére, a Bágyom-ér völgyébe, mélyebb területre 
települt. A község belterületének déli része már a 
Szőlőhegyhez tartozik, amely a belterület 
legmagasabban fekvő része.  

A község közigazgatási területének legalacsonyabb 
pontja a kápolnásnyéki településhatár mentén 
fekvő terület (112 m). A falu közigazgatási 
területén belül a legalacsonyabb és a legmagasabb 
pontok közötti különbség 123 m. 

 

10.1.2 VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK 

A település legjelentősebb felszíni vízfolyása a Bágyom-ér, amely a közigazgatási területet észak-
déli irányban szeli keresztül. A Bágyom-ér Pázmánd északi szomszédjában, Vereben ered és Velence 
közigazgatási területén torkollik a Velencei-tóba. A Bágyom-ér mellett a település további kisebb 
vízfolyásai annak jobb- és baloldali mellékágai, valamint a közigazgatási terület délnyugati részét 
érintő Cibulka-patak, amely Pázmándon ered és Kápolnásnyék területén folyik a Bágyom-érbe. 

A településen egyetlen felszíni állóvíz található, a Széchenyi utca és a József Attila utca 
találkozásánál fekvő egykori hulladéklerakó helyén kialakított záportározó (horgásztó). 

10.1.3 TALAJTANI ADOTTSÁGOK 

A község területén Magyarország 
genetikus talajtípusait bemutató 
térkép alapján három különböző 
talajtípus található: 

- karbonátos réti talaj 
- meszes vagy mészlepedékes 

csernozjom talaj 
- köves, sziklás váztalaj 
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10.2 TERMŐFÖLD MŰVELÉSI ÁGAK ÉS A MINŐSÉGI OSZTÁLYOK 

 

  
Művelési ágak megoszlása Pázmándon 

 

Megnevezés Összesen (ha) 
Arány 

(%) 

Szántó 1797,72 66,2 

Gyep (rét, legelő) 67,34 2,5 

Szőlő 172,08 6,3 

Kert 25,67 1,0 

Gyümölcsös 43,66 1,6 

Nádas 1,81 0,1 

Erdő, fásított terület 93,02 3,4 

Művelés alól kivett terület 512,65 18,9 

Összesen 2713,48 100 
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A művelési ágakat tekintve a településen a szántók vannak túlsúlyban, 66,2%-os arányával ez a 
legdominánsabb területhasználat. 6,5%-ot tesznek ki a szőlők, amelyek még jelentős területeken 
fennmaradtak a közigazgatási terület nyugati részén és a Szőlőhegyen. Kisebb, 1-2%-os arányban 
vannak jelen a kert és gyümölcs művelési ágú területek, amelyek jellemzően szintén a Szőlőhegyet 
uralják. Erdők és fásított területek csekély arányban, összesen 3,4%-ban vannak jelen, elszórtan 
fekszenek a közigazgatási területen. 

A termőterületeken kívül a kivett területek jelentős, 18,9%-os hányadot képviselnek a közigazgatási 
területen. Kivett területek közé a belterületi beépített területek, a közlekedési területek, valamint 
az állami tulajdonú erdők tartoznak. Utóbbiak kapcsán fontos megjegyezni, hogy a tényleges 
területhasználatokat tekintve az erdőterületek aránya 3,4%-nál magasabb, mivel nagy kiterjedésű 
erdőket tartanak nyilván kivett területként. 

A településen az átlagosnál jobb minőségű termőföldek a Fejér Megyei Kormányhivatal 
adatszolgáltatása alapján a következő minőségi osztályúak: 

- gyümölcsös: 4. minőségi osztály 
- kert: 4-5. minőségi osztály 
- szántó: 2-4. minőségi osztály 
- szőlő: 4. minőségi osztály 
- legelő: 2-3. minőségi osztály 
- rét: 4. minőségi osztály 

 

 

Pázmánd átlagosnál jobb minőségű termőföldjei  
(Forrás: Fejér Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása) 
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10.3 VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

Pázmánd védett táji és természeti értékeit a V7 jelű tervlap mutatja be a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján. 

10.3.1 NEMZETKÖZI VÉDELEM 

Pázmánd közigazgatási területét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 2. melléklete alapján a 
Velencei-hegység (HUDI20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érinti a 0253, 0257 
hrsz-ú telkeken. A terület a lovasberényi településhatár mentén fekvő erdőfolt. 

10.3.2 ORSZÁGOS VÉDELEM 

Országos jelentőségű természetvédelmi terület 

Pázmánd közigazgatási területén országos jelentőségű természetvédelmi terület a Zsidókő-hegyi 
pirofilitbánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék. E 3,19 ha nagyságú terület 2015-
ben kapott védelmet, törzskönyvi száma: 398/TE/2015. A védetté nyilvánításáról a földtani 
alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési 
tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet rendelkezik. 

Ex lege védett területek 

A község területén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján ex lege védelmet 
élvez a 1172 hrsz-ú telken fekvő Hasadék-barlang. 

Országos ökológiai hálózat 

A természeti területeket a területrendezési tervekben az országos ökológiai hálózat és annak 
övezetei foglalják magukba, amelyekkel kapcsolatban a MATrT szabályokat fogalmaz meg. A MATrT 
az országos ökológiai hálózatnak három övezetét határozza meg:  

 magterület 

 ökológiai folyosó 

 pufferterület 

Pázmánd területét a magterület övezete érinti. Magterület övezetébe olyan természetes vagy 
természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág 
fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi 
jelentőségű fajnak adnak otthont. Magterület övezetébe a Zsidókő-hegy és a lovasberényi 
településhatáron fekvő kisebb erdőfolt területe tartozik. 

Tájképvédelmi terület övezete 

Az országos jelentőségű tájképvédelmi területeket az MATrT tájképvédelmi terület övezete foglalja 
magába. Az övezet lehatárolása és a rá vonatkozó előírások egyelőre nem léptek hatályba, a 
Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztató jelleggel küldte meg csupán. Az övezet Pázmánd 
közigazgatási területének nyugati, délnyugati részét érinti, a Szőlőhegy jelentős része beleesik a 
területébe. 

10.3.3 HELYI VÉDELEM 

Pázmánd község Önkormányzatának 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű 
védett természeti területté nyilvánításról rendelkezik. E rendelet az alábbi területeket nyilvánítja 
helyi jelentőségű védett természeti területté: 

 Kvarcit sziklák 

 Téglaházi dűlő 

 Csepleki héricses 

A rendelet természeti emlékekké nyilvánítja a 022/1 és 0221/3 hrsz-ú ingatlanokon (a Zalka Máté 
utca külterületi folytatásában) húzódó Gesztenye fasort. 

A védetté nyilvánítás célja többek között e területek hosszú távú fennmaradásának biztosítása, az 
értékes ökoszisztémák megőrzése. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a területek 
természetvédelmi kezelési tervét. 
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10.4 TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

Tájhasználati konfliktusoknak tekinthetők mindazon tevékenységek megnyilvánulásai, amelyek a táj 
potenciális értékeit rontják. Tájhasználati konfliktusok általában akkor alakulnak ki, ha két, 
szomszédos területhasználat egymással konkurál, egymás rendeltetését zavarja, egymás létét 
veszélyezteti, illetve kedvezőtlen látványt nyújt. 

Pázmándon tájhasználati konfliktusnak tekinthető, hogy a felszíni vízfolyások mentén a szántóföldi 
művelés sok helyen közvetlenül a víz partjáig kiér. E területeken a vízfolyásokat nem védi 
pufferzóna, nincs egy olyan területsáv, amely a vízbe esetlegesen bejutó kemikáliákat, növényvédő 
szereket, műtrágyákat és egyéb szennyező anyagokat megszűrné, védve a vízfolyás vizének 
menőségét. 

A település külterületét uraló szántókon sok esetben nagyparcellás művelés folyik, ahol nem 
tagolják az egyes parcellákat fasorok, mezővédő erdősávok. A mezővédő erdősávok jelentősége 
azonban nem hanyagolható el, hiszen egyrészt az utak és a művelt területek között puffersávként 
funkcionálhatnak, másrészt élő- és táplálkozóhelyként is szolgálhatnak a mezei állatok számára. 

Problémát jelent a településen a külterületi szántóföldek megközelítése. A külterületi úthálózat egy 
része magánút, számos olyan földterület van, amely közúton nem közelíthető meg, mindössze a 
természetben létező, azonban magánterületeken keresztülhaladó úton érhető el. 

További tájhasználati szempontból problémás terület a Szőlőhegy, amelynek használatának 
átalakulása jelenleg is folyamatban van. Az egykor kiskertes műveléssel, szőlővel és gyümölccsel 
hasznosított területen egyre több az életvitelszerűen kiköltöző, ami számos tájhasználati konfliktust 
eredményez. Az egykori zártkertben megjelenő lakó funkciót a közművek kapacitása már egyre 
kevésbé tudja ellátni, a Szőlőhegy úthálózata sem a lakó rendeltetés kiszolgálására épült ki, a 
vegyes területhasználat pedig konfliktusokat szülhet (lakó-üdülő-kiskertes területhasználat vegyes 
jelenléte). 

11. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A településen a zöldfelületi rendszer elemei a következők: 

1. közpark (Mezítlábas park) 
2. közterületek zöldfelületi részei 
3. magas zöldfelületi arányú intézménykertek, sportpálya 
4. fasorok 
5. Bágyom-ér menti zöldsáv 
6. telken belüli zöldfelületek 
7. mezőgazdasági területek 
8. erdőterületek 

1. Közpark 

Pázmándon egy klasszikus közpark található, a település 
központi részén, a Fő utca mentén elhelyezkedő 
Mezítlábas park. A park egyrészt rekreációs funkciót 
tölt be, padok kerültek benne elhelyezésre, másrészt 
egy játszótér is található rajta. A játszóteret egy 
mezítlábas ösvény veszi körül. E funkciók mellet a park 
történelmi emlékpark is egyben, Onestyák László, 
pázmándi születésű ’56-os hős és a trianoni szerződés 
emlékét is őrzi egy-egy emlékművel, szoborral. A 
parkban húzódó rövid sétány az Onestyák-sétány nevet 
viseli. 

A park növényzetében a nyárfák (Populus sp.) az 
uralkodók, a játszóteret e fajok veszik jellemzően körül. 
Mindezek mellett egyéb díszfák (Prunus sp.) és 
díszcserjék, valamint egynyári kiültetések is díszítik a 
parkot. 
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2. Közterületek zöldfelületi részei 

A település közterületei jellemzően szélesek, az úttest mentén zöldsávok is húzódnak, amelyek 
szépen gondozattak, karbantartottak. Jellemzően nyírt gyep, gondozott fás szárú növények 
(gyümölcsfák, díszfák, díszcserjék), évelő- és egynyári kiültetések díszítik az utcákat. 

3. Magas zöldfelületi arányú intézménykertek, sportpálya 

A település általános iskolájának és óvodájának kertje magas zöldfelületi arányú, az iskola udvarán 
sok juhar (Acer sp.) és fenyő (Pinus sp.) áll, terebélyes árnyékot biztosítva. Az óvoda udvarán a 
fehér akácok (Robinia pseudoacacia) jellemzők, emellett egy-egy juhar (Acer sp.) is megtalálható. 

A település sportpályája a Szabadság utca és a Zalka Máté utca találkozásánál fekszik, gyeppel 
borított, a pálya mentén idős nyárfák (Populus sp.) állnak. 

4. Fasorok 

A Zalka Máté utca középső részéről a külterület irányába húzódik a helyi természetvédelmi oltalmat 
is élvező vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor. A fasor kapcsolatot képez a belterület 
zöldfelületi elemei és a külterületen húzódó erdőterületek között. 

5. Bágyom-ér menti zöldsáv 

A község belterületét keresztülszeli a Bágyom-ér, amelynek partja jellemzően beépítetlen, 
lakótelkek hátsókertjei, a település gyepes sportpályája húzódik a partján, így a vízfolyás és part 
menti beépítetlen pufferzónája egy zöldfolyosót biztosít a belterület beépített területén át. 

6. Telken belüli zöldfelületek 

A község telkeinek belterületen belül való elhelyezkedésétől, a telek méretétől függően eltérő a 
zöldfelületi aránya, ám általánosságban elmondható róluk, hogy a hosszú, mély telkek jellemzően 
haszonkertként hasznosítottak, az újabban beépült településrészek kisebb méretű telkei pedig 
jellemzően díszkertek. 

7. Mezőgazdasági területek 

A külterületen elterülő szántóterületek, szőlők és gyepek szintén zöldfelületi értékkel bírnak. 
(Részletes leírást lásd: 8.4. Területhasználat vizsgálata című fejezet.) 

8. Erdőterületek 

Az erdőterületek - mint a legösszetettebb társulási forma - jelentős mértékben járulnak hozzá a 
település zöldfelületeihez, ezzel egyetemben az oxigéntermeléshez, és a porszennyezés 
mérsékléséhez. A község közigazgatási területén kisebb-nagyobb elszórt foltokban találhatók erdők, 
jellemzően a közigazgatási terület nyugati, délnyugati részén. (Részletes leírást lásd: 8.4. 
Területhasználat vizsgálata című fejezet.) 
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12. KÖZLEKEDÉS 

A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési 
munkarészei – Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban 
foglaltak szerint készült, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki 
előírásban foglaltakat, és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal. A 
közlekedési fejlesztések vizsgálata a MATrT alapján készült. 

12.1 HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Pázmánd területét az országos közúthálózat elemei közül az M7 autópálya és az autópálya 
kápolnásnyéki csomópontjának fel- és lehajtó ágai, valamint a 8117 j. Kápolnásnyék - Vereb - 
Lovasberény összekötő út érinti.  

A keleti és nyugati irányú gyorsforgalmi kapcsolatot a 7 sz. elsőrendű főutat tehermentesítő M7 
autópálya biztosítja. Az M7 autópálya nemzetközi út, száma E71, Budapest és a horvátországi 
határátkelő, Letenye között halad Budapestről, Székesfehérváron át a Balaton déli partján, kétszer 
két sávon. A térségben az autópályának csomópontja van a település határában a 8117 j. 
mellékúttal, valamint Kápolnásnyéktől délnyugatra a 8119 j. és a 8116 j. mellékutakkal is Velence 
területén. A településről a 8117 j. útról érhető el az M7 autópálya.  

A 8117 j. mellékút a 7 sz. főúttól indul északi irányban Kápolnásnyék belterületén. Pázmánd és 
Kápolnásnyék határában csomópontja van az M7 autópályával, ahonnan északi irányban halad 
tovább Pázmándon keresztül, Verebig, ahol nyugati irányba fordulva éri el Lovasberényben a 8119 j. 
mellékutat.  

A településről közvetlen országos közúti kapcsolattal a szomszédos települések közül Vereb és 
Kápolnásnyék érhető el. Lovasberény Vereben keresztül a 8117 j. úton, Nadap az M7 autópályán 
Kápolnásnyéken keresztül, illetve az önkormányzati kezelésben álló Nadapi úton érhető el. Kajászó 
felé az M7 autópályán kívül burkolt út nem vezet a településről. A településről elmondható, hogy 
kelet - nyugat irányú közúti kapcsolatai hiányosak, illetve fejlesztendőek. 

Forgalmi vizsgálat 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az  e-UT 03.01.11és e-UT 02.01.31 
műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat 
alapja a 2017. évi országos forgalomszámlálási adatok. A települést érintő, illetve a fontosabb 
térségi utak forgalmát a „Pázmánd térségének forgalmi vizsgálata” című táblázat mutatja.   

A település helyi cél forgalma mellett jelentős átmenő forgalom is jelentkezik. A személygépjármű 
forgalom mellett a tranzitforgalom a település országos közútjain bonyolódik. A településen 
található néhány olyan mezőgazdasági, és termelő egység, amely teherforgalmat is bonyolít. A 
külterületi önkormányzati utak forgalma a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos és minimális. 

A település közigazgatási határán belül található az M7 autópálya, ezért a település megközelítése 
igen jónak mondható. 

Az M7 autópálya éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’F’, üdülő jelleg erős hétvégi 
forgalommal (főként Balaton környéke) (M7 autópálya majdnem teljes hosszában, 7, 71, 82 sz. 
főutak jelentős hosszban, 12. sz. főút, 24 sz. főút mátrai szakasza) a júliusi illetve augusztusi 
forgalom aránya az évi átlaghoz képest nagyobb, mint 1,4. A napi forgalomlefolyás szerinti 
forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-
25% közötti. 

A 8117 j. mellékút vizsgált szakaszának éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’C’ 
(Átlagos forgalmú utak: M1, M3 autópálya, kivéve a nagyvárosi bevezető szakaszokat, és az M1 
autópálya Győr utáni szakaszát, M5 autópálya Kecskemétig, 3, 5 sz. főutak, kivéve nagyvárosi és 
elővárosi szakaszokat, 8 sz. főút Körmendig, 41 sz. főút a 49 sz. főút és országhatár között, 22, 23, 
31 sz. főutak, 51 sz. főút Dunapatajig, 491, 811 sz. főutak), a júliusi illetve augusztusi forgalom 
aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,20, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom 
hányadosa nagyobb, mint 0,85. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és 
éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 21-29% közötti. 
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12.2 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A település gyűjtőútjait az országos közutak alkotják: 

 a 8117 j. mellékút Deák Ferenc utca és Fő utca néven 

 Szabadság utca 

 Gesztenye fasor (Zalka Máté utca) 

A gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái. A település külterületén találhatók 
burkolatlan utak.  

A gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A 
lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály 
alapján szabályozott. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal 
rendelkeznek. 

A belterület csomópontjai szintbeni kiépítésűek. Az M7 autópálya és a 8117 j. mellékút csomópontja 
különszintű. 

A település területén az országos közutak burkolatának minősége megfelelő, a település egyéb 
utcáinak burkolata szintén megfelelő, helyenként azonban találhatóak közepes- illetve rossz 
minőségű útburkolatok. A település külterületi részein jelentős a szilárd burkolattal nem rendelkező 
utak aránya. 

A rossz állapotú burkolat forgalmi hatásai még nem jelentkeznek, azonban ennek elkerülése miatt ki 
kiemelt figyelmet kell fordítani a burkolat állapotának javítására. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az utak folyamatos karbantartására, és a csapadékvízelvezető 
rendszer karbantartására is, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolat 
tönkremenetelét. 

12.3 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

12.4 KÖZÚTI 

Pázmánd területén öt autóbusz megállóhely található: 

 Pázmánd, Gesztenye fasor (Zalka M. utca) 

 Pázmánd, posta 

 Pázmánd, Újtelep 

 Pázmánd, szőlőhegy 

 Pázmánd, Csekés bejárati út 

Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik. A településről közvetlenül elérhető 
autóbusszal Kápolnásnyék, illetve napi két járattal a megyeszékhely, Székesfehérvár. Az autóbusz 
megállóhelyek száma és elhelyezése az igényeknek megfelelő, a menetrendi járatok követési 
időközei megfelelőek, változás nem várható. 

12.5 KÖTÖTTPÁLYÁS 

Pázmánd területét nem érinti vasút, azonban a település délkeleti határában, Kápolnásnyék 
területén halad át a MÁV 30a kétvágányú vasúti fővonal Budapesttől Székesfehérvárig, melynek 
folytatása a MÁV 30. sz. Székesfehérvár-Nagykanizsa vasúti fővonal. A vasútvonal villamosított, 
korszerűsítése 2013-ban fejeződött be. A településhez legközelebb eső vasútállomás 
Kápolnásnyéken található.  

12.6 KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogos közlekedés számára a település útjainak egy része egy oldalon, helyenként két oldalon 
járdával kiépült, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota 
általában rossz, ahol van, ott a szélessége általában nem elegendő. 

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén 
jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó 
kerékpárforgalmat. 
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A településen halad keresztül a MATrT-ben és a Fejér megyei Területrendezési Tervben egyaránt 
szereplő tervezett Budapest - Balaton kerékpárút nyomvonala. 

Kápolnásnyék és Pázmánd közös szándéka a települések összekötése kerékpárúttal. A kerékpárút 
nyomvonala meghatározásra került, mely alapján a műszaki tervek elkészítése megtörténhet. 

12.7 PARKOLÁS 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. A központban gazdasági egységekhez 
parkolót alakítottak ki. Több helyen betonburkolatú, egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek 
sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók. 

12.8 ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

Pázmánd területén északkelet - délnyugat irányban végighalad a Fejér megyei Területrendezési 
Tervben szereplő, Nadap - Pázmánd - Kajászó - Tordas - Gyúró települések mellékút-hálózati 
összekötését szolgáló nyomvonal. 

Az említett nyomvonalat követi a MATrT -ben szereplő országos kerékpárút hálózati fejlesztés.  

A település területét érinti a MATrT szabályozási tervlapján szereplő országos vasúti törzshálózati 
fejlesztés, amely az 1. Budapest - Tatabánya - Győr vonal és a 100a Budapest - Cegléd - Szolnok 
vonal között teremt kapcsolatot Budapest déli agglomerációjának peremén haladva. 
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13. KÖZMŰVESÍTÉS 

13.1 VÍZIKÖZMŰVEK 

13.1.1 VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
beépített terület minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 19,6 km vízelosztó vezeték üzemel a 
településen. 

Pázmándon a közüzemi hálózatra az ingatlanok 87%-a van a rákapcsolva, így majdnem a teljes 
lakosság számára megoldott a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás, ezen kívül a közhálózatra 
telepített közkifolyók vehetők igénybe, illetve a telkeken belül létesített házi kutak állnak 
rendelkezésre. 

A településen 2002-ben 17, 2017-ben 4 db közkifolyó üzemelt.  

A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is fenntartási költségeik csökkentésére jellemző a házi 
kutak használata, amelyet jellemzően locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az 
első vízadó rétegből nyert víz, amely már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek. A házi kutakról 
nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település közüzemi ivóvízhálózatával 73 ezer m3 vizet szolgáltattak 2017-ben a lakosság számára. Ez 
alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban  
91 l/fő,nap volt. A tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a 
lakossági, illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb 120 l/fő,nap érték 
körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglévő 
fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is számolni kell a vízigény növekedésével.  

Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer) 

Pázmándon a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a 
vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. 
A hálózatot a Siófoki központú Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (DRV Zrt.) üzemelteti. 

A Vízmű saját kúttal rendelkezik, amelyből a kitermelt víz a 200 m3-es térszíni tárolóba kerül. Innen 
szivattyúkkal nyomják fel a vizet a 2x200 m3-es térszíni magas tárolóba. A hálózati víznyomást a 
térszíni magas tárolóban lévő víz szintje határozza meg. A hálózatban a víznyomás megfelelő.  

A településen üzemelő vízbázis sérülékeny vízbázisnak minősül és kijelölt hidrogeológiai 
védőterülettel rendelkezik. A védőterületen belül a területhasznosítás lehetőségét a 123/1997 
(VII.18) Korm. rendelet szabályozza. 

Meg kell említeni, hogy a település közigazgatási területének déli részét érinti a Kápolnásnyéki 
vízbázis hidrogeológiai A, B, külső és belső védőterülete, amelynek korlátozó adottságait figyelembe 
kell venni. 

Pázmánd minden utcájában megépült a vízvezeték, zömmel körvezetékes rendszerrel, csak néhány 
utcában van ágvezeték. Az ágvezetékek üzemelési szempontból kedvezőtlenek, mert bennük pangó 
vizes állapotok alakulhatnak ki, valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél sok ingatlan 
maradhat vízellátás nélkül. A hálózat fő gerincvezetéke a Deák Ferenc úti NÁ 200-as gerincvezeték, 
amely a víztárolókat köti össze. Maga az ellátó rendszer vezetékei általában NÁ 100-as átmérőjűek, 
csak néhány vezeték NÁ 150-es méretű.  

A közüzemű vízellátás mellett a település vízellátásában a költségek csökkentése érdekében 
jelentős szerepet töltenek be a házi kutak is. Erről nyilvántartás nem áll rendelkezésre. A házi 
kutakból kitermelt vizet annak vízminőségi adottságai miatt, elsődlegesen locsolási célra 
hasznosítják. 

Tűzivíz ellátás 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 
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13.1.2 SZENNYVÍZELVEZETÉS 

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

A településen a szennyvíz elvezetésére 2006-ban elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot 
létesítettek. A szennyvízcsatorna hálózat hossza - a KSH adatai szerint - 2017-ben 21,9 km. 

Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer) 

A szennyvízcsatorna hálózattal összegyűjtött és elvezetett szennyvizeket a regionális Agárdi 
szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A hálózat gravitációs rendszerű, a topográfiai adottságok 
miatt a hálózaton átemelő berendezések és nyomóvezetékek üzemelnek.  

Az Agárdi szennyvíztisztító telep létesítésekor a tisztítás 2 db totáloxidációs árokkal történt, a telep 
bővítése során az első, totáloxidációs árkos vonal mellé létesítettek egy másik, azzal párhuzamos,  
4 db egyesített biológiai tisztító műtárggyal rendelkező tisztítóvonalat. 2006-ban a telep tisztító 
kapacitását 12 000 m3/d-ra bővítették fel a telep tisztító technológiájának szinte teljes 
átépítésével. A tisztított szennyvizek befogadója a Dinnyés-Kajtori főcsatorna.  

A település azon részein, ahol még nem épült meg a szennyvízcsatorna hálózat, a keletkező 
szennyvizeket az ingatlanok telkein zömmel elszikkasztják, illetve zárt szennyvíztározó 
medencékben tárolják, amelyekből az összegyűlt szennyvizeket szippantókocsikkal a kijelölt 
ürítőhelyekre szállítják. A magyarországi gyakorlatnak megfelelően azonban a zárt szennyvíztározó 
medencék gyakran nem vízzáróak, belőlük a szennyvíz a talajba és azon keresztül a talajvízbe kerül, 
amivel a talaj, és hosszabb távon a rétegvizek elszennyezését és elnitrátosodását okozzák, 
közvetlen veszélyeztetik a kutak és a tó vízminőségét.  

13.1.3 CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

Pázmánd kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a 
talajadottságok miatt a csapadékvizek legnagyobb részben elszikkadnak, illetve a település fő 
vízfolyása, a Bágyom-ér és a bele vezető árkok-csatornák a felszíni vizeket, mint végbefogadóba-a 
Velencei-tóba vezetik.  

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint Pázmánd területén a Vereb-pázmándi 
vízfolyás 4+200-6+045 km szelvények (075/1 hrsz) és a 6+330-11+940 km szelvények (0301/1, 425/2, 
014 hrsz) közötti mederszakasza a KDTVIZIG vagyonkezelésében van.  

A településen egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, 
de több utcában semmilyen elvezetési vagy szikkasztási mód nem épült meg, ezekben az utcákban 
nagyobb záporok után vízállásos területek kialakulásának veszélye áll fenn. 

A településen a nyílt árkok karbantartása a főbb utak mentén rendszeres, de nem mindenhol 
általános. 

13.2 ENERGIAKÖZMŰVEK 

13.2.1 ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, és a földgáz áll 
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a 
település energiaellátásában.  

A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, takarékos, korszerű, 
környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi.  

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy 
technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával 
komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. A nem vezetékes 
energiahordozók igénybevétele korábban a vezetékes energiahordozóval el nem látott területeken 
volt jellemző, ma már költségtakarékosság érdekében használata szétszórtan, a vezetékes ellátással 
rendelkező területeken is számottevő. 

Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a 
napenergia hasznosítás lehetősége, amely éves szinten körülbelül 1960 napos óra hasznosítás 
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lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni 
vizsgálatok alapján rögzíthető, hogy több napkollektor, naperőmű panel látható, amely jelzi a 
hasznosítás igényét. 

13.2.1.1 Villamosenergia ellátás 

Pázmánd villamosenergia igényeit az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. 

Pázmánd villamosenergia ellátásának bázisa a Baracska közigazgatási területén üzemelő 132/22 kV-
os alállomás. Az alállomás betáplálása a Martonvásár és Inota között üzemelő 132 kV-os 
nagyfeszültségű főelosztóhálózati rendszerről való betáplálással biztosított.  

Az alállomásokról induló 22 kV-os szabadvezeték hálózat táplálja Pázmánd település fogyasztói 
transzformátor állomásait. A település ellátását szolgáló transzformátor állomások jellemzően 
oszlopállomások.  

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került kivitelezésre, 
jellemzően szabadvezetékes formában. 

A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés 
biztonságát szolgálja. 

13.2.1.2 Földgázellátás és CH szállítás hálózati rendszere 

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
földgázellátást építették ki. A településen 29,5 km földgázelosztó hálózat üzemel.  

A település földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Székesfehérvári 
Üzemigazgatósága. 

A település gázellátásának bázisa Kápolnásnyék területén üzemelő gázátadó állomás, amelyről 
leágazó nagyközép-nyomású földgázvezeték táplálják be a település gázfogadóját. 

A településen belül jelenleg a gázelosztás középnyomású hálózattal, a kisnyomású gáz előállítása 
telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik. 

A fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi 
nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek 
elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi 
nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni. 

Meg kell említeni, hogy a település közigazgatási területének keleti részét érinti: 

- a MOL Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében levő: 

 az ún. Kápolnásnyék-Szőny DN 150-es termékvezeték és gázipari létesítményei, 

 az ún. Kápolnásnyék-Szőny DN 300-as termékvezeték és gázipari létesítményei. 

A fent említett gázipari létesítmények nyomvonalát és biztonsági övezeteinek helyfoglalását a 
továbbtervezés során, mint korlátozó adottságot kell kezelni.  

13.2.1.3 Távhőellátás  

Pázmándon távhőellátás nem üzemel. 

13.2.1.4 Egyéb energiaellátás 

A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 82,8 %-a számára biztosított az 
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 17,2 %-ában 
azonban ma is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót 
hasznosítják. Ezeknél az ingatlanoknál hőtermelésre a szén és a fa használata a jellemző, bár 
vezetékes gázzal nem rendelkező területen a kistartályos PB gáz használata is előfordul. 

Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a háztartásoknak-
üdülőknek szolgáltatott éves gázmennyiség változó (2000-ben 1078 ezer m3 volt, 2005-ben 1347 ezer 
m3, azóta csökken, 2017-ben 1187 ezer m3 volt). Ez a hullámzó tendencia jelzi, hogy egyre többen 
igyekszenek csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági nehézségekkel küzdő 
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ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeik csökkentése érdekében rákényszerülnek arra, hogy a 
gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas hagyományos energiahordozó 
hasznosítására, költségeiknek csökkentésére a termikus hőellátásukra földgáz helyett nem 
vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a település környezetterhelését 
növelik. 

13.2.2 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben 
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és 
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz 
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 
lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban is, így Pázmándon is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a 
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem 
egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, 
valamint a felszín alatti geológiai adottságok. 

13.2.3 AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉRTÉKELÉSE 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg 
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, 
a termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis 
segítségével. 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb 
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítását is kiépítették a Művelődési Ház, a 
Polgármesteri Hivatal és az óvoda épületének energiaellátására. 

13.3 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

13.3.1 VEZETÉKES HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. A 
17-es székesfehérvári primer központ Pázmánd vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 
22-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 

A település távközlési hálózatának kiépítése a múlt század utolsó éveiben történt. A kiépítés 
eredményeként 2000-ben már 669 egyéni lakásfővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 80,2 %-a 
rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes 
vonalas telefon iránti érdeklődés csökkent. Jelenleg 467 egyéni lakásfővonal üzemel, az ellátottság 
ezzel 51,3 % de ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes 
távközlési igény kielégített. 

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2000-ben 4 db, mára csak 1 db nyilvános távbeszélő 
állomás üzemel. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb 
területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. 

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást a 2000-es évek előtt építették ki. 

13.3.2 VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉS 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – 
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., 
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2016.01.18
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13.3.3 VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HÁLÓZATÁNAK ÉS 
LÉTESÍTMÉNYEINEK SZEREPELTETÉSE A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére 
vonatkozó alátámasztó munkarészek tartalmi követelményeit az 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet 
rögzíti. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a 
településrendezési eszközök keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a 
fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek. 

Az NMHH azonban a hálózatengedélyesekről nyilvántartást nem vezet, csak a szolgáltatásra 
jogosultakat tartja nyilván. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők részben saját kiépített 
hálózattal, részben bérelt hálózattal tudnak szolgáltatni, de a szolgáltatási jogosultsággal 
rendelkezők döntő hányada ugyan szolgáltatásra rendelkezésre állna, de igénybe vevő hiányában 
tényleges szolgáltatást nem végez. 

Pázmánd területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A távközléshez 
hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 6 vezetékes műsorelosztó 
szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen közülük is van olyan, 
amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 

13.4 EGYÉB 

13.4.1 TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ KORLÁTOZÁSOK 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

 Térségi ivóvíz távvezeték 

 Vízmű kutak és azok hidrogeológiai védőterülete 

 Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

2. Szennyvízelvezetés 

 Szennyvíztisztító átemelők és védőtávolsága 

 Gerinc szennyvízgyűjtő vezetékek 

3. Csapadékvíz elvezetés 

 Bágyom-ér vízfolyás nyomvonala és mederkarbantartó sávja 

 Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, vízfolyások karbantartó 
sávval 

4. Energiaellátás 

Villamosenergia 

 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala és annak biztonsági övezete 

 22/0,4 kV-os transzformátor 

Földgázellátás és CH szállítás 

 Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és annak biztonsági övezete 

 Települési gázfogadó 

 Kápolnásnyék-Szőny DN 150-es termékvezeték és annak biztonsági övezete 

 Kápolnásnyék-Szőny DN 300-as termékvezeték és annak biztonsági övezete 



PÁZMÁND TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS   75 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019. 
www.vzm.hu 

 

 

14. KÖRNYEZETVÉDELEM 

14.1 TALAJVÉDELEM 

A pázmándi talajok összességében jó minőségűek, a magasabb minőségi osztályba tartozók 
szántóföldi művelés, illetve szőlőművelés alatt állnak. A szántóföldi növénytermesztés során a 
talajok minőségét veszélyeztetheti a növényvédő szerek, műtrágyák használata, a talajok 
minőségének védelme, humuszban gazdag termőrétegük megőrzése érdekében az ökológiai 
gazdálkodási módszerek előnyben részesítése, a kemikáliák használatának visszaszorítása a cél. 

A község a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny település, így a talajok, valamint a felszíni és a felszín alatti vizek védelmére fokozott 
figyelmet kell fordítani. 

14.2 FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 

A község felszíni víztestjei a Bágyom-ér, a Cibulka-patak és ezek mellékágai, valamint a község 
belterületéhez közvetlenül csatlakozó záportározó a Bágyom-ér mellékága mentén. A vizek 
minőségének védelme érdekében a partjuk menti területhasználatok és a partél között – ahol erre 
fizikailag lehetőség nyílik – pufferterületet célszerű biztosítani annak érdekében, hogy a vizekbe ne 
kerülhessenek szennyező anyagok. 

Nem csupán a talajok, de a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében is 
fontos az ökológiai gazdálkodási módszerek előtérbe helyezése és a vegyszerhasználat 
visszaszorítása a termőföldek művelése során. 

A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét a háztartásokban keletkező szennyvizek talajba 
szikkasztása is veszélyeztetheti. A szennyvíz-csatorna hálózatra való rácsatlakozások aránya 84,1%-
os volt 2017-ben (KSH-adat), ami azt jelenti, hogy a közcsatornára rá nem csatlakoztatott 
háztartásokban vagy egyedi műtárggyal, vagy szikkasztással oldják meg a szennyvíz elvezetését. 
Utóbbi a talajokra és a vizekre egyaránt rendkívül káros lehet. 

14.3 LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 

Pázmánd területén jelentős mennyiségű légszennyező anyag kibocsátással rendelkező ipari 
létesítmény nem üzemel. A levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényezők a településen 
átmenő forgalom, a lakossági fűtés, valamint a mezőgazdasági művelésből származó porterhelés.  

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatbázisa alapján 2017-ben a településen egy 
bemért légszennyező anyag kibocsátással járó telephely üzemelt, amelyet a Rendszer 
növénytermesztő telephelyként (központi major) tart nyilván. 

14.4 ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

Zajterhelés Pázmánd estében a közúti közlekedésből származik jellemzően. A közlekedés 
zajterhelése elsősorban a 8117. jelű, a település belterületét átszelő országos közút, illetve az 
autópálya mentén jelentősebb, mivel ezek forgalma a legnagyobb. Az autópálya lakott területektől 
távol esik, így annak zajterhelése, élettani hatása nem tekinthető jelentősnek a településen. A 
közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 3. számú 
melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 
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A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

 Főút mentén Kiszolgáló út, lakóút mentén 
Gyűjtőút, összekötőút, 
bekötőút, egyéb közút 

mentén 

Zajtól védendő 
terület 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

Lakóterület (falusias, 
kertvárosias), 
temetők, zöldterület 

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

Vegyes terület 65dB 55dB 60dB 50dB 65dB 55dB 

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

14.5 HULLADÉKKEZELÉS 

A településen a hulladékelszállításról az agárdi VHG Kft. gondoskodik. A hulladék a székesfehérvári 
Depónia Nonprofit Kft. csalai telephelyén kerül elhelyezésre. A község területén hulladéklerakó nem 
üzemel, az egykori szeméttelep felszámolásra került és helyén jött létre a záportározó (horgásztó).  

A településen működik szelektív hulladékgyűjtés is, havi egy alkalommal házhoz menő módon gyűjti 
szintén a VHG Kft. a műanyag, a fém és a papír hulladékot. Üveg szelektív gyűjtésére a 
Polgármesteri Hivatal mögötti gyűjtőszigeten van lehetőég. 

15. KATASZTRÓFAVÉDELEM  

15.1 KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 
alapján a település katasztrófavédelmi besorolása III. osztály. A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy mely települések tartoznak a III. 
osztályba, illetve arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak az egyes osztályokra. 

24.§ (3) III. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek 

a) a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó üzem által a veszélyes anyagok 
környezetbe kerülése esetén veszélyeztetettek, 

b) az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és a kockázati mátrixban történő 
elhelyezése alapján a 2. melléklet b) pontja szerinti III. besorolást kapják. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján a 18/2003. (XII.09.) KvVM-BM 
együttes rendelet a települések ár- és belvíz alapon történő besorolásáról Pázmánd községet „A” 
erősen veszélyeztetett kategóriába sorolja. Az Igazgatóság tájékoztat arról is, hogy a községet 
veszélyességi övezet nem érinti. 

15.2 ÁRVÍZVÉDELEM 

Pázmánd települést a vízügyi ágazat, árvízi védekezést nem igénylő települések között tartja 
nyilván, azaz Pázmánd alacsony kockázatú árvíz-veszélyeztetett település. Ez természetesen nem 
zárja ki, hogy hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék nem okozhatna 
helyi vízelöntést, vízkár „árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a 
vízelvezető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered.  

15.3 VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A települést magába foglaló átfogó megyei és országos területrendezési tervek alapján 
megállapítható, hogy Pázmánd települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízi elöntés nem 
fenyegeti, de mélyebben fekvő településrészeken a magasabb talajvízállásnál a talajvízszint a 
felszín fölé is emelkedhet, amelynek hatására belvízzel veszélyeztetett területek alakulhatnak ki. 
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15.3.1 ÁRVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK 

A szélsőséges csapadékesemények hatására előforduló „árvízi” elöntés „villám-árvíz” a vízelvezető 
rendszer megfelelő kiépítésével, fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges csapadékesemények 
elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható. 

15.3.2 BELVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK 

A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvízállás okoz. A 
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzít. 
Eszerint Pázmánd síkföldrajzi és geológiai adottsága miatt szinte teljes közigazgatási területe 
alacsony kockázatú belvíz-veszélyeztetéssel érintett.  

A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába 
sorolták, az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az 
erősen veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a területrendezési tervekben csak a közepesen és 
erősen veszélyeztetett területeket jelölik. 

Településrendezési tervekben a vízügyi ágazat és az átfogó területrendezési tervekben belvízjárta 
területként jelzett területrészeket kell továbbvezetni, mint belvízveszélyes területeket, 
amelyekre vonatkozóan a területrendezési tervekben előírtakat kell figyelembe venni.  

15.3.3 MÉLY FEKVÉSŰ TERÜLETEK 

A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a síkföldrajzi fekvésen belül is 
mélyebben fekvő településrészek. A település mély fekvésű területein, ha annak geológiai 
adottsága miatt kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel a talajvízszint a mély 
fekvésű területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű 
területen, ha rövidebb-hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel 
veszélyeztetett területnek, mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága 
kezelhető. 

A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell 
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 

A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A 
vízelvezetés rendszerében víz visszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb 
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét 
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának a megoldásáról is gondoskodni kell, 
hogy elkerülhetők legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás) 
előfordulása. 

15.3.4 ÁRVÍZ- ÉS BELVÍZVÉDELEM 

A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi veszélyeztetéssel terhelt területrész 
nincs, így vízügyi szintű árvízvédelemre szükség nincs. Belvízzel veszélyeztetett terület viszont van 
a településen, amely időnként belvízvédelmi feladatokat okoz. A település katasztrófavédelmi terve 
ad erre megfelelő utasítást.  

Pázmándon is az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada, nem belvízi eseményként 
jelentkezik, hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a 
hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges 
csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi 
katasztrófavédelem feladata. 

16. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály adatszolgáltatása alapján a településen 
felszínmozgás-veszélyes terület, megkutatott ásványvagyon nincs. 
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VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Terület (ha) 

- Belterület 

- Volt zártkert 

- Külterület 

2713,9199 

292,9759 

108,3100 

2312,6340 

Lakónépesség (fő) 2212 fő 

Lakásállomány (db) 912 

Üdülőállomány (db) - 

Községi alapadatok  
Forrás: KSH adatok 2017 (www.teir.hu), takarnet adatok (www.takarnet.hu) 

Térségi kapcsolatok, településhálózati összefüggések 

Pázmánd a Velencei-hegység keleti csücskében, a Velencei-tótól északkeletre, Fejér megyében 
helyezkedik el. A község a Gárdonyi járáshoz tartozik. Gárdony járásközponttól 12 km-re, 
Székesfehérvártól, a megyeszékhelytől 25 km-re, míg Budapesttől 40 km-re található. A község 
belterületét a 8117. számú út szeli ketté Kápolnásnyék és Vereb irányában, míg a déli részén a 
horvát határig húzódó M7 autópálya halad keresztül. 

Demográfiai jellemzők 

A település lakónépessége a 2017-ben a KSH adatai alapján 2212 fő volt. A település népessége az 
utóbbi évtizedben jelentős növekedésnek indult a beköltözők számának emelkedésének 
köszönhetően. Pázmánd korszerkezete a statisztikai adatokat tekintve elöregedést mutat, mivel az 
öregedési index - a 60 év felettiek és a 15 év alattiak aránya – 1,6. 

Humán infrastruktúra 

A településen működik bölcsőde, óvoda és 8 osztályos általános iskola is, az alapfokú oktatási 
intézmények tehát megtalálhatóak. Középiskola nem található Pázmándon, középfokú tanulmányok 
Székesfehérváron és Budapesten folytathatók a környező nagyvárosok közül. 

A településen háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelés, védőnői szolgálat működik, továbbá 
egy gyógyszertár is található. Orvosi ügyelet Velencén működik. Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat szintén Velencén található. 

Gazdasági jellemzők 

Pázmánd gazdasági életében a mezőgazdaság a meghatározó ágazat, egyéb jelentős ipari üzem, 
telephely nem található a településen. A mezőgazdaságon belül a szántóföldi növénytermesztés és a 
szőlőművelés a jellemző a településen. Pázmándnak ugyan nem fő profilja és bevételi forrása a 
turizmus, azonban az elmúlt években mégis jelentős fejlődés mutatkozott ezen ágazatban. 2015 óta 
jelentősen növekedett a településen eltöltött vendég éjszakák száma, 

Településszerkezet, területhasználatok 

Pázmánd a Bágyom-ér völgyébe települt község, belterülete a közigazgatási terület középső részén 
helyezkedik el. A belterülethez délről kapcsolódik közvetlenül a Szőlőhegy, amely egykor zártkerti 
terület volt, ma vegyes hasznosítású (kiskertes művelésű, üdülő és néhol lakó funkciójú telkek 
egyaránt megtalálhatók). A település szőlőtermesztési hagyományai még ma is megfigyelhetők, a 
belterülettől nyugatra-délnyugatra nagytáblás szőlőművelés folyik. A község külterületének nagy 
része szántóföldi művelés alatt áll, amelyet jellemzően a belterülettől nyugatra fekvő 
településrészen tarkítanak kisebb elszórt erdőfoltok. 

Pázmánd belterülete összetett, további részekre tagolható. A község belterületén négy 
szerkezetileg elkülönülő településrészt különböztethetünk meg: a Történelmi településrész, a 
Falusias lakóterület, a Kertvárosias lakóterület és a Szőlőhegy. A község legidősebb településrésze a 
Történelmi településrész. A településrész szerkezete organikus, spontán fejlődött. A településrész 
mély tömbjeit hosszú szalagtelkek alkotják. A Történelmi településrészen találhatóak Pázmánd 
intézményei, amelyek a Fő utca mentén kaptak helyet. A Falusias lakóterület a Történelmi 
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településrész körül létrejött településrész, amely az idők folyamán folyamatosan bővült és alakult. 
A településrész utcahálózata zömmel tervezett, a terület jellemzően szabályos telekből és 
tömbökből áll. A Kertvárosias lakóterület településrész Pázmánd belterületének nyugati részén 
helyezkedik el. A településrész jelenleg csupán néhány épületből és egy nagyobb beépítetlen 
felparcellázott területből áll, amelynek kertvárosias léptékű és hangulatú beépítése a közeljövőben 
várható. 

Építmények vizsgálata, épített környezet értékei 

Pázmánd területén változatos épülettípusok találhatóak. A község épületei településrészenként is 
eltérőek. A Történelmi településrészben találhatóak a település legidősebb épületei. A Történelmi 
településrész és a Falusias lakóterület épületállománya hasonló, a területen az egytraktusos, 
földszintes klasszikus falusi lakóházak, a sátortetős „Kádár-kockák”, valamint a későbbi évek családi 
házai keveredése jellemzi. A Kertvárosias lakóterület jelenleg is formálódik, alakul. A terület 
épületállománya jelenleg négy négylakásos sorházból, valamint néhány kertes családi házból áll. A 
Szőlőhegy épületállománya igen változatos, üdülő-, gazdasági- és néhol lakóépületek váltják 
egymást, melyekhez helyenként szőlőspince is épült. Az épületek magassága és kialakítása 
telkenként eltérő, tetőkialakításukra jellemző az egyszerű forma és a magastető alkalmazása.  

Védett táji- és természeti értékek 

Pázmánd természeti értékekben igen gazdag. Közigazgatási területét a Natura 2000 hálózathoz 
tartozó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érinti a lovasberényi településhatár mentén 
fekvő erdőfolt területén. A község közigazgatási területén országos jelentőségű természetvédelmi 
terület a Zsidókő-hegyi pirofilitbánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék. Pázmánd 
területét az országos ökológiai hálózat magterület övezete is érinti. A község helyi jelentőségű 
védett természeti területei a Kvarcit sziklák, a Téglaházi dűlő és a Csepleki héricses, valamint helyi 
védett természeti emlék a Zalka Máté utcában húzódó Gesztenye fasor. 

Közlekedés 

Pázmánd területét az országos közúthálózat elemei közül az M7 autópálya és az autópálya 
kápolnásnyéki csomópontjának fel- és lehajtó ágai, valamint a 8117 j. Kápolnásnyék - Vereb - 
Lovasberény összekötő út érinti. A település gyűjtőútjait az országos közutak alkotják: a 8117 j. 
mellékút Deák Ferenc utca és Fő utca néven, a Szabadság utca és a Gesztenye fasor (Zalka Máté 
utca). A község területén tömegközlekedést az autóbusz járatok biztosítják, vasútvonal a 
településen nem halad át. A település területén halad majd keresztül a Budapest-Balaton 
kerékpárút, valamint egy Pázmánd-Kápolnásnyék kerékpárút kialakítása is tervezett a két település 
összefogásával. 

Közművesítés 

Pázmándon a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető. A 
községben majdnem a teljes lakosság számára (87%) megoldott a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. 
Az ivóvíz ellátó hálózatot a Siófoki központú Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti. A 
településen a szükséges tűzivíz biztosítva van. Pázmándon és a vele szomszédos településeken a 
Velencei tó vízminőség védelme érdekében megépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel. Pázmánd 
területén a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a csapadékvizek legnagyobb 
részben elszikkadnak, illetve a Bágyom-érbe kerülnek elvezetésre. A községben megújuló 
energiahordozók hasznosítása nem jellemző. Pázmánd villamosenergia igényeit az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas 
termikus célú energiaellátásra a földgázellátást építették ki. A községben távhőellátás nem üzemel. 
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja 

Környezetvédelem 

A pázmándi talajok összességében jó minőségűek, a magasabb minőségi osztályba tartozók 
szántóföldi művelés, illetve szőlőművelés alatt állnak. A szántóföldi növénytermesztés során a 
talajok minőségét veszélyeztetheti a vegyszer-használat, a talajok minőségének védelme érdekében 
az ökológiai gazdálkodási módszerek előnyben részesítése, a kemikáliák használatának 
visszaszorítása a cél. A község az országos jogszabályok alapján a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny település. A község vízfolyásai minőségének védelme érdekében a partjuk 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2016.01.18
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menti területhasználatok és a partél között pufferterületet célszerű biztosítani annak érdekében, 
hogy a vizekbe ne kerülhessenek szennyező anyagok. 

Környezetkárosító hatással bír a közcsatorna hálózatra rá nem csatlakoztatott ingatlanok 
szennyvízszikkasztása, ami a felszíni, a felszín alatti vizek és a talajok minőségét egyaránt 
befolyásolja. A levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényezők a településen átmenő 
forgalom, a lakossági fűtés, valamint a mezőgazdasági művelésből származó porterhelés, 
zajterhelés pedig a közúti közlekedésből adódik. 

Katasztrófavédelem 

A település katasztrófavédelmi osztályba sorolása III. osztály. A település ár- és belvíz alapon „A” 
erősen veszélyeztetett kategóriába sorolt. A településen felszínmozgás-veszélyes terület, 
megkutatott ásványvagyon nincs. 
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VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, FOLYAMATOK 
ÉRTÉKELÉSE 

Pázmánd Fejér megye középső részén fekszik, földrajzi adottságai, térségi elhelyezkedése kiváló. A 

település közigazgatási területén halad keresztül az M7 autópálya, amely Budapestet köti össze a 
horvát határral. Az autópályán mind Budapest, mind a megyeszékhely, Székesfehérvár gyorsan 
elérhető, így a település közlekedési kapcsolatai kiválónak tekinthetők. Esetlegesen hátránynak 
tekinthető, hogy a községen nem halad át vasútvonal, a legközelebbi vasútállomás Kápolnásnyéken 
érhető el helyközi buszjáratokkal. 

Pázmánd demográfiai mutatói kedvező képet mutatnak, népessége az utóbbi évtizedben 
folyamatosan emelkedett. E növekedés jórészt a beköltözőknek köszönhető, mivel a község egyre 
népszerűbb a fővárosból kiköltözők körében. Sok fiatal pár, kisgyerekes család költözik 
folyamatosan a településre, ami a korszerkezetre kedvező hatást gyakorol. A beköltözők egy része a 
Szőlőhegyre költözik, ami közmű- és közlekedés infrastruktúra fejlesztéseket igényelne a területen, 
ám ezeket a Szőlőhegy külterületi jellege, domborzati adottságai nagyban megnehezítik. A 
település belterülete rendelkezik megfelelő lakóterületi tartalék területekkel, üres építési telkek is 
találhatóak a belterületen, így a Szőlőhegyen növekvő számú lakófunkciójú telek megjelenésének 
támogatása a településrendezési eszközökben megkérdőjelezhető. 

A település gazdaságának húzóágazata mezőgazdaság, ami szántóföldi növénytermesztésre és 
szőlőművelésre oszlik. A község külterületének nagy része szántó, a földeket jellemzően helyi kis- 
és nagygazdák művelik. A szőlőtermesztés egyrészt nagytáblás módon történik, jelentős kiterjedésű 
szőlőkkel rendelkezik itt a Törley Pezsgőpincészet, másrészt pedig kisebb szőlők fekszenek a 
Szőlőhegyen, ahol helyi lakosok, gazdák hobbi szintű szőlőtermesztése, saját célra történő 
bortermelése történik. A település turisztikai vonzereje az utóbbi években folyamatosan nőtt, egyre 
több vendégház található a faluban, az eltöltött vendégéjszakák száma is növekvő tendenciát 
mutat. 
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IRODALOMJEGYZÉK 

TELEPÜLÉSI DOKUMENTUMOK 

 Pázmánd Településrendezési terve, jóváhagyva 2006, Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. 

FEJLESZTÉSI TERVEK ÉS PROGRAMOK 

 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014) 

 Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013) 

 Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013) 

 Fejér Megye Turisztikai Koncepciója (2004) 

 

JOGSZABÁLYOK 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény  

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  

 a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 

 a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) 
KvVM–EüM rendelet 

 a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés 
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) 
BM rendelet 

 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

 

INTERNETES FORRÁSOK 

 https://funiq.hu/222-p%C3%A1zm%C3%A1nd (2019. május) 

 http://www.velenceitonal.hu/tartalom/pazmand+tortenete (2019. május) 

 https://www.karpatinfo.net/latnivalok/romai-katolikus-templom-pazmand (2019. május) 

 http://www.muemlekem.hu (2019. május) 

 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07 (2019. április) 

 http://www.helyicivil.hu/h/pazmand-egyesulet-alapitvany (2019. május) 

 http://pazmand.hu/ (2019. május) 

 http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo (2019. május) 

 www.takarnet.hu (2019. április) 

 http://webgis.okir.hu/base/(2019. április) 

 http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (2019. április) 
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MELLÉKLETEK 
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1. SZ. MELLÉKLET 

ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ssz. Intézmény 

Egyeztetési 
eljárásban résztvevő 

államigazgatási 
szerv 

Részt 
kíván 
venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

 

1. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet 

Állami Főépítész 

állami főépítészi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

X   

Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi követelményekre. 

Felhívja rá a figyelmet, hogy a felülvizsgálat során a településnek 

térségi- vagy települési főépítészt kell foglalkoztatnia. 

A dokumentációt papír alapon és elektronikus adathordozón is kéri 

megküldeni. 

2. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

megyei 
kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörben eljáró 
járási hivatala 

X   

Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi követelményekre.  

Tájékoztat róla, hogy Pázmánd területét országos jelentőségű védett 

természeti terület nem érinti. Közli, hogy a község területén egy ex-

lege védett barlang, a Hasadék-barlang fekszik. Felhívja rá a 

figyelmet, hogy a település területét érinti a Velencei-hegység 

elnevezésű Natura2000 hálózat területe, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén található kiemelt jelentőségű 

természet-megőrzési terület. Tájékoztatást ad róla, hogy Pázmánd 

területét érinti az OTrT-ben meghatározott magterület övezete. 

Felhívja rá a figyelmet, hogy a felülvizsgálat során a környezeti 

vizsgálat lefolytatása kötelező. 

3. 
Duna Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

nemzeti park 
igazgatóság X   

Felsorolja és mellékelt térképen ábrázolja a Pázmándon található 
táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területeket. 
Ismerteti a táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló 
területeken az általános természet- és tájvédelmi célkitűzéseket. 
Kijelenti, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. 

4. 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Területi Vízvédelmi Hatóság 

területi vízvédelmi és 
vízügyi hatóság X   

Kéri, hogy a felülvizsgálat során készülő terv feleljen meg a 

vonatkozó jogszabályoknak. Felhívja rá a figyelmet, hogy Pázmánd 

Község III. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. Közli, hogy 

Pázmánd a települések ár- és belvíz alapon történő besorolása 

alapján „A” veszélyeztetettségi kategóriába tartozik. Javasolja 

figyelembe venni a felszíni vízelvezetés szabályozását az anyagi 

javak védelme érdekében. Figyelmeztet, hogy amennyiben 

belterületbe vonásra kerül sor el kell készíteni a terület 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési 
eljárásban résztvevő 

államigazgatási 
szerv 

Részt 
kíván 
venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

 

vízrendezésének műszaki megoldását tartalmazó tervet. Kijelenti, 

hogy Pázmánd Község területét veszélyességi övezet nem érinti. 

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 
X   

Tájékoztatást ad róla, hogy a Pázmánd település teljes közigazgatási 
területét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezet (a 
Velencei-tó vízgyűjtője). Kijelenti, hogy a község érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi területen fekszik. Közli, hogy Pázmánd 
területén a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti 
besorolás alapján a 2a alkategóriájú terület található. A település 
területét érinti továbbá a Velence-tavi RV kápolnásnyéki és 
pázmándi vízbázisainak lehatárolása és hidrogeológiai védőidoma (a 
védőidom legmagasabb pontja terepszint alatt 35 m-rel van, így a 
felszíni területhasználatokra korlátozást nem jelent). Közli, hogy 
Pázmánd a Duna részvízgyűjtőn, az 1-14 Velencei-tó vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet. 

A Vereb-pázmándi-vízfolyás 075/1, 0301/1, 425/2 és 014 hrsz-ú 
mederszakasza a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében van. Kijelenti, hogy a község területe nem része 
a belvízvédelmi öblözetnek. A települések ár- és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján Pázmánd  területe „A” erősen 
veszélyeztetett kategóriába tartozik. Felsorolja a felülvizsgálat során 
vízrendezési szempontból figyelembe veendő jogszabályokat. 

A dokumentációt elektronikus adathordozón kéri megküldeni. 

6. 
Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 

területi vízügyi 
igazgatási szerv   X  

7. 

 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Hatósági Osztály 

fővárosi és megyei 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

  X  
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési 
eljárásban résztvevő 

államigazgatási 
szerv 

Részt 
kíván 
venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

 

8. 
Fejér Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztály 

népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

X   Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi követelményekre.   

9. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedési Főosztály 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 
X   

Felhívja rá a figyelmet, hogy az M7 autópálya 2x3 sávra bővítése 
Balatonvilágos és Budapest között – előkészítése tárgyú beruházás 
érinti Pázmánd közigazgatási területét. Tájékoztatást ad róla, hogy a 
Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Etyek-Velence közötti 
szakaszának előkészítése folyamatban van, melynek keretében a NIF 
jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Jelzi, hogy a NIF a 
felülvizsgálat véleményezésében rész kíván venni. Felsorolja a 
szakterületéhez kapcsolódó vonatkozó jogszabályokat. 

10. 

 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

Közlekedési Hatósági ügyekért 
felelős helyettes államtitkár 

a) légiközlekedési 
hatóság, 

 
  X  

Légügyi Szakszolgálati 
Hatósági Főosztály 

b) katonai légügyi 
hatóság   X  

11. 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Útügyi Osztály 

megyei 
kormányhivatal 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely 
szerinti járási 
hivatala 

 X  
Felhívja rá a figyelmet, hogy az Eljr. 9. melléklete alapján a 
hatósága a véleményezési eljárásban nem rendelkezik hatáskörrel. 

12. 

Miniszterelnökség 

Kulturális Örökség Védelméért 
Felelős Miniszter 

kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

  X  

13. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatala 

Hatósági Főosztály 

megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 

X   
Felsorolja a vonatkozó jogszabályokat. Adatszolgáltatást nyújt a 
Pázmánd közigazgatási területén található régészeti lelőhelyekről, a 
műemlékekről és műemléki védelemmel érintett területekről. 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési 
eljárásban résztvevő 

államigazgatási 
szerv 

Részt 
kíván 
venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

járási hivatala Kijelenti, hogy a felülvizsgálat során örökségvédelmi 
hatástanulmányt kell készíteni. 

14. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 

Földhivatali osztály 

ingatlanügyi 
hatáskörben eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

X   
Felsorolja az átlagosnál jobb minőségű termőföldeket Pázmánd 
területén. Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról. 

15. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatal 
Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

megyei 
kormányhivatal 
erdészeti 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

X   
Felsorolja a vonatkozó jogszabályokat. Megküldi a kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterületek adatait, valamint az erdők rendeltetés 
szerinti adatait. 

16. 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

honvédelmért felelős 
miniszter X   

Közli, hogy Pázmánd község területét érinti a honvédelmi és katonai 
célú terület övezete. Felsorolja a honvédelmi és katonai célú terület 
övezetébe tartozó hrsz-okat. Kijelenti, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok elsődleges 
rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásnak biztosítása. Kéri az 
említett ingatlanok honvédelmi területbe (K-Hon), különleges 
beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
területbe (Kb-Hv) vagy honvédelmi célú védő erdőövezetbe (Evh) 
történő besorolását. Kéri, hogy a településrendezési eszközökben a 
honvédelmi és katonai célú területek határát egyértelműen 
beazonosítható kontúrral jelölni. Felsorolja a vonatkozó 
jogszabályokat. Kéri, hogy a levelében leírtak alapján kerüljön a 
helyi építési szabályzatban a beépítésre nem szánt honvédelmi 
rendeltetésű területek meghatározásra. 

A dokumentációt elektronikus adathordozón kéri megküldeni. 

17. 
Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság 

fővárosi és megyei 
rendőr- 

főkapitányság 
 X  - 

18. 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Bányászati 

 
bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei 

 X  
Közli, hogy Pázmánd közigazgatási területén nyilvántartása szerint 
felszínmozgás-veszélyes terület, valamint megkutatott nyilvántartott 
ásványvagyon nincs. 
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Részt 
kíván 
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Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
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Osztály kormányhivatal 

 

19. 
Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

X   Felsorolja a szakterületéhez kapcsolódó vonatkozó jogszabályokat. 

 

20. 
Országos Atomenergia Hivatal 

Országos 
Atomenergia Hivatal X   

Felhívja rá a figyelmet, hogy Pázmánd az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont kutatóreaktora 30 km-es körzetében található. 

A dokumentációt elektronikus adathordozón kéri megküldeni. 

21. 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala X   

Tájékozat róla, hogy Pázmánd közigazgatási területén természetes 
gyógytényező érintettsége nem áll fenn. 

Szomszédos önkormányzatok 

22. Vereb Község Önkormányzata    X  

23. 
Kajászó Község 
Önkormányzata 

   X  

24. 
Kápolnásnyék Község 
Önkormányzata 

   X  

25. 
Pázmánd Község 
Önkormányzata 

   X  

26. 
Lovasberény Község 
Önkormányzata 

  X  - 

Megyei Önkormányzat 

27. Fejér Megyei Önkormányzat    X  

 


