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BEVEZETŐ 

Előzmények, a megbízás ismertetése  

Pázmánd hatályos településfejlesztési koncepcióját 2003-ban, hatályos településrendezési eszközeit 
2006-ban hagyták jóvá. Az azóta eltelt időszakban a településrendezési jogszabályi környezetben 
jelentős változások léptek életbe. Többek között módosították az épített környezet védelméről szóló 
törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet 
(OTÉK) és hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet.  

Fenti előzményeket követően a település önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési 
eszközök és a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatáról döntött, amellyel a Völgyzugoly Műhely 
Kft.-t bízta meg.  

A készülő tervek, a tervezési folyamat, az egyeztetés és elfogadás rendje 

A megalapozó vizsgálat munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a begyűjtött 
adatok számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi, 
gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési karakter 
alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. 

A következő tervfázis a Településfejlesztési koncepció, amely  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. 

A következő tervfázis a Településszerkezeti terv. 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 rendezési terveinek 
figyelembevételével a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat elkészítése előtt előzetesen a képviselő-testület 
megvitatja, államigazgatási egyeztetése azonban csak a helyi építési szabályzattal együtt történik. Így 
jóváhagyni csak a véleményezési eljárás (véleményezési szakasz, végső szakmai véleményezési szakasz) 
befejeztével, a helyi építési szabályzattal együtt lehet. A településszerkezeti tervet - mely szöveges és 
rajzi munkarészekből áll - határozattal kell jóváhagyni. 

A következő tervfázis a Helyi építési szabályzat (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv. A helyi 
építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az 
országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település 
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és 
épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat 
és kötelezettségeket kell megállapítani. 

A HÉSZ a település teljes igazgatási területére készülő terv és szabályzat, melyet a képviselőtestület 
rendelettel hagy jóvá, jogokat keletkeztet, és kötelességeket ró az egyes telektulajdonosokra. Alapja 
a településszerkezeti terv. 

A településszerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek 
készülnek.  

Az elkészült – és az önkormányzat képviselő-testülete által előzetesen véleményezett – 
településrendezési eszközök tervezetét a képviselő-testületi elfogadást megelőzően véleményeztetni 
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kell az illetékes államigazgatási szervekkel, érintett területi és települési önkormányzatokkal, valamint 
a további partnerekkel. Az egyeztetési folyamat szabályait a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
tartalmazza. 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció munkaközi anyaga, amelyet Pázmánd Község 
Önkormányzata kap meg előzetes véleményezés céljából. 
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1. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon mutassa be a település 
területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település fejlődése, a 
következő településrendezési tervfázisok irányát. 

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) 

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. 
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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 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 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2016.01.18
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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 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. 

2. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI EGY SWOT TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALVA 

A település és környezete fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglalását a SWOT 
analízis tartalmazza.  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 kedvező földrajzi fekvés 

 autópálya közelsége, jó közlekedési 

kapcsolatok  

 kiemelkedő természeti adottságok 

 Szőlőhegy 

 jó minőségű termőföldek 

 nyugodt, falusias lakókörnyezet 

 belterületi lakóterületi tartalékok 

 

 nagy átmenő (teher)forgalom 

 nem megfelelő közlekedésbiztonság  

 szennyvíz-elvezetés hiánya a 

Szőlőhegyen  

 kötöttpályás közlekedés hiánya 

 szőlőhegyi vegyes területhasználata 

(üdülő-lakó-kiskertes) 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 helyi vállalkozások, gazdaságok 

fejlesztése 

 kerékpáros közlekedés fejlesztése 

 turizmus fejlesztése 

 belterületi lakóterületi tartalékok 

kihasználása, új lakótelkek kialakítása 

 zöldfelületi rendszer fejlesztése, 

fásítások 

 természeti környezet adta lehetőségek 

kihasználása  

 szőlőtermesztésben rejlő lehetőségek 

kihasználása 

 helyi termékek népszerűsítése 

 megújuló energiaforrások használatának 

térnyerése 

 növekvő átmenő (teher)forgalom  a 

nyugodt falusias lakókörnyezet zavarása 

 a Szőlőhegy kiskertes jellegének 

eltűnése, üdülőterületté alakulása 

 turizmus túlzó mértékű megjelenése  

a helyi lakosok zavarása 

 táji- és természeti értékek, természeti 

környezet károsodása 
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3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

3.1. A KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

A jövőkép kialakítása során a település hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A 
jövőképalkotás egyben irányválasztás is, amely magán hordozza a település értékrendjét, 
megmutatja a közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi 
erőforrásokat a település fejlődésének és folyamatos megújulásának érdekében.  

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor Pázmánd közössége megfogalmazhatja, 
milyen településen szeretne élni 15-20 év múlva, hogyan látja a település ideális jövőjét. A jövőkép 
pozitív szemléletű, azt a célt mutatja meg, ahová a település az adott időtávon belül eljutni szeretne. 
A hosszú távú célok kitűzése azért is különösen fontos, mert az a település tud igazán sikeres lenni, 
amelyik évtizedes távlatban is tudja, hová szeretne fejlődni, és rövidebb távú céljait is annak 
megfelelően tudja megválasztani, priorizálni és megvalósítani. A jövőképben meghatározott közös 
célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba 
mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a település kiegyensúlyozott, dinamikus 
fejlődését. A jövőkép megalkotása során tisztában kell lenni azzal, hogy a település milyen belső és 
külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek állnak nyitva a 
település számára. A helyi erőforrások, adottságok kihasználásával a település stabil jövőképet 
alkothat. Az adottságok feltárását legjobban a SWOT elemzés segíti, ahol a település erősségei (S), 
gyengeségei (W), lehetőségei (O) és veszélyei (T) kerülnek feltűntetésre.  

A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása 
kijelöli a település kívánt fejlődési irányát. Pázmánd község jövőképe négy központi gondolat köré 
épül fel. 

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

 

 
  

Települési

Jövőkép

•A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása

•Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni

Horicontális 
célok

•Olyan célok, amiknek az érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges vizsgálni

•Az itt megfogalmazott célok egyben a koncepció szemléleti keretét is meghatározzák

Átfogó célok

•A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása

•Koncepció meghatározó céljai

Tematikus 
célok

•Ágazati célok

•Területi célok
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3.2. PÁZMÁND KÖZSÉG JÖVŐKÉPE 

 Csendes, nyugodt, falusias lakókörnyezet jövőképe 

A csend, a nyugalom egy faluban alapvető igény az ott élő lakosság részéről. Pázmánd lakói kedvelik 
a nyugodt falusias lakókörnyezetet, sok beköltöző számára ez az egyik legnagyobb vonzerő. A 
településen azonban sajnálatos módon jelentős az átmenő teherforgalom, amely e nyugalmat 
megzavarja. A település jövőképe, hogy ez az áthaladó nagy mértékű teherfogalom megszűnjön, a 
településen mindössze a személygépjármű forgalom haladjon át. A békés mindennapi vidéki élet 
feltétele, hogy a települési fejlesztések elsősorban az ott élő lakosok érdekeit szolgálják, mindenek 
előtt a pázmándiak jólétét kell szem előtt tartani. 

 Természeti környezet megőrzése, zöldfelületi rendszer fejlesztésének jövőképe 

Pázmánd a jövőben is egy, a természettel szimbiózisban élő, a természeti értékek megőrzésére 
fókuszáló, azok természetközeli állapotának védelmét maximálisan szem előtt tartó település kell, 
hogy maradjon. A település mottója: „Pázmánd, otthon a természetben”. A mottó a későbbiekben is 
át kell, hogy hassa a település mindennapi életét, bármilyen fejlesztés történik, azt ökológiai 
szemléletmóddal, a természeti értékek sérülése nélkül kell végrehajtani. A település jövőképe egy 
olyan község, amelynek utcái egységes fasorokkal ellátottak, a biológiailag aktív zöldfelületek 
dominálnak a bel- és külterületén egyaránt. A zöldfelületi rendszer fejlesztése nem csupán a rendszer 
egyes elemeinek összekötésében, minőségi zöldfelületek létrehozásában nyilvánul meg, hanem az 
ökológiai hálózat erősítését is tudja szolgálni. 

 Szelíd turizmusfejlesztés jövőképe 

Pázmándon a turizmus számos típusa elérhető jelenleg is, valamint új fejlesztések is várhatóak e 
téren a jövőben. A turisztikai fejlesztések esetében is törekedni kell a szelíd turizmus előnyben 
részesítésére, a természetet és a környezeti elemeket nem, vagy csak kis mértékben terhelő 
tevékenységek biztosítása a tervezett. Pázmánd a jövőben egy olyan településsé szeretne válni, 
amely az ide érkező vendégek számára számos változatos látnivalót, programot kínál, ugyanakkor 
nagy tömeget nem szeretne vonzani. 

 Fejlődő helyi gazdaság jövőképe 

Pázmánd kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdaság terén, termőföldjei szántóföldi 
növénytermesztésre és szőlőtermesztésre egyaránt alkalmasak. A községben nagyüzemi 
szőlőtermesztés és kisparcellás szőlőművelés is jellemző, utóbbi a Szőlőhegy sajátossága. A pázmándi 
helyi gazdálkodók elsősorban mezőgazdasággal foglalkoznak, ám egyéb vállalkozások is működnek a 
településen, amelyek számára a jövőben fejlesztési lehetőséget elsősorban a település belterületén 
kívül tervez biztosítani a település, biztosítva ezáltal a belterület nyugalmának védelmét. A 
településen többen is foglalkoznak házi készítésű termékek előállításával, ki kisebb, ki nagyobb 
mennyiségben. A település a jövőben szeretné e helyi termékekre támaszkodva biztosítani a lakosok 
ellátását, elindulva a kívülről érkező termékektől való függetlenség útján. 

3.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben megfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv felállítása 
szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges célokat, 
fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését négy átfogó cél segíti, amelyek Pázmánd 
hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó célok, tematikus célokra tagolódva fedik le 
a község életének minden szegmensét, egymást kiegészítve és erősítve valósítják meg azokat. A 
célrendszer megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések kialakítása és végrehajtása során egy 
horizontális cél kerül kijelölésre, amely az átfogó és tematikus célokat áthatva kell, hogy 
érvényesítésre kerüljön. 

Pázmánd egy olyan nyugodt, falusias hangulatú település, ahol a természet 
karnyújtásnyira elérhető, ugyanakkor biztosítottak a helyi gazdálkodók számára a 

fejlesztés lehetőségek, és az ide látogató vendégek számára az aktív pihenés feltételei.
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 Pázmánd egy olyan nyugodt, falusias hangulatú település, ahol a természet 
karnyújtásnyira elérhető, ugyanakkor biztosított a helyi gazdálkodók számára a fejlesztés 

lehetősége, és az ide látogató vendégek számára az aktív pihenés lehetősége.

Település 

jövőképe 
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települési 
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fejlesztése 

A4.1. Az egyes 
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funkcionalitásának 
megteremtése

A4.2. Lakosságszám 
szinten tartása, kis 
mértékű növelése

A4.3. Helyi aktív 
civil élet 

támogatása 

A4.4. Intézmény-
rendszer, helyi 
szociális ellátás 

fejlesztése
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turizmus 

fejlesztése

A2.1. Kerékpáros 
turizmus fejlesztése

A2.2. Szőlészethez, 
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3.3.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT ÁTHATÓ HORIZONTÁLIS CÉL MEGHATÁROZÁSA 

A településen jelenlévő értékes természeti környezet védelme, ökológiai szemléletmód, 
visszafogott fejlesztések elsősorban a helyi lakosok érdekeinek szem előtt tartásával. 

A településfejlesztési koncepció megalkotása során kiemelt szempont volt, hogy a fejlesztési célok 
mindegyike elsősorban a belső energiákra, értékekre és erőforrásokra alapozva kerüljön 
meghatározásra és megvalósításra. Pázmánd fejlődése elsősorban a helyben meglévő adottságok 
kihasználásán, azok szerepének erősítésén, a már meglévő, kihasználatlan értékeire és helyi 
potenciáljaira építve mehet végbe, majd azokra támaszkodva kezdhető meg a külső erőforrás-áramlás 
beépítése.  

A fejlesztésekbe magánvállalkozókat, mezőgazdasági vállalkozókat célszerű bevonni. Sajnos az 
önkormányzat nagy anyagi erővel nem rendelkezik, így minden nagyobb fejlesztés eléréséhez 
nélkülözhetetlen az állami, illetve európai uniós pályázati források igénybevétele. 

A településre tervezett minőségi fejlesztések eredményeképpen a falu jövője működőképes és 
megalapozott irányt vehet, mely az esetleges külső erőforrások igénybevételével fokozott hatásfokkal 
képes megvalósulni. A különböző gazdasági, turisztikai és lakóterületi fejlesztések mellett a lakosok 
mindennapi életét is át kell, hogy hassa e szemlélet, hogy a településen élőkből a kitűzött célok 
megvalósulásának alapjául szolgáló aktív közösség válhasson.  

3.3.2. RÉSZCÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

A1. Táji és természeti környezet védelme, zöldfelületi rendszer fejlesztése  
 

A1.1. Természeti és táji értékek védelme 

Pázmánd számos táji és természeti értékkel rendelkezik. A község közigazgatási területének 
lovasberényi határát érinti a nemzetközi jelentőségű Natura 2000 hálózat területe, országos 
jelentőségű természeti érték a Zsidókő-hegyi pirofilitbánya és pannóniai földtani alapszelvény, amely 
egyben az országos ökológiai hálózat magterületének is részét képezi. A településen egy barlang is 
található, amely ex lege (törvény erejénél fogva) védett. A község rendelkezik helyi 
természetvédelmi rendelettel is, amely a nemzetközi, illetve országos védelmet nem élvező, azonban 
ökológiai szempontból jelentős területek védelmét biztosítja. A településen tájképvédelmi terület is 
található, amelybe a közigazgatási terület nyugati része és a Szőlőhegy nagy része beletartozik. 

E természeti és táji értékek védelme számos módon biztosítható. Fontos egyrészt a helyi lakosság 
tájékoztatása e területek pontos elhelyezkedéséről, védelmük céljáról. Mindez (részben már most is 
létező) védett terület határában elhelyezett, a védelmet jelző táblákkal, valamint ismeretterjesztő 
táblákkal, továbbá tájékoztató füzetek, brossúrák kiadásával is lehetséges. A településre újonnan 
beköltözők tájékoztatása e területekről, valamint azok védelmének jelentőségéről elsődleges. 
Másrészt fontos a helyi természetvédelmi rendelet szerinti kezelési tervekben foglaltak maradéktalan 
betartása annak érdekében, hogy a védett területeken fekvő értékek a jellegüknek megfelelő kezelést 
kapjanak. 

A tájképi egység megőrzése szintén kiemelkedő jelentőségű a településen, hiszen a falusias jellegtől 
eltérő stílusú és léptékű épületek megjelenése sem a belterületen, sem a külterületen nem kívánatos. 
Ennek érdekében bármilyen nemű építési tevékenység esetén a tájba illeszkedésre, a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőinek megőrzésére kiemelt figyelmet szükséges fordítani. 

A1.2. Környezeti elemek védelme 

Az élhető falusias lakókörnyezethez hozzátartozik a tisztaság: a tiszta víz, levegő, talaj mind 
elengedhetetlenek a minőségi vidéki élethez. E környezeti elemek védelmére, minél kisebb mértékű 
szennyezésükre fontos odafigyelni. A település egyik legnagyobb szennyező forrás a Szőlőhegyen 
elszikkasztott, tisztítatlan szennyvíz. A Szőlőhegy nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, így 
a keletkező szennyvíz elvezetésének megoldásáról, illetve egyedi, a talajt nem szennyező módon 
történő tárolásáról gondoskodni kell. A talaj minőségének védelme alapvető kell, hogy legyen, hiszen 
a Szőlőhegyen kisparcellás szőlőtermesztés és kiskertes művelés is folyik. A Szőlőhegyen elszikkasztott 
szennyvíz nem csak közvetlenül a hegyen, hanem a település szántóföldjein is kifejtheti kártékony 
hatását, amennyiben a felszín alatti vizek által eljut oda. 
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A településen keresztülhaladó jelentős teherforgalom nem csupán a lakók nyugalmát zavarja, hanem 
légszennyező anyag kibocsátással is jár. A település belterületén fekvő gazdasági telephelyek 
külterületre telepítésével a légszennyező anyagok belterületi koncentrációja is csökkenthető, a 
levegő minősége javítható (a gazdasági telephelyek külterületre telepítésével az A3.3. Helyi 
gazdálkodók számára fejlesztési lehetőség biztosítása c. fejezet foglalkozik részletesen.) 

A település gazdaságának húzóágazata a mezőgazdaság, azon belül is a szántóföldi növénytermesztés 
és a szőlőtermesztés. A jelenleg alkalmazott gazdálkodási módszerek elsősorban nagyüzemiek, 
intenzív vegyszer- és műtrágyahasználattal járnak, ami a talaj minőségét rendkívüli mértékben 
rontja, a humuszos felső termőréteg fokozatos elvékonyodásához, a talaj kimerüléséhez vezet. E 
módszereket érdemes felváltani ökológiai módszerekkel, amelyeknek lényege, hogy a külső források 
felhasználásának korlátozásával a termelés során a helyi erőforrásokat és a természetes folyamatokat 
részesítik előnyben. Az ökológiai gazdálkodás a vegyszer- és műtrágya használatot mellőzi, bizonyos 
növényvédő szerek használatát tiltja, így nem csupán a talaj minőségét óvja, de a termesztett 
növények is sokkal tisztábbak, vegyszermentesek. Ökológiai gazdálkodási módszerek alkalmazása 
Pázmánd területén különösen a Szőlőhegyen javasolt, ám a szántóföldi növénytermesztés során is 
megfontolandó. 

A környezeti elemek védelmének szerves része a tudatos energiagazdálkodás. Az Európai Unió és 
Magyarország energiapolitikai törekvései között szerepel a megújuló energia minél nagyobb arányú 
alkalmazása a fosszilis energiahordozókkal szemben. A megújuló energiát hasznosító rendszerek közül 
Pázmándon elsősorban a nap energiáját hasznosítók telepítésére van lehetőség. Az épületek 
tetőszerkezetére napelem panelek telepítésével azok energiaháztartása fenntarthatóbbá válik, a 
külső energiaforrásoktól való függősük csökken. Ebben nélkülözhetetlen az Önkormányzat 
példamutató magatartása, amely az energiatakarékos technológiák alkalmazásában mutatkozhat 
meg. Mindezen technológiákról fontos a lakosok tájékoztatása, energiatakarékos megoldások 
ismeretterjesztése és azok népszerűsítése. 

A1.3. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

Pázmánd jelenleg is kiváló minőségű zöldfelületekkel rendelkezik, a zöldfelületi rendszere változatos 
elemekből tevődik össze. A község rendelkezik egy közparkkal, a közterületek általában szélesek, a 
házak előtti zöldfelületek gondozottak. A települést kettészeli a Bágyom-ér, amely egy zöldfolyosót 
képez, továbbá egy értékes kettős gesztenye fasor is húzódik a belterület nyugati részén. A település 
belterületi zöldfelületi rendszer elemei azonban még tovább fejleszthetőek, ezáltal a zöldfelületi 
hálózat megerősíthető, a hiányzó kapcsolatok pótolhatók, a külterületi biológiailag aktív 
zöldfelületekkel való összeköttetés biztosítható, illetve a meglévő kapcsolatok megszilárdíthatók. 

A település közterületein részben jelenleg is állnak fák, azonban sok utcában hiányosak, illetve nem 
egységesek, fasort nem alkotnak. A helyi természetvédelmi oltalmat élvező vadgesztenye fasor a 
Zalka Máté utcában kiváló példa az egységes korú és fajtájú kettős fasorok jótékony hatására. Nem 
csupán utcaképi szempontból kedvező a látványuk, hanem hálózatot alkotva a belterületi zöldfelületi 
elemeket összekötik a külterülettel. A település utcáin a fasorok telepítése egyrészt az egységes 
utcakép kialakításához járul hozzá, másrészt a biológiailag aktív felületek intenzitásának növelését, 
a mikroklimatikus viszonyok javítását is eredményezi. A fajok megválasztása során fontos a honos, a 
tájegységre jellemző egyedek előnyben részesítése.  

A települést kettészelő Bágyom-ér a zöldfelületi rendszer kiemelkedő jelentőségű eleme. A vízfolyást 
kísérő beépítetlen, jellemzően növényzettel borított pufferzóna nem csupán zöldfolyosót, hanem 
ökológiai folyosót is képez. A Bágyom-ér part menti területeit célszerű a jövőben is beépítetlenül 
hagyni, a vízparti növényállományt megőrizni. A vízfolyás partja mentén a Fő utca és a vízimalom 
között egy tanösvényt is ki lehetne alakítani, amely a település természeti, táji, zöldfelületi értékeit 
és a község látnivalóit mutatja be. A tanösvény mentén a növényállomány is fejleszthető vízparti 
társulásokra jellemző fák és cserjék telepítésével. 

A település zöldítése nem csupán fasorok telepítésével, hanem évelő, illetve egynyári kiültetésekkel 
is elősegíthető. A település önkormányzata kiváló példát mutat az önkormányzat előtti zöldfelület 
gondozásában, minőségi növényállományának fenntartásában. E jó példát a lakosoknak is érdemes 
követniük, a házuk előtti közterület igényes gondozásával. Az önkormányzat e növénytelepítést 
például növényosztással segítheti, az azonos fajták szétosztása a településen elszórtan élők között az 
egységesség irányába terelheti az utcák megjelenését. 
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A2. Szelíd turizmus fejlesztése 
 

A2.1. Kerékpáros turizmus fejlesztése 

Pázmánd és környéke kedvező adottságokkal rendelkezik a kerékpározáshoz, a természeti környezet, 
a lankás domboldalak kiváló kerékpáros terepet biztosítanak. A településen jelenleg egy kiépített 
kerékpárút található, a Pázmándot és Kápolnásnyéket összekötő út, amely a közigazgatási területet 
mindössze egy rövid szakaszon, a nadapi útról dél felé ágazva érinti. A település közigazgatási 
területén további két kerékpárút átvezetése tervezett a jövőben: a Budapest-Balaton és az Oroszlány-
Nadap kerékpárutaké. A kerékpáros turizmus a turizmusnak egy szelíd, természetkímélő formája, 
hiszen gépjármű forgalmat nem generál, jelentős tömeget nem vonz, így a környezeti terhelése is 
enyhe. A tervezett kerékpárutak megvalósítását követően nem csupán a turistákra kell gondolni, 
hiszen ezeket az utakat a pázmándi lakosok is használhatják majd környékbeli kisebb túrák, vagy akár 
a Balaton eléréséhez. 

A kerékpáros turizmus fejlesztése, a településen áthaladó új kerékpárutak számos előnnyel járnak a 
település számára. A kerékpárutakon érkező látogatók várhatóan felkeresik majd a település 
látnivalóit, a településen készített helyi termékekből is fogyasztanak, vásárolnak majd, illetve egy 
részük a község vendéglátó- és szálláshelyeit is igénybe veszi majd. E turizmusból származó bevételek 
nem csupán az önkormányzat, de a helyi lakosok számára is hasznot hoznak. Annak érdekében, hogy 
a településen áthaladó turisták értesüljenek a helyi látnivalókról, a helyben fellelhető termékekről, 
fontos a megfelelő tájékoztatásuk. A kerékpárutak mentén, az egyes csomópontokba tájékoztató, 
irányjelző táblák kihelyezése célszerű a látogatók útba igazítása végett. 

A település területén tervezett három kerékpárútnak várhatóan lesz a külterületen, a nadapi út 
mellett egy közös csomópontja, amely kerékpáros pihenőhely kialakítására kiváló helyszínt biztosít. 
A tervezett csomópont egy erdőfolt mellett található, amelynek szélén padokkal, asztalokkal, 
vízvételi lehetőséggel, fedett esőbeállóval ellátott pihenőhely alakítható ki. E csomópontban szintén 
elhelyezhető tájékoztató tábla a település látnivalóiról, vendéglátóhelyeiről, termékeiről, amely a 
belterületet nem érintő Oroszlány-Nadap és Pázmánd-Kápolnásnyék kerékpárúton érkezők számára is 
megmutatja, hogy érdemes betérni Pázmándra. 

A település közigazgatási területén áthaladó kerékpárutak, de főként a belterületet keresztülszelő 
Budapest-Balaton kerékpárút esetében fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonságra. E 
kerékpárút nyomvonala részben a belterület beépítetlen területein, részben azonban egy-egy utcán 
vezet. A kerékpárút kivitelezése során cél a közlekedésbiztonsági szempontok maximális szem előtt 
tartása, a használat során pedig szem előtt kell tartani, hogy a helyi lakosok mindennapi életét, 
közlekedését a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

A2.2. Szőlészethez, borászathoz kapcsolódó turizmus fejlesztése  

A pázmándi Szőlőhegyben számos turisztikai potenciál (is) rejtőzik. A kiváló földrajzi fekvéséből 
adódóan gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra, nyugati oldaláról pedig még a Velencei-tóra is. A 
hegy nyugalma, tetején a Zsidókő-hegy páratlan természeti értékei, sziklái vonzóerőt jelentenek a 
pihenni vágyók számára. A Szőlőhegyen jelenleg is találhatóak vendéglátóhelyek, mint a Bálint 
Borárium vagy a Köllő Zsolt Pincészet. A Bálint Borárium a hely szellemiségéhez, adottságaihoz 
méltóan törekszik a helyi alapanyagok felhasználására, ökológiai szemléletmódjával elnyerte a 
Fenntartható Vendéglátóhely címet. A Szőlőhegyen további pincészetek, kisebb vendéglátóhelyek 
nyitásával akár pincetúra is szervezhető a jövőben, amely felfűzi az egyes pincéket, borkóstolókat, 
helyi termék kóstolókat biztosítva. A Szőlőhegyen a jövőben nyíló pincészetek, vendéglátóhelyek 
számára a Bálint Borárium szemléletmódja követendő példa. 

A Szőlőhegyen jelenleg is üzemel néhány szálláshely (Vadvirág Vendégház, Zengő Ház), amely a 
nyugalomra, csendre vágyók számára kiváló kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A Szőlőhegyen 
további szálláshelyek is kialakíthatók, hiszen a várhatóan megnövekvő (kerékpáros) turizmus további 
vendégeket vonz majd a területre. Az új szálláshelyek kialakítása során fontos a jelenlegi épületek 
léptékét, a beépítés jelenlegi intenzitását megőrizni, nem kívánatos a hegyen nagy alapterületű, a 
szőlőhegyi tájtól idegen stílusú és tömegű épületek megjelenése. 

A Szőlőhegy hagyományos területhasználata a szőlőművelés, egykor csupán pincék, présházak álltak 
a hegy oldalán. A hagyományos szőlőművelési módszerek mára sajnálatos módon elkoptak, az 
emberek többsége már nem ismeri azokat. A pázmándi Szőlőhegyen lehetőség lenne a hagyományos 
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szőlőművelési és borkészítési módszerek, eszközök bemutatására, egy régi pince berendezésének 
megismertetésére a nagyközönséggel. E bemutatóhely, a korábbi bekezdésekben ismertetett 
pincészetek, a Zsidókő-hegy csúcsának természeti értékei együttvéve egy, de akár több napos 
programot is biztosíthatnak a Szőlőhegyen.  

A2.3. A település látnivalóinak népszerűsítése, programkínálat bővítése 

Pázmánd a Szőlőhegyen kívül számos további látnivalóval is rendelkezik. A település számos 
műemlékkel rendelkezik, a Bágyom-ér mentén áll a nemrégiben felújított vízimalom, a Zsidókő-hegy 
oldalán egy kálvária húzódik, a falu központjában pedig egy tájház is várja az érdeklődőket. Az ide 
érkező látogatókat a település látnivalóiról tájékoztatni érdemes útbaigazító táblákkal, brosúrákkal. 
A településen egy lovarda is működik (Bárka Lovarda). A lovas turizmus szintén tekinthető a lágy 
turizmus egy fajtájának, hiszen jelentős környezeti terheléssel nem jár.  

A település látnivalói egy tematikus, illetve kulturális útra is felfűzhetőek. A kulturális utak olyan 
tematikus utak, amelyek központi témája valamilyen kulturális érték, örökségelem, s amelyekben 
domináns szerepe van a kulturális attrakcióknak (forrás: Dr. Rátz Tamara - Dr. Puczkó László: Goethe, 
Humbert és Odüsszeusz nyomában avagy kulturális utak a turizmusban). A település bővelkedik 
szakrális értékekben, mind a négy műemléke valláshoz kötődő: a római katolikus templom, a 
Nepomuki Szent János szobor, a Mária oszlop és a volt jezsuita rendház (ma általános iskola). További 
szakrális elemek a helyi egyedi védelmet élvező szobrok, feszületek, valamint a Zsidókő-hegy 
kálváriája. E szakrális elemek egy tematikus úttal összeköthetőek, amely bemutatja keletkezésüket, 
egymáshoz való viszonyukat, települési kötődésüket. 

A3. Helyi gazdaság fejlesztése 
 

A3.1. Mezőgazdasági művelés fenntartása, termőföldek védelme  

Pázmánd gazdaságának húzóágazata a mezőgazdaság, azon belül is a szántóföldi növénytermesztés. 
A település legtöbb helyi gazdálkodója a környező földek művelésével foglalkozik. A mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek fenntartása, a termőföldek védelme kiemelkedő jelentőségű a település 
jövője szempontjából, a termőföldek mennyiségi és minőségi védelme egyaránt fontos. 

A település gazdasági és egyéb célú fejlesztési területeit úgy kell kijelölni, hogy az a termőföldek 
lehető legkisebb mértékű igénybevételével járjon. A település gazdasági tevékenységeinek a 
belterületről a külterületre való telepítése a cél, ám fontos szempont, hogy a gazdasági övezetek 
közvetlenül a belterület határa mentén, illetve az M7 autópálya menti területeken 
koncentrálódjanak. A termőföldek más célú igénybevétele során szem előtt kell tartani a földek 
minőségét, átlagosnál jobb minőségű termőföldet nem célszerű fejlesztési területként kijelölni. A 
termőföldek minőségi védelmével, az ökológiai gazdálkodási módszerekkel az A1.2. tematikus cél 
foglalkozik részletesen. 

A település szántóföldjei jelenleg nagy, egybefüggő parcellák, amelyeket jellemzően nem tagolnak 
mezővédő fasorok, 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. További jelenlegi probléma a 
monokultúrás gazdálkodás, azaz csupán egyetlen növény termsztése egy adott területen. Bár a 
monokultúra előnyének tekinthető, hogy a gazdálkodónak csak egy faj igényeihez kell 
alkalmazkodnia, számos hátránnyal jár ez a fajta gazdálkodás. Monokultúrás gazdálkodás során 
kevesebb tápanyag áll rendelkezésére a termesztett növénynek, így sokkal több vegyszer, műtrágya 
alkalmazása szükséges a kívánt terméshozam eléréséhez, a talaj minősége romlik. Fontos tehát a 
vetésváltást alkalmazni, amelynek során egy adott területen különböző időszakokban felváltva, eltérő 
növények termesztése történik. E módszer alkalmazásával a gyomok és kártevők szaporodása 
megakadályozható, a talaj termékenysége megőrizhető, a biológiai diverzitás fenntartható. 

A település termőföldjeinek védelme abból a szempontból is fontos, hogy a község lakói számára a 
részbeni önellátás feltételeit biztosítsa. A településen jelenleg is többen foglalkoznak házi készítésű 
termékek előállításával, amelyek számára részben a termőföldeken termett javak biztosítják az 
alapanyagot. 

A3.2. Szőlőhegyi kiskertes művelés, szőlőtermesztés segítése 
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A településen nagy hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, több évszázadra visszanyúlik annak 
múltja. A 80-as, 90-es években nagyüzemi szőlőtermesztés folyt a településen, akkor a külterületen 
egy szőlőfeldolgozó is üzemelt. Jelenleg kisparcellás szőlőtermesztés a Szőlőhegyen, nagyüzemi 
művelés pedig a közigazgatási terület északnyugati részén, a Gyulatanya és a Jánostanya dűlőkön 
folyik. A település Szőlőhegye rendkívüli gazdasági potenciállal rendelkezik. A terület jelenleg 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, valamint szálláshelyek is találhatóak. A Szőlőhegyen 
folytatott szőlőtermesztésből, valamint a kiskertes művelésből származó javak elsősorban a helyi 
lakosok számára biztosítanak ellátást. A szőlőhegyi szőlőtermesztés és kiskertes művelés kis 
parcellákon történik, amelyeknek összevonása, nagy, egybefüggő parcellákon történő termesztés a 
jövőben sem kívánatos.  

A hegy szőlőhegyi jellegének megőrzése érdekében fontos a még szőlőtermesztéssel foglalkozók 
támogatása, illetve további cél a szőlőtermesztés felvirágoztatása is. Mindez településrendezési 
eszközökkel úgy támogatható, hogy új épület elhelyezésére csupán művelt telken biztosít lehetőséget 
az építési szabályzat. További lehetőség a szőlőtermesztés ösztönzésére az önkormányzat 
adópolitikájából adódhat: adókedvezmény nyújtható a gondozott, művelt telek tulajdonosának, 
magasabb adó szabható ki a gondozatlan, bozótos telkek esetében. 

A település mezőgazdasági művelés alatt álló területein, de különösen a Szőlőhegyen fontos az 
ökológiai gazdálkodási módszerek előnyben részesítése, azok minél szélesebb körben való 
alkalmazása. Az ökológiai gazdálkodási módszerekkel az A1.2. tematikus cél foglalkozik részletesen. 

A település területén nagyüzemi szőlőművelés is folyik a Jánostanya és a Gyulatanya elnevezésű 
dűlőkön, ahol a Törley Pezsgőpincészetnek vannak jellemzően szőlői. A nagyüzemi szőlőművelés 
támogatása e dűlőkön továbbra is cél, hiszen e területeken több évtizedes hagyománya van ennek a 
művelési módnak. Fontos azonban, hogy a nagyüzemi módszereket csupán ezen dűlőkön alkalmazzák, 
a Szőlőhegyen ne jelenjenek meg. 

A3.3. Helyi gazdálkodók, vállalkozók számára fejlesztési lehetőség biztosítása 

A településen több helyi gazdálkodó is tevékenykedik, akik elsősorban mezőgazdasággal foglalkoznak, 
vannak azonban egyéb kereskedelmi, szolgáltatató, logisztikai tevékenységet folytatók is (például 
áru- és személyfuvarozó vállalkozások). E gazdálkodók telephelyei részben a település belterületén 
vannak, többen pedig a jövőben szeretnének új telephelyet létrehozni. A település célja e helyi 
gazdálkodók támogatása, számukra fejlesztési lehetőség biztosítása.  

A gazdasági fejlesztési területeket célszerű a település lakott területén kívül, a belterület határában 
elhelyezni. A gazdasági telephelyek lakott területen kívül helyezésével egyrészt a belterület 
nyugalma, csendje, átmenő forgalmának csökkentése biztosítható, másrészt azonban a telephelyek 
számára is biztosítottak az infrastrukturális kapcsolatok, a közműhálózatokra való rákötési 
lehetőségek.  

További potenciális gazdasági fejlesztési terület az M7 autópálya két oldala. Pázmánd szerencsés 
fekvésű település, hiszen közigazgatási területén áthalad az autópálya, azonban a belterületétől 
kellően távol húzódik ahhoz, hogy zaja az itt lakókat ne zavarja. További kedvező adottság, hogy az 
autópályának lehajtója is van Pázmánd közigazgatási területén, így adottak a feltételek a lehajtó 
menti területek gazdasági fejlesztésére. A lehajtó kápolnásnyéki oldalán már most is gazdasági 
területek fekszenek, így a pázmándi oldalon is van ennek létjogosultsága. 

A4. Élhető település, települési szolgáltatások fejlesztése  
 

A4.1. Az egyes településrészek funkcionalitásának megteremtése 

Pázmánd közigazgatási területén a területhasználatok sok esetben vegyesen, az adott településrész 
alapvető jellegéhez nem teljesen illeszkedően vannak jelen. A település célja ebből adódóan az egyes 
településrészek funkcionalitásának megteremtése, a község adott részének mindenki számára 
tisztázott rendeltetésének meghatározása. Az alábbiakban az egyes településrészek alapvető 
funkciói, az elsődlegesen kívánt területhasználatok kerülnek meghatározásra. Ezek megvalósulása 
még élhetőbb lakókörnyezet kialakulásához járulhat hozzá. 
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A település belterülete elsődlegesen a településen élők lakóhelye, a telkek zömét állandó lakásra 
használják. A Pázmándon élők a nyugalmat, a falusias lakókörnyezetet kedvelik, amelyet nem zavar 
meg jelentős teherforgalom, vagy zajos gazdasági tevékenység. A belterület ad otthont továbbá a 
település oktatási, szociális és igazgatási intézményeinek, valamint kereskedelmi egységeinek. E 
funkciók a község belterületének központi részén, jellemzően a Fő utca mentén helyezkednek el, 
amelyek a településszerkezet több évszázados kialakulása során is itt összpontosultak, így helyük 
történelmileg is alátámasztott. 

A település gazdasági tevékenységgel foglalkozó telephelyei részben a belterület szélén (egykori TSZ-
telep), részben azonban a belterületen belül helyezkednek el. A korábbiakban ismertetettek alapján 
e forgalmat vonzó és esetenként zajjal járó tevékenységeknek nem a belterületen, lakótelkek közé 
ékelődve van a megfelelő helyük, hanem a belterületen kívül, a belterület határ mentén, illetve az 
M7 autópálya környezetében. E területeken a közlekedési kapcsolatok és a közműellátás biztosított 
(illetve biztosítható), ám a belterület csendjét és nyugalmát nem zavarják. 

A Szőlőhegyen a hagyományos területhasználathoz pincék, présházak, kis alapterületű „víkendházak” 
tartoztak, amelyek mellett sajnálatos módon az utóbbi időben megnövekedett a nagy alapterületű 
nyaralók és az életvitelszerű lakásra használt épületek száma. Ezekhez az épületekhez tartozó 
telkeken jellemzően már nem szőlőtermesztés folyik, hanem jó esetben veteményesként, rosszabb 
esetben csak díszkertként hasznosítottak. A szőlőhegyen nem kívánatosak az életvitelszerű lakások és 
a hatalmas alapterületű nyaralók, amelyek településrendezési eszközökkel szintén korlátozhatók. A 
település hatályos településrendezési eszközei a Szőlőhegy északi részét üdülőterületként, déli részét 
kertes mezőgazdasági területként határozzák meg, amely felosztás és besorolás a jövőben is 
megőrzendő. A Szőlőhegy északi, üdülőterületi részén a kis alapterületű üdülőházak és azokhoz 
csatlakozó művelt kertek, a déli mezőgazdasági részen pedig a kisparcellás szőlőtermesztés illetve 
kertészeti művelés a jövőbeli kívánt területhasználat. A Szőlőhegyen történő életvitelszerű lakás a 
jövőben sem kívánatos, mivel a terület úthálózata és közművekkel való ellátottsága sem biztosítja 
ennek a megfelelő feltételeket. Aki a településre szeretne költözni, annak a belterületi lakótelkek 
biztosítanak megfelelő feltételeket. 

A község külterülete jellemzően mezőgazdasági művelés alatt áll (szántó, szőlő), e területhasználat 
kell, hogy jellemezze a jövőben is a külterület zömét. A külterületen emellett elszórt kisebb 
erdőfoltok is találhatóak, amelyek megőrzése a biodiverzitás, a kedvező mikroklimatikus viszonyok 
fenntartása érdekében fontos. 

A4.2. Lakosságszám szinten tartása, kis mértékű növelése 

Pázmánd lakosainak száma az utóbbi 10-20 évben növekedésnek indult, amely elsősorban a 
településre beköltözőknek köszönhető. A települést kedvező elhelyezkedéséből (M7 autópálya 
közelsége, Budapest és Székesfehérvár könnyű megközelítése, Velencei-tó közelsége), nyugodt 
falusias jellegéből adódóan számos fiatal pár, család választja lakóhelyéül. A településen bölcsőde, 
óvoda, általános iskola is működik, amely szintén fontos tényező a kisgyermekes családok számára. A 
község távlati elképzelései között nem szerepel a lakosságszám jelentős mértékű növelése, további 
nagy számú beköltöző idevonzása. A település belterülete megfelelő lakóterületi tartalékokkal 
rendelkezik, vannak üresen álló telkek és rendelkezésre állnak olyan lakótömbök, amelyek 
utcanyitással történő megosztása új építési telkeket eredményezhet. A fentiekből adódóan új 
belterületbe vonásokra, lakóterületi fejlesztési területek kijelölésére nincs szüksége a településnek. 

Egy falu életében sokszor problémát jelent a fiatalok elvándorlása, környező nagyvárosokba 
költözése. E jelenség elkerülése érdekében fontos a fiatalok helyben tartása, ösztönzésük arra, hogy 
a gyermekkorukat követően továbbra is Pázmándon maradjanak, és itt alapítsanak családot. Az 
ösztönzésnek számos közvetlen és közvetett eszköze van. Marasztalhatók például a fiatalok 
otthonteremtési támogatással, adókedvezményekkel, az elszármazottak számára „Pázmánd 
hazavár!” program indítható, amely szintén az otthonteremtésben támogatná őket. A fiatalok 
elvándorlása a helyi identitástudatuk erősítésével, a községhez való kötődésük szilárdításával is 
csökkenthető. Pázmánd egy, a hagyományait ápoló és életben tartó falu, ami a helyiek kötődését is 
erősíti. A jövőben is fontos e kapcsolatok ápolása, a fiatalok bevonása.  

 

A4.3. Helyi aktív civil élet támogatása  
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Pázmándon a helyi civil élet igen aktív, számos civil szervezet működik az élet eltérő területein: az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől, a Sportegyesületen át, a Népdalkörig sokféle szervezet tevékenykedik 
a faluban. E virágzó civil élet sokat köszönhet a település önkormányzatának, amely támogatja, segíti 
őket, amiben csak tudja. Az önkormányzat ez irányú tevékenységét a jövőben is fenn kívánja tartani, 
hiszen a civil szervezetek a település lakosait érdeklődési körüknek megfelelően fogják össze, segítik 
tagjaikat és egymást, a település kulturális életét gazdagítják. 

A civil szervezetek közül kiemelhető a 2013-ban alakult Pázmándi Spájz nevű egyesület, amelynek fő 
célja a helyi kis- és őstermelők piacra jutása, termékeik értékesítésének segítése, helyi 
hagyományőrző rendezvények, tájékoztatók szervezése (forrás: www.pazmandispajz.hu). A 
Pázmándi Spájz azért emelhető ki, mert tevékenysége e településfejlesztési koncepció több 
tematikus céljával is összefügg. Egyrészt az A2. Helyi gazdaság fejlesztése átfogó cél minden 
tematikus céljához kapcsolható az egyesület munkája, hiszen a helyi gazdálkodók segítését célozza. 
További kapcsolódás az A4.2. Lakosságszám szinten tartása, kis mértékű növelése c. tematikus céllal 
van, hiszen a hagyományőrzéssel, a helybeli termékek elérésének biztosításával a községhez való 
kötödés erősíthető. 

A4.4. Intézmény-rendszer, helyi szociális ellátás fejlesztése 

Az élhető település alapvető ismérve, hogy az alapvető humán közszolgáltatások helyben elérhetőek. 
Pázmándon alapfokú oktatási intézmények, egészségügyi ellátás, szociális ellátás biztosított. Ezen 
alapvető ellátásokat a jövőben is biztosítani kell a településen, működésüket, színvonalukat fenn kell 
tartani a települési mindennapi élet gördülékenységének biztosítása érdekében. A szolgáltatások köre 
és azok minősége mindig fejleszthető, amelyekre pályázati források szerezhetőek. 
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3.4. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Pázmánd területén a fejlesztési célok értelmezése szempontjából három településrész került 
lehatárolásra: 

1. Belterület 
2. Külterület  
3. Szőlőhegy 

A fejlesztési célok többsége a település egész területét érinti, a célok kisebb része az egyes 
településrészeken fejti ki leginkább hatását. Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a 
településfejlesztési koncepció célrendszere és a településre, településrészekre vonatkozó 
fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

Fejlesztési célok 
Belterület 

érintettsége 
Külterület 

érintettsége 
Szőlőhegy 

érintettsége 

A1. Táji és természeti környezet védelme, zöldfelületi rendszer fejlesztése  

A1.1. Természeti és táji értékek védelme  X X 

A1.2. Környezeti elemek védelme X X X 

A1.3. Zöldfelületi rendszer fejlesztése X X  

A2. Szelíd turizmus fejlesztése  

A2.1. Kerékpáros turizmus fejlesztése X X  

A2.2. Szőlészethez, borászathoz kapcsolódó 
turizmus fejlesztése    X 

A2.3. A település látnivalóinak népszerűsítése, 
programkínálat bővítése X X X 

A3. Helyi gazdaság fejlesztése  

A3.1. Mezőgazdasági művelés fenntartása, 
termőföldek védelme   X  

A3.2. Szőlőhegyi kiskertes művelés, 
szőlőtermesztés segítése    X 

A3.3. Helyi gazdálkodók számára fejlesztési 
lehetőség biztosítása  X  

A4. Élhető település, települési szolgáltatások fejlesztése  

A4.1. Az egyes településrészek 
funkcionalitásának megteremtése X X X 

A4.2. Lakosságszám szinten tartása, kis 
mértékű növelése X   

A4.3. Helyi aktív civil élet támogatása  X   

A4.4. Intézmény-rendszer, helyi szociális 
ellátás fejlesztése X   
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4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

4.1. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

4.1.1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek a Megalapozó 
vizsgálat dokumentációjában. Az egyes kiinduló adatokat az alábbi fejezetek tartalmazzák: 

 Társadalmi adatok 4. fejezet – A település társadalma 

 Közszolgáltatások 5.1. fejezet – Humán közszolgáltatások 

 13. fejezet – Közművesítés 

 Gazdaság 6. fejezet – A település gazdasága 

 Környezeti adatok 9. fejezet – Az épített környezet vizsgálata 

11. fejezet – Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 13. fejezet – Közművesítés 

4.1.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE 

Pázmánd esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:  

 Közlekedés 

A település közlekedési kapcsolatai megfelelőek, közigazgatási területén áthalad az M7 autópálya, 
amellyel a falut a 8117. j. út köti össze. A község területén a műszaki infrastruktúra hálózat 
fejlesztése a kerékpárutak vonatkozásában tervezett. A településen a Budapest-Balaton kerékpárút 
és az Oroszlány-Nadap kerékpárút is át fog haladni a jövőben, amely a hálózati fejlesztést igényel. A 
település belterületén emellett tömbbelsők feltárása is tervezett új utcák nyitásával. 

 Közmű 

Pázmándon elsődleges közműhálózat-fejlesztést igénylő terület a Szőlőhegy, ahol a 
szennyvízelvezetés megoldása elsődleges feladat. Az előző pontban említett új utcanyitások szintén 
igénylik a közműhálózat fejlesztését. 

4.1.3. JAVASLAT A TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK TELEPÜLÉSSZERKEZETI KIJELÖLÉSÉRE 

Pázmánd jövőképe és célrendszere településszerkezetben is megjelenő céljai közé tartozik az A2.1. 
Kerékpáros turizmus fejlesztése, hiszen a kerékpárutak a településszerkezetre is hatással lesznek, a 
szerkezeti tervlap is rögzíti őket. További, a településszerkezettel összefüggő cél az A3.3. Helyi 
gazdálkodók számára fejlesztési lehetőség biztosítása, hiszen a gazdasági fejlesztési területek 
kijelölésének településszerkezeti vonzat is van. Az A4.1. Az egyes településrészek funkcionalitásának 
megteremtése c. tematikus cél a teljes településszerkezetre hatással van, hiszen a fejlesztési cél az 
összes településrész funkciójával foglalkozik. 

4.1.4. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

Országos nyilvántartás szerinti Pázmándon 4 műemlék található. 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. A község 6 db nyilvántartott régészeti lelőhellyel is rendelkezik. 
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4.2. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.2.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Pázmánd Község 
Önkormányzata által fenntartott, illetve működtetett intézmények az alábbiak: 

Legfontosabb intézmények: 

 Községháza 

 Orvosi rendelő 

 Hét forrás Művelődési Ház 

 Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Kempelen Farkas Tagiskolája 

 Pitypang Óvoda 

4.2.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A koncepcióban lefektetett célok sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási 
mechanizmus nélkül, amely alapján a koncepció-alkotási folyamat minden pontján újból és újból 
beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer 
biztosítja. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek 
figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Amennyiben a 
szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben 
teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a 
döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. A monitoring számos komplex feladatot 
foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 
 

 Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 

 A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a 
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a község polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón 
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett 
közlemények útján valósulhat meg. 
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