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BEVEZETŐ 

A terv célja, a megbízás ismertetése  

A Pázmánd közigazgatási területén is keresztülhaladó tervezett Budapest-Balaton kerékpáros 
útvonalat az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházássá nyilvánította. Az önkormányzat e nyomvonal mellett egy további, 
Kápolnásnyéket és Pázmándot összekötő kerékpárút kialakítását is tervezi, a Budapest-Balaton 
kerékpáros útvonalhoz csatlakozóan. E nyomvonal megépítése a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00015 
pályázat keretében valósul meg. A Kápolnásnyék-Pázmánd helyi kerékpárút nyomvonalát Pázmánd 
Község Önkormányzata a 204/2018. (IX.12.) sz. határozatával (lásd 1. melléklet) kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította. 

A fenti kerékpárutak nyomvonalát a település hatályos szabályozási terve nem tartalmazza, így 
megvalósításuk érdekében a településrendezési eszközök módosítása vált szükségessé, amelyről az 
önkormányzat képviselő-testülete a 205/2018. (IX.12.) sz. határozatában döntött. Az önkormányzat 
a tervezési munkával a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. 

 

A tervezési terület légifotója (Saját szerkesztés) 
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A tervezési folyamat 

A módosítások a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet érintik. A vizsgálatok 
megkezdése és a helyi építési szabályzat módosítása egy időben, egymással párhuzamosan történt.  

A tervezési munka során az egyes módosítási igények vizsgálatát, és a változtatási koncepció 
felállítását követően a HÉSZ módosításának javaslatát készítettük el. A megalapozó vizsgálat a 
terület bemutatását, az alátámasztó munkarészek pedig a változtatás szakmai indokait és a 
szabályozási koncepciót tartalmazzák.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve, a településrendezési eszközök módosítására tárgyalásos eljárás keretén belül 
történhet. A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a 
településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni. A partnerségi 
egyeztetést lezárást követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására. Az 
Önkormányzat a kész dokumentációt megküldi az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalnak. 

Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal 
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az Eljr. 
9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett területi és települési 
önkormányzatokat, a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereket. Az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, amennyiben szükséges, előzetes 
adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.  

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján a településrendezési eszközök az elfogadást követő napon hatályba léptethetők. 

A partnerségi egyeztetést Pázmánd község Önkormányzata a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló rendelet szerint lefolytatta az egyeztető tárgyalást megelőzően. Tárgyalásos eljárás esetén, a 
véleményezendő anyag közzétételével és lakossági fórum megtartásával kerül sor az érintett 
lakosság bevonására.  

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetési 
anyaga. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés 
értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe vételével történik a településrendezési 
eszközök módosítása. 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK …/2018. (…) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 9/2006. (IX.15.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében 
biztosított feladatkörében, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott 
véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el: 
 

1. A RENDELET MELLÉKLETE 

1. §  Jelen rendelet 1. melléklete az SZT-M1 jelű szabályozási terv módosítás.  
 

2. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

2. § Jelen rendelet 1. mellékletében jelölt módosítás területi hatálya alá tartozó területekre 
vonatkozóan a HÉSZ normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet normatartalma lép. 

 
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
 
Pázmánd, 2018.   

 
 

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika Járfás Andrea 

Polgármester Jegyző 

 
 
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez  

Szabályozási terv módosítása (SZT-M1) 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
Az Alátámasztó munkarészek az alábbi dokumentumok alapján készültek: 

- Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Tordas-Velence szakasz Engedélyezési tervének Műszaki 
leírása (Pedál Konzorcium) 

- Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút egyesített szintű tervének Műszaki leírása 
(Veszprémterv Kft.) 

1. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE  

A tervezett Budapest-Balaton kerékpárút Pázmánd közigazgatási területét is érinti. Mivel a 
kerékpárút nyomvonala nem szerepel a község hatályos szabályozási tervében, annak módosítása 
vált szükségessé. A kerékpárút kiépítése kisajátításokkal és egy új híd építésével is jár, amelyeket a 
szabályozási terv módosítás feltüntet. 

A Budapest-Balaton kerékpárút az alábbi tervezési szakaszokból áll: 

 Budapest-Etyek 

 Etyek-Tordas 

 Tordas-Velence 

 Velence-Kisfalud 

 Székesfehérvár átkelés 

 Székesfehérvár-Polgárdi 

 Polgárdi-Balatonakarattya 

A kerékpárút pázmándi szakasza a Tordas-Velence tervezési szakasznak képezi részét. A kerékpárút 
nyomvonala Pázmánd közigazgatási területén a következők szerint halad át: 

Az északkeleti, kajászói településhatártól délnyugat felé jelenleg egy burkolatlan mezőgazdasági út 
vezet, amelynek nyomvonalában egy aszfalt burkolatú, vegyes használatú út kerül kialakításra. Ez 
az út a Széchenyi István utca meglévő aszfalt burkolatához csatlakozik, ahol kerékpáros nyomon 
halad tovább a József Attila utca – Jókai Mór utca útvonalon. Ezt követően egy önálló kerékpárút 
kerül kialakításra, amely a Vereb-Pázmándi-vízfolyást (Bágyom-ér) egy újonnan kiépített híd 
műtárgyon keresztezi.  

A kerékpárút ezt követően a 8117 j. utat keresztezi, majd a Nadapi úton a meglévő, aszfalt 
burkolatú mezőgazdasági úton halad tovább, ahol mindkét oldalon tervezett kerékpáros nyom kerül 
kijelölésre. A Nadapi út külterületi szakasza vegyes használatú út, ezt az építési beruházás nem 
érinti majd.  

A Budapest-Balaton kerékpárúthoz a tervezett Pázmánd-Kápolnásnyék kerékpárút a Nadapi úti 
külterületi szakaszán kapcsolódik déli irányból. Az út Pázmánd közigazgatási területét csupán egy 
rövid szakaszon érinti, amely egy mezőgazdasági út. 

2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Jelen módosítás a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet érinti. Pázmánd község jelenleg 
hatályos helyi építési szabályzata a Pázmánd község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2006.(IX.15.) rendelete Pázmánd Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének 
megállapításáról (továbbiakban: HÉSZ), amely egy alkalommal módosult az azóta eltelt időszakban 
(módosította a 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet). 

Jelen módosítás során a Budapest-Balaton, illetve a Kápolnásnyék-Pázmánd kerékpárutak pázmándi 
szakaszai kerülnek bevezetésre a község szabályozási tervébe. A Budapest-Balaton kerékpárút 
pázmándi szakaszán néhány helyen kisajátítás érinti az út menti ingatlanokat, e területek 
közlekedési célú közterületként kerülnek kiszabályozásra a szabályozási terven. Mindezek mellett a 
Vereb-Pázmándi-vízfolyáson tervezett híd is feltüntetésre került a szabályozási terven. 
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3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

3.1.TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA 

A településrendezési eszközök módosítása során az egyetlen változást a két kerékpárút 
nyomvonalának kijelölése jelenti. A tervezett nyomvonal és az ahhoz kapcsolódó létesítmények 
tájvédelmi szempontból nem tekinthetők jelentős beruházásnak. A tervezett utak kismértékű 
területfoglalásukkal nem avatkoznak be jelentősen a területhasználatokba, illetve nem jelennek 
meg markáns elemként a tájban. Az építkezés során esetlegesen megjelenő anyag-nyerőhelyek és 
felvonulási területek, telephelyek, szállítási útvonalak következtében kialakuló rombolt felületek 
kedvezőtlen látványelemként jelennek meg a tájban, így ezek rehabilitációja szükséges az építkezés 
befejezését követően. 

3.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 

Az alábbi fejezetben Pázmánd község közigazgatási területét érintő természetvédelmi területeket 
vesszük számba, kiemelt figyelmet fordítva a kerékpárutak területére. 

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. E földrészleteket a jelen módosítás során kijelölt kerékpárutak nem érintik. 

 

Natura 2000 hálózathoz tartozó területek  
(Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 

Országos védelem  

Pázmánd közigazgatási területén országos jelentőségű természetvédelmi terület a Zsidó-hegyi 
pirofilitbánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék. E 3,19 ha nagyságú terület 2015-
ben kapott védelmet, törzskönyvi száma: 398/TE/2015 

E földtani emlék területét a jelen módosítás során kijelölt kerékpárutak nem érintik. 
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Országos jelentőségű természetvédelmi terület 
(Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 

Országos Ökológiai Hálózat 

A természeti területeket a területrendezési tervekben (az Országos Területrendezési Tervben és 
Fejér megye Területrendezési tervében) az Országos Ökológiai Hálózat és annak övezetei foglalják 
magukba, amelyekkel kapcsolatban a területrendezési tervek szabályokat fogalmaznak meg. Az 
OTrT-ben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat területét a térségi területrendezési tervekben – 
jelen esetben az Fejér Megyei Területrendezési Tervben – három övezetbe kell besorolni:  

 magterület 

 ökológiai folyosó 

 pufferterület 

Pázmánd közigazgatási területét a magterület övezete érinti, amely magába foglalja a Natura 2000 
hálózathoz tartozó területeket és az országos jelentőségű természetvédelmi területet, valamint 
utóbbinak a tágabb környezetét. 

A magterület övezetét a jelen módosítás során kijelölt kerékpárutak nem érintik. 
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Magterület övezetéhez tartozó területek 
(Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 

Helyi védelem 

Pázmánd közigazgatási területén négy helyi jelentőségű természetvédelmi terület található: 

- Pázmándi Csepleki héricses 

- Pázmándi Gesztenye fasor 

- Pázmándi Kvarcitsziklák 

- Pázmándi Téglaházi dűlő 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területet a jelen módosítás során kijelölt kerékpárutak nem érintenek. 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_6-94-TT-15
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_6-95-TE-15
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_6-17-TT-78
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_6-93-TT-15
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Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 

(Saját szerkesztés) 

4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

A tervezett kerékpárutak nyomvonala részben érinti a község zöldfelületi rendszerének lényeges 
elemeit (például a Vereb-Pázmándi-vízfolyást), a település zöldfelületi rendszere azonban nem 
változik jelen településrendezési eszközök módosításával, nincs rájuk hatással. 

5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

Budapest-Balaton kerékpárút 

A kerékpárút műszaki jellemzői: 
- Útkategória: Kerékpárút K.VII, A hálózati szerep 

- Domborzati viszony: A, B 

- Tervezési sebesség: vt> 20 km/h 

A Budapest-Balaton kerékpárút pázmándi szakasza három részre osztható: 

- Kajászó-Pázmánd közötti szakasz 

- Pázmánd belterületi szakasz 

- Pázmánd-Nadap közötti szakasz 

Kajászó-Pázmánd szakasz 

Kajászó és Pázmánd településeket jelenleg változó szélességű, burkolatlan mezőgazdasági út köti 
össze. A kerékpárút kivitelezése során Kajászó és Pázmánd közötti meglévő burkolatlan 
mezőgazdasági út nyomvonalában burkolt vegyes használatú, aszfalt burkolatú út kerül kialakításra, 
amely a Széchenyi István utca meglévő aszfalt burkolatához csatlakozik. 
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A tervezett vegyes használatú úton az e-UT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai 
tervezési útmutató előírásainak megfelelően 3-500 méterenként kitérőhelyek kerültek 
megtervezésre, amellyel biztosítható a szemben közlekedő járművek kitérése, és a lassú járművek 
kikerülése. A kitérőhelyek a helyszínrajzi ívek és a magassági vonalvezetés alapján a jól belátható 
helyekre kerültek elhelyezésre.  

A tervezett vegyes használatú út több helyen kisajátítással érinti a szomszédos ingatlanokat, a 
0358/1 helyrajzi számú ingatlan esetében a meglévő kerítés áthelyezése is szükséges a kisajátítási 
határra.  

Pázmánd belterületi szakasz 

Meglévő állapot szerint Pázmánd belterületén, az érintett szakaszon kerékpárforgalmi létesítmény 
nem található. A tervezett nyomvonal kerékpáros nyomon halad majd a Széchenyi utca – József 
Attila utca – Jókai Mór utca útvonalon. A Jókai utca folytatásaként a 0372/10 helyrajzi számú telek 
tervezett behajtójáig 3,5 m szélességű, 5,5 m koronaszélességű aszfalt burkolat kerül kiépítésre a 
jelenlegi változó szélességű aszfaltburkolat helyett.  

Ennek folytatásaként egy 3,3 m szélességű, 4,3 m koronaszélességű önálló kerékpárút kerül 
kialakításra. Az önálló kerékpárút egy tervezett híd műtárgyon keresztezi a Vereb-Pázmándi 
vízfolyást. Ez az önálló kerékpárút szintén kisajátítással érint több ingatlant is. 

Az önálló kerékpárút ezt követően a 8117 j. út burkolatához csatlakozik. A Deák Ferenc utca – 
Nadapi út keresztezésében kijelölt gyalogátkelő és kétirányú kerékpáros átvezetés kerül 
kialakításra. A csomópontban a Nadapi út bal oldalán közös gyalogos és kerékpáros felület kerül 
kialakításra. 

Pázmánd-Nadap szakasz 

Jelenleg Pázmánd és Nadap települések között változó szélességű burkolt mezőgazdasági út 
található. A Deák Ferenc utca – Nadapi utca csomópontot követően a meglévő, aszfalt burkolatú 
mezőgazdasági úton, mindkét oldalon tervezett kerékpáros nyom kerül kijelölésre. E tervezett 
nyomvonalhoz csatlakozik a Kápolnásnyéket és Pázmándot összekötő kerékpárút. 

Kápolnásnyék-Pázmánd kerékpárút 

A nyomvonal a 0187 hrsz-ú úton kerül kialakításra szilárd burkolatú, vegyes forgalmú útként, majd a 
Budapest-Balaton kerékpárúthoz csatlakozik és azzal közös szakaszon halad a Nadapi úton a Deák 
Ferenc utca kereszteződéséig. 

A tervezési szakaszon új műtárgyak nem épülnek. 

Az útépítési munkákkal a településen mindössze a 0187 hrsz-ú út érintett. Burkolatjel festéssel, 
vagy kijelöléssel (táblázással) a 0187, 0190, 0210/2, 1292 és a 127 hrsz-ú ingatlanok is érintettek. 

6. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A tervezett beruházás során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, továbbá a 
kerékpárút építése új beépítéssel nem jár, így a rendelkezésre álló közműkapacitás fejlesztése a 
módosítás következtében nem szükséges. 

A kerékpárutak építéséhez kapcsolódó hírközlési- és közműkiváltási munkákat az alábbiakban 
részletezzük. 

Hírközlés 

A hírközlési hálózatok érintettsége a tervezett munkák volumenével, kiterjedésével, a távközlési 
hálózatok pozíciójának, méretének függvényében eltérő nagyságrendű. Az átépítéssel érintett 
hálózatrészeket az építési munkák megkezdése előtt biztonságba kell helyezni, illetve ki kell 
váltani. 

A kiváltási munkálatok a projekt tervezési határain szükségszerűen túlnyúlhatnak, mind az 
alépítmény-, de főleg a kábelhálózatok kiváltásának tekintetében. Amennyiben a jelenlegi 
szintekhez képest a tervezett felépítmény szintje megváltozik, gondoskodni kell a megszakítók 
szintbehelyezéséről, alépítményszakaszok süllyesztéséről, valamint az építés alatti ideiglenes, és 
végleges védelméről is. 
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A tervezett munkavégzéshez, az egyes építési fázisokhoz igazodás szükségessége miatt előfordulhat, 
hogy a hálózatok kiváltása csak több ütemben történhet. A kiváltást úgy kell megtervezni, hogy az 
érintett társközművek módosított (tervezett) helyzetét, a beruházás során később épülő műtárgyak 
megépíthetőségét is figyelembe vegye a terv. 

Kis- és középfeszültségű villamosvezetékek 

A kis- és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak, a kerékpáros hálózat 
építésével érintett területen több helyen szükséges átépíteni. A kis- és középfeszültségű hálózatok 
kiváltását az Áramszolgáltató területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell 
megtervezni. 

A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezési területen 
a tervezett létesítmények kialakítása a közvilágítási hálózat ki- illetve átépítését vonja maga után. 
A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni. 

Víziközművek 

A víziközművek tekintetében e szakaszokon műszaki beavatkozás nem szükséges. 

Szénhidrogén vezetékek 

A tárgyi szakasz építése több helyen érint, keresztez meglévő gázelosztó vezetéket (E.ON Dél-
dunántúli Gázhálózati Zrt. Székesfehérvári Üzemigazgatóság). Az elosztóvezetékeket nem kell sem 
kiváltani, sem védelembe helyezni, de amennyiben a tervezett burkolat alá gázszerelvény esik, úgy 
az öv. csapszekrényt a tervezett burkolat pályaszintjére kell emelni. 
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7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az alábbi fejezet a Műszaki leírás 13. Környezetvédelem c. fejezete alapján készült. 

Talaj és felszín alatti víz 

A talajok és a felszín alatti vizek minősége az építési munkák során veszélyeztetett, az üzemelés 
során károsodásukra nem kell számítani. A kerékpárutak és a kapcsolódó létesítmények építése 
során felhasználásra kerülő, valamint a keletkező veszélyes, illetve szennyezőanyagok tárolását, 
kezelését szolgáló létesítményeket a felszín alatti víz és a talaj szennyeződését kizáró módon kell 
kialakítani (üzemanyag tárolók, munkagépek karbantartásának körülményei, a védelemeszközei, 
hulladékok és veszélyes hulladékok tárolásának és szállításának módjai). 

Kerékpárút esetén az üzemelésből eredő talajt, valamint felszín alatti vizeket érő káros hatásokkal 
a nem kell számolni. A vegyes használatú utakon negatív hatásként említhető az itt közlekedő egyéb 
(mezőgazdasági) járművek emissziója. A levegőből kiülepedő poron megkötött szennyezőanyagok, 
és az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék következtében további szennyeződések 
léphetnek fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, dízelcseppek. Mivel ezen utak 
forgalma kismértékű, a hatások mértéke elhanyagolható, védelmi intézkedés nem indokolt. 

Felszíni víz 

A Budapest-Balaton kerékpárút egy felszíni vizet, a Vereb-Pázmándi vízfolyást, a Kápolnásnyék-
Pázmánd kerékpárút egy felszíni víztestet sem érint. A Vereb-Pázmándi vízfolyás keresztezésénél 
új, kétirányú kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgy (híd) épül. A híd építési munkálatai során 
ügyelni kell arra, hogy a vízmozgás lehetőleg ne, vagy csak kis mértékben legyen korlátozva, illetve 
biztosítva legyen a víz átfolyása. Az érintett mederszakaszokat minden esetben helyre kell állítani. 
A vízfolyások medrében történő munkavégzésnél ügyelni kell a szennyeződések elkerülésére. 

A tervezett létesítmény jellegéből adódóan nem gyakorol hatást a felszíni vizekre. Azokon a 
szakaszokon, ahol vegyes használatú út létesül, az azt használó mezőgazdasági járművek üzeméből 
eredően előfordulhat kismértékű olajszennyezés, de ez a forgalom jellegéből adódóan várhatóan 
nem gyakorol érzékelhető negatív hatást a felszíni vizekre. 

Levegőminőség védelme 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a kerékpárutak esetében az építési fázis vizsgálható, mivel az 
üzemelés során tényleges káros hatások fellépésével nem kell számolni. Azokon a szakaszokon, ahol 
vegyes használatú utak építése történik, számítani kell légszennyezésre az utat használó 
mezőgazdasági járművek üzeméből eredően, ugyanakkor ennek mértéke elhanyagolható. Kedvező 
hatásként értékelhető, hogy ezeken a szakaszokon az út burkolása révén megszűnik a száraz 
időszakokban jelentkező, járművek okozta porkeltés. Általánosan elmondható, hogy a kivitelezési 
tevékenységből származó légszennyezés a burkolatok kialakításához, a terület rendezéséhez, a 
földmunkák, a humuszolás végzéséhez köthetően merül fel. A levegő emisszió-terhelésével az 
építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származóan is lehet számítani. A 
területen történő építési tevékenységek terhelései az egyidejűleg mozgó gépek számától, típusától 
függ. 

Az építési tevékenységhez köthető légszennyezéssel terhelt területek elsősorban az építési és 
felvonulási területek és ezek közvetlen, kb. 10-20 m-es környezetében jelentkezik. A lehordott 
földréteg mozgatása során kismértékű kiporzás várható, a föld természetes nedvességtartalmának 
köszönhetően. A terepi földmunkák kiporzása nagyban függ a megmozgatott mennyiségtől, az 
érintett terület nagyságától és az átmozgatás/átrakodás számától. 

Az építés alatti légszennyező hatások az alábbiak szerint csoportosíthatók, amelyeknek 
minimalizálására kiemelt figyelmet szükséges fordítani: 

- Kiporzás, porképződés, 

- Közúti szállítás légszennyező hatásai (elsősorban NOx, SO2, szálló por, korom és szerves 

anyagok), 

- Munkafázisokból eredő hatások (pl: döngölés, humuszlehordás, stb.). 

Élővilág 

Az élővilág szempontjából zavarásra az építés során lehet számítani, ami a munkavégzés fázisaihoz 
kötődik, az építkezés végén pedig megszűnik. A rendszeres üzemelés során a jelenlegihez képest 
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minimális terhelésnövekedés várható, melynek természetvédelmi hatása nem érzékelhető. A 
tervezett beruházás nem jár semminemű fragmentáló hatással, mivel meglévő, a kerékpárútnál 
jóval szélesebb és jelentősebb hatású, meglévő vonalas létesítmények (döntően burkolt utak) 
hálózatához kapcsolódik. 

A fentiek alapján a beruházáshoz kapcsolódóan speciális (területre vagy fajokra szabott) élővilág-
védelmi intézkedések nem szükségesek, az építés során általános (a teljes nyomvonalszakaszra 
vonatkozó) szabályok betartása szükséges. 

Környezeti értékelés 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő 
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége 
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Pázmánd Község Önkormányzat a Korm. rendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a 
várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat 
elkészítésének szükségességéről.  
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MELLÉKLETEK 



PÁZMÁND TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 19  
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ANYAGA  ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018. 
www.vzm.hu 

1. SZ. MELLÉKLET 
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
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