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3.1 Tájrendezési, zöldfelületi és természetvédelmi javaslat 
 
3.11 Vizsgálat 
 
Egy-egy táj képét, jellegzetes sajátosságait a különböző tájalkotó tényezők, a táj élettelen 
(domborzat, éghajlat, talaj, víz, stb.) és élő (növény- és állatvilág) elemei, valamint az emberi 
tevékenység együttesen alakították, és alakítják ma is. 
 
Pázmánd elhelyezkedése 
 
Pázmánd a Vereb-pázmándi –patak menti ökológiai folyosó, völgyében fekszik. A Dunántúli 
középhegység, Vértes-Velencei hegyvidék, Lovasberényi hát kistérséghez tartozik. A velencei 
tótól és Velencétől 5 km távolságra a 81117-es út km közlekedési út mellett. A település észak-
nyugati szomszédja Vereb község 3km távolságra fekszik. 
Budapest és Székesfehérvár 30 km-re jó közlekedési viszonyok mellett 15-30 percen belül 
elérhető. A település közigazgatási területén a település központtól 3 km-en belül az M7-es 
autópályára felhajtók 2,5 km-re találhatók. A település belterületén keresztül halad a 81117-es 
főút mely a forgalomtechnikai és környezetvédelmi (zaj és légszennyezettségi mutatók) 
problémáktól eltekintve közvetlenül biztosítja az ország gazdasági vérkeringésébe való 
kapcsolódást.   
 
A település a Pázmánd-verebi dombvidék jellegzetes faluja, kitűnő közlekedési lehetőségekkel a 
főváros és a megyeszékhely felé. Az M 7-es autóúthoz 3 km –re fekszik. Halmazfaluból 
többutcás, szalagtelkes település a Vereb-pázmándi-völgymedence déli kijárójánál. A község 
központi belterületének nagyobb része a völgymedencét lecsapoló azonos nevű patak bal partján 
fekszik 42 m tengerszint feletti magasságban. 
 
A kistáj jellemzői, természetföldrajzi tájbeosztás 
 
Területének nagyobb része lőszborította erózis halom – és dombvidék, kisebb része tagolatlan 
alacsony lösztábla. 
 Alapja féloldalasan és asszimetrikusan kiemelt, délkelet felé lejtősödő pannóniai táblás felszín. 
Nagymértékben letarolt és összetöredezett felszínét a függőleges kéregmozgásokkal járó 
vetődések és mélyre vágódott eróziós-deráziós völgyelések alakították halom és dombvidékké a 
jégkorszak folyamán. 
A völgymedence az erodált lépcsős feldarabolódásával és enyhe lesüllyedésével keletkezett az 
utolsó interglaciálisban. Kialakulását követően igen jelentékeny süllyedek volt. A völgymedence 
hidrológiai hálózata azóta lényegesen módosult. Mai formáját tekintve völgyközi hátakkal tagolt, 
lösszel kibélelt völgymedence.  Szerteágazó vízhálózatát a Vereb-pázmándi-patak vezeti le. 
 
A hullámos halom- és dombvidékkel övezett völgymedence a községtől délre enyhén lejtősödő, 
tagolatlan, alacsony (átlagos tengerszint feletti magassága 130 m) lösztáblává nyílik. A lösztábla 
lapos felszínéből meredek lejtővel kiemelkedő tanúhegyek (Zsidó-hegy 202 m, Cseplek-hegy 223 
m, Cseket-hegy 194 m a tengerszint felett) óharmadkori (felsőeocén) andezit-vulkánosság 
emlékét őrző, másodlagos vulkáni csonka kúpok. A lepusztulással szemben ellenállóbb 
kőzetekből álló erózios-denudációs kúpok az egykori felszín magasságáról „tanúskodnak”. 



Pázmánd község településrendezési terve 

   Alátámasztó munkarészek 

ALBA EXPERT MÉRNÖKI IRODA BT 
        8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. II. e.    

Tel.: 22/501-568      e-mail: albaexpert@netquick.hu

     

 
48 

  
Meleg, mérsékelten száraz éghajlatával a megye szárazabb területei közé tartozik. A felhőzet évi 
átlaga 55-60%,  a borult napok átlagos száma 100-110, a derült napoké pedig 50-70. Napfényben 
(1450-150 óra) kedvező. Tele mérsékelten hideg, a januári középhőmérséklet -1,5 és -2 o C között 
váltakozik. Nyara mérsékelten száraz. A csapadék évim összege területi átlagban 564 mm. A 
kevés csapadék és a fokozódó nyári párolgás következtében a tenyészidőszakban jelentős 
vízhiání mutatkozik, melynek évi átlagos értéke 100-125 mm-re tehető. 
 
Felszíni vizeit a Vereb-pázmándi–patak gyűjti össze és viszi a Velencei-tóba. Bár patakja a 
Velencei-tó második legnagyobb táplálója, vízhozama mégsem számottevő. Medre száraz 
nyarakon rendszerint kiszárad. A község állóvizekben sem bővelkedik, csak egy 0.5 ha-os 
természetes tava van. 
Mezőgazdasági területeinek nagyobb részét sok növénnyel kedvezően hasznosítható, jó 
termékenységű típusos mészlepedékes cser-nozzjom és erdőtalaj jellemzi. Egykori erdős és 
erdős sztyepp területeinek ma már csak maradványai lelhetők fel. Erdősültsége összesen 29 %, 
78 ha mesterséges erdővel.   
 
 
Tájszerkezet, elemei, tájhasználat 
 
Területének nagyobb része a lőszborította erózis halom – és dombvidék, kisebb része tagolatlan 
alacsony lösztábla. 
 Alapja a féloldalasan és asszimetrikusan kiemelt, délkelet felé lejtősödő pannóniai táblás felszín. 
Nagymértékben letarolt és összetöredezett felszínét a függőleges kéregmozgásokkal járó 
vetődések és mélyre vágódott eróziós-deráziós völgyelések alakították halom és dombvidékké a 
jégkorszak folyamán. 
A völgymedence az erodált lépcsős feldarabolódásával és enyhe lesüllyedésével keletkezett az 
utolsó interglaciálisban. Kialakulását követően igen jelentékeny süllyedek volt. A völgymedence 
hidrológiai hálózata azóta lényegesen módosult. Mai formáját tekintve völgyközi hátakkal tagolt, 
lösszel kibélelt völgymedence.  Szerteágazó vízhálózatát a Vereb-pázmándi-patak vezeti le. 
 
A hullámos halom- és dombvidékkel övezett völgymedence a községtől délre enyhén lejtősödő, 
tagolatlan, alacsony (átlagos tengerszint feletti magassága 130 m) lösztáblává nyílik. A lösztábla 
lapos felszínéből meredek lejtővel kiemelkedő tanúhegyek (Zsidó-hegy 202 m, Cseplek-hegy 223 
m, Cseket-hegy 194 m a tengerszint felett) óharmadkori (felsőeocén) andezit-vulkánosság 
emlékét őrző, másodlagos vulkáni csonka kúpok. A lepusztulással szemben ellenállóbb 
kőzetekből álló eróziós-denudációs kúpok az egykori felszín magasságáról „tanúskodnak”. 
  
Meleg, mérsékelten száraz éghajlatával a megye szárazabb területei közé tartozik. A felhőzet évi 
átlaga 55-60%, a borult napok átlagos száma 100-110, a derült napoké pedig 50-70. Napfényben 
(1450-1500 óra) kedvező. Tele mérsékelten hideg, a januári középhőmérséklet -1,5 és -2 o C 
között váltakozik. Nyara mérsékelten száraz. A csapadék évim összege területi átlagban 564 mm. 
A kevés csapadék és a fokozódó nyári párolgás következtében a tenyészidőszakban jelentős 
vízhiány mutatkozik, melynek évi átlagos értéke 100-125 mm-re tehető. 
 
Felszíni vizeit a Vereb-pázmándi –patak gyűjti össze és viszi a Velencei-tóba. Bár patakja a 
Velencei-tó második legnagyobb táplálója, vízhozama mégsem számottevő. Medre száraz 
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nyarakon rendszerint kiszárad. A község állóvizekben sem bővelkedik, csak egy 0.5 ha-os 
természetes tava van. 
 
Mezőgazdasági területeinek nagyobb részét sok növénnyel kedvezően hasznosítható, jó 
termékenységű típusos mészlepedékes cser-nozzjom és erdőtalaj jellemzi. Egykori erdős és 
erdős sztyepp területeinek ma már csak maradványai lelhetők fel. Erdősültsége összesen 29 %, 
78 ha mesterséges erdővel.   
 
Táji konfliktusok 
 
A településen a táj használata során különböző konfliktushelyzetek, problémák fordulnak elő. 
Ezek Pázmándon a következők: 
 

- A nagyüzemi táblákon nem megoldott az erózió és a deflációelleni védelem. A nedves 
élőhelyek egy részét megszüntették, vagy hagyták elmocsarasodni. A megmaradt üdébb 
területeken a természetes gyepeket intenzív fajtákkal felülvetették.  

- A kialakított csatornarendszerek lokálisan lesüllyesztették a talajvíz szintjét. 
- A természetes növénytakaró (tatárjuharos lösztölgyesek, löszpuszta-rétek) fokozatos 

eltűnése. Helyükön mezőgazdasági kultúrák, elsősorban szántóföldek találhatók. 
- A zártkertek elhanyagolhatóak, vagy intenzíven beépítettek. 
- Az üdülő területek teljes részleges közművesítettsége a hegyoldalak vékony 

termőrétegeinek eróziójához vezet.  
- Gyakori az illegális szilárd, illetve folyékony hulladéklerakás. 

 
Zöldfelületi rendszer elemei 
 
A zöldfelületek hatásukat optimálisan úgy tudják kifejteni, ha szoros kapcsolatban vannak 
egymással, és összefüggő rendszert alkotnak. 
A zöldfelületi rendszer legértékesebb alkotóeleme, gerince az erdő. Az erdő legnagyobb értéke 
abban rejlik, hogy dinamikus egyensúlyban van, káros hatásokkal szemben a legellenállóbb, 
regeneráló képessége a legerősebb. Ezen kívül klimatikus, esztétikai, és biológiai hatása is a 
legintenzívebb. 
Pázmánd településen az erdőterületek kisebb területre szorultak vissza; elsősorban megmaradt, 
illetve telepített erdőfoltokat (elsősorban akácos), mezővédő, lejtővédő erdősávokat, valamint 
vízpartot, kísérő vegetációt alkotnak. 
A község erdőterületeihez szervesen kapcsolódnak a rétek, vízparti növénytársulások, valamint 
legelők. A település ökológiai, valamint esztétikai szempontból egyik legértékesebb területei közé 
tartoznak a vízparti mocsárrétek, gyepes legelők, amelyek a többek között Nemzeti Ökológiai 
Hálózat részei is. Ezek a területek a község zöldfelület rendszerében fontos szerepet töltenek be, 
hisz nemcsak élőhelyet biztosítanak a növény- és állatvilág számára, hanem kapcsolatot 
teremtenek a település zöldfelületei, a természetközeli területek (erdők,vízfolyás), valamint a 
környék kevésbé bolygatott természeti elemei között. A vízfolyást kísérő ökoszisztémák 
természetes folyosót alkotva, a Vereb-pázmándi –patak (Bágyom) mentén a lakóterületet két 
részre bontják és összeköttetést biztosítanak a velencei tó környezetével. 
Pázmánd község zöldfelületi rendszerében legnagyobb kiterjedéssel a mezőgazdasági területek 
rendelkeznek és ezen belül is a szántók. A szántókon és gyepeken nagyüzemi gazdálkodás 
folyik. A biológiailag aktív zöldfelületi arányuk átlagosan 95%. 
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A vizsgált zöldfelületi rendszer elemeinek botanikai értéke változó. A Bágyom mentén megmaradt 
őshonos növényállományok, mint a mocsárrétek, valamint tatárjuharos lösztölgyesek magas 
botanikai értéket képviselnek. A mezőgazdasági területek között telepített akácosok, illetve 
nyárfaerdők botanikai értéket nem képviselnek, de hasznosak. A mezővédő erdősávok szerepe a 
porszennyezés, a talajerózió csökkentése, valamint a talaj vízháztartásának és a táj esztétikai 
értékének javítása miatt fontos. 
 
A települések belső zöldterületei az emberi tevékenység következtében kialakult, ill. kialakított, az 
ember által fenntartott területek. Ide taroznak az esztétikai értékkel rendelkező közparkok, 
közterek. Pázmándon a több kisebb közterületi zöld terület közül, több fejlesztésre és frissítésre 
szorul. A település központjában tervezett rekreációs terület válhat a legjelentősebb központi 
zöldterületté. Jelenleg az iskola parkja, a templom környéke, a temető, a sportpályák környezete a 
legápoltabb, míg a Bágyom patak településen átvezető szakasza lényegesen nagyobb figyelmet 
igényelne.  
 
A községben nem jellemzőek az utcákat kísérő, ill. az utcák által közrefogott széles zöldsávok, 
valamint fasoros utcák. Az utcafásítások hiányosak, az út menti zöldsávok, gyep hiányosak, 
nagyrészt gondozatlanok. A fasorok nem egységesek; gyakori a nyár. A belterületen haladó 
vízfolyások, vízfelületek menti zöldterületek kihasználatlanok, gyakran gondozatlanok. Így a 
zöldfelületi rendszerben erősítő, kapcsolatteremtő szerepüket helyenként nem tudják betölteni. 
A zöldfelületi rendszer fontos eleme a temető. Pázmándon a temető a külterület határán a 
természetes, valamint az agrár tájelemekhez kapcsolódnak. Elhelyezkedésük hagyományos 
településre néző. A temető állapota rendezést és gondozást igényel, bővítése nem szükséges. 
 
Természetvédelem 
 
Pázmánd területén nem található helyi, illetve országosan védett természeti terület, de ez nem 
jelenti azt, hogy a településen nincsen védendő természeti érték. A Bágyom patak mentén 
megmaradt gyepek képezik a település legjelentősebb természeti értékeit. Ezek a területek 
egyrészt, mint természeti, természetközeli élőhelyek számos értékes növény- és állatfaj számára 
biztosítanak élőhelyet, másrészről, mint fontos összekötő elemek, más, erdős, vizes élőhelyek 
ökológiai rendszerré való összekapcsolásban betöltött szerepük révén. 
Az 1996. évi LIII. természet védelméről szóló törvény előírja az ország természetközeli állapotokat 
tükröző területeinek, érzékeny természeti területeinek (ESA), valamint ökológiai hálózatának 
kijelölését. Ez utóbbit a 2003. évi XXVI . az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény is 
védi. 
 

Folyamatos biotóp hálózat kialakítása 

A biotóp hálózat olyan természetes, természetközeli élőhelyek hálózata, mely biztosítja a 
megművelt területeken az állatok és növények számára a terjeszkedés folyamatosságát, illetve a 
vándorlási útvonalakat, összekapcsolva az elszigetelődő élőhelyeket. 

A külterületen térségi jelentőségű az összefüggő biotóp hálózat kialakítása, mely integrálódik az 
egész kiemelt térség hálózatába, így az országos és európai jelentőségű vonulási útvonalak 
folyamatosságát is biztosítja. 

Ezen a jelentős mezőgazdasági területen elsősorban a vonalas biotóp elemek alakíthatók ki. A 
legfontosabb, a már kialakult kül- és belterületen átfolyó Bágyom patak kialakult lápos, erdős, 
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legelő területek összefüggését megőrizni. A 8117-es út alatt a Bágyom patak hídjai alatti 
átkötéseket szaporítani kell az élőfolyosók biztosítása érdekében. Törekedni kell az elszigetelt 
vizes élőhelyek biotóp rendszerbe kapcsolására. A már meglévő erdősávokat, fasorokat és 
cserjéseket össze kell kapcsolni, és összefüggő rendszert kialakítani. Ezt az elvet követve a 
nagyobb belterületi utak mentén is fasorok telepítését javasoljuk, a lehetőségek és adottságok 
függvényében a lehető legnagyobb zöldfelület kialakítását biztosító fákból (platán, tölgy, 
gesztenye) melyek tájképi szempontból is előnyösek. A kisebb utak, utcák, árkok mentén 
cserjések, illetve kisebb fák (gyümölcsfák) javasoltak. Ezek összekötik a meglévő erdősávokat, 
kisebb erdőfoltokat és vízpartokat. A telepítésre kerülő erdősávok a területen jellemző fafajokból 
álljanak. Jelentősebb erdőtelepítés nem javasolt a területen, mivel az elsősorban mezőgazdasági 
szántóföldi művelésre alkalmas. 

 
 

3.2 Környezetalakítási javaslat 
 
3.21 Tervezési elhatározások 

 

Az új településfejlesztési koncepció elhatározásai  
 
Az új településfejlesztési koncepció kidolgozása és a szerkezeti tervek elkészítését megelőzően 
először az Önkormányzati képviselők ismertették a településfejlődés tendenciáját, és fejlesztési 
szándékaikat. Az egyéni problémákkal ugyan csak sok helybéli tulajdonos és vállalkozó keresete 
meg tervezői irodánkat. 
A helyszíni vizsgálatok alapján bejártuk a kül- és belterületet, melynek során összevetettük a 
szándékokat a valós lehetőségekkel. 
A vizsgálati munkarész nem került külön dokumentálásra, mert az a tervvel szerves egységet 
képez. 
A képviselő testület 2004.  ……………-án elfogadota a településfejlesztési koncepciót, melynek 
meghatározásai mentén készült a szerkezeti terv. 
 

• Kerékpárút építésére helyet kell biztosítani. 

• A működő mezőgazdasági telephelyek fejlődési lehetőségeit biztosítani kell, úgy, hogy az ne 
zavarhassák az egyéb települési funkciókat. 

• A község kedvező környezeti állapotának megőrzése, érdekében csak a környezetet minimális 
mértékben terhelő ipari jellegű, illetve mezőgazdasági feldolgozó üzemek kialakítását célszerű 
támogatni, ezeket is erre kijelölt helyen. 

• A község kedvező környezeti állapotának kialakítására és megőrzésére nagy hangsúlyt kell 
fordítani. 

• A település területén biztosítani kell a lehetőségét annak, hogy bárki kereskedelmi, vendéglátási 
tevékenységet folytathasson úgy, hogy azzal nem zavarja környezetét az elfogadhatónál 
nagyobb mértékben. 

• Az új közművek építéséhez helyet kell biztosítani a közterületeken, és figyelmet kell fordítani a 
műtárgyak tájképet legkevésbé zavaró kialakítására.  

• Kisebb telephelyek kialakítására alkalmas terület kijelölése ipari jellegű tevékenység folytatására.  

• A közösségi zöldterületeket (sportpálya, játszótér, park) kell kialakítani, a meglévőket fejleszteni 
kell. 
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• Meg kell oldani a lakóterületre alkalmas területek beépíthetőségének feltételét. 

• A jelenlegi belterületen biztosítani kell a tömbbelsők feltárhatóságát. 

• Községközpont rehabilitációja, bővítése, kialakítása. 

• Elő kell segíteni a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását a továbbképzési és a támogatási 
források igénybevételének lehetőségeiről. 

• Az önkormányzatnak minden lehetséges eszközzel elő kell segíteni a helyi alacsonyan képzett 
munkaerő alkalmazását. 

• A települést meg kell ismertetni a potenciális vendégekkel, ingatlanvásárlókkal, befektetőkkel. 

• Elő kell segíteni a lakosság tájékoztatását a lakás fejújítás finanszírozására szolgáló 
kedvezményes kölcsönök megismerése érdekében. 

• A kulturális programok bővítésére és azok lakossági igényeknek megfelelő kiválasztására kell 
törekedni. 

• A csapadékelvezető árokrendszer karbantartására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. 

• Zöldterületek fejlesztése, játszóterek építése. 

• Településközpont kialakítása, rehabilitációja. 

• Egészségügyi intézmények, tömbösítse. 
            

• Ki kell építeni a településen a teljes körű szennyvízcsatorna hálózatot. 

• Úthálózat kialakítása, összekötő utak létesítése. 

• Fel kell számolni a több éve bezárt szeméttelepet, rekultiválni, és ezet a terrületet bővítésre 
bevonni. 

• Temetőnél parkoló kialakítása, terület megvásárlása, kisajátítása. 

 
Pázmánd község rövid ismertetése 

 
Népesség 
A község állandó népessége az elmúlt évtizedben, folyamatos csökkenést mutat. A születések 
száma évek óta alacsonyabb halálozások számánál. 
 

Demográfiai mutatók 

 1970 1980 1990 2001 

ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2289 2209 2083 2001 

LAKÓNÉPESSÉG 2189 2169 2022 1989 

                                                   

 1970-1979 1980-1989 1990-2001 

TERMÉSZETES SZAPORODÁS, 
FOGYÁS 

89 -46 -124 

VÁNDORLÁSI KÜLÖNBÖZET -109 -101 91 

    
 

   

((Népszámlálás 2001 KSH Fejér megye)    
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Népesség összetétele 2001 

 
 

ÉV ÖSSZESEN FÉRFI NŐ 

0 – 4 117 62 55 

5 – 9 88 40 48 

10 – 14 118 62 56 

15 – 19 107 55 52 

20 – 24 176 90 86 

25 – 29  148 88 60 

30 – 34  126 60 66 

35 – 39  125 75 50 

40 – 44  136 67 69 

45 – 49  158 82 76 

50 – 54  155 84 71 

55 – 59  96 42 54 

60 – 64  115 42 73 

65 – 69  109 38 71 

70 – 74  83 33 50 

75 – 79  76 32 44 

80 – 84  32 8 24 

85 – x  24 6 18 

ÖSSZESEN 1989 966 1023 

 
(Népszámlálás 2001 KSH Fejér megye) 
 
Gazdaság 
 
Pázmánd közigazgatási területének a 90%-a mezőgazdasági árutermelésre alkalmas. A földek 
átlag aranykorona értéke 27. A település zonális földhasználati struktúrája nagyüzemi 
agrártermelési meghatározottságú.  
A település nagyobb részében mezőgazdasági adottságát hasznosítja az Pázmándi - Verebi 
Agromark Szövetkezet. A szántóföldi növénytermesztés mellett szerepet kap az állattenyésztés. 
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(szarvasmarha tartása). A növénytermesztés főbb ágazatai: vetőmag és étkezési búzatermesztés, 
őszi árpa, kukorica, napraforgó és borsótermesztés. A mezőgazdasági termelés mellett 
kismértékben ipari vállalkozások is helyet kapnak. A kereskedelem egyik legfontosabb 
megoldásra váró feladata a megfelelő piac kialakítása. 
 
A község belterületén kialakított kis- és középvállalkozások kinőtték magukat, zavaró hatással 
vannak a környező lakó ingatlanokra. 

 
Kisebb telephelyek kialakítására alkalmas (kereskedelmi, szolgáltató) terület kijelölése gazdasági 
jellegű tevékenység folytatására.  

Az önkormányzatnak a továbbiakban is elő kell segíteni a helyi alacsonyan képzett munkaerő 
alkalmazását megoldó gazdasági, szolgáltatói tevékenység betelepülését. 

A község kedvező környezeti állapotának megőrzése, érdekében csak a környezetet a minimális, 
mértékben terhelő ipari, illetve mezőgazdasági feldolgozó üzemek települését célszerű 
támogatni. (A lakóterületen a komfortérzet növekszik) 

Környezetterhelő és környezeti kockázattal járó tevékenységek, ipari övezetek kialakításának 
tiltása belterületen.  

A települést meg kell ismertetni a potenciális befektetőkkel. (Településmarketing kidolgozása) 
 

Foglalkoztatottak száma 2001 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Művelődés 
 

A községi ÁMK Művelődési Ház Fő u. 66. szám alatt található. 
A Művelődési Ház alapfunkcióján kívül különböző rendezvénytípusaival (irodalmi estek 
ismeretterjesztő előadások) fontos szerepet játszik a község közművelődési életében. 
 
ÁMK Napköziotthonos Óvoda (Fő u.25.) 
Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért ( Fő u. 27.) 
 

 

Foglalkoztatottak száma ágankétként 2001 
 

 

 MEZŐGAZDASÁG IPAR SZOLGÁLTATÁS 

HELYBEN LAKÓ 
FOGLALKOZTATOTT  

54 37 137 

 ÖSSZESEN 
HELYBEN 
DOLGOZIK 

ELJÁRÓ 

HELYBEN LAKÓ 
FOGLALKOZTATOTAK 

739 228 511 

 

Foglalkoztatottak száma nemenként 2001 
 

 ÖSSZESEN FÉRFI NŐ 

HELYBEN  LAKÓ 
FOGLALKOZTATOTT  

228 119 109 
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Iskolai végzettség 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Sport 
 
A településen egy szakosztályban sportolhatnak. Kialakulóban van a lovassportok 
feltételrendszere. 
 
Vallás 
 
A század elején, s jelenleg is a település lakosságának 70%-a része római katolikus, volt. 
Ezen kívül, mint mindenhol a lakóság tovább oszlik református és evangélikus 
vallásúakra. Pázmándon egy katolikus templom szolgál egyházi célokat. 
 
Egészségügy 

 
A település egészségügyi ellátását 2 orvosi rendelő  biztosítja: 

• fogászat (külön helyiségben, nem önkormányzati) 

• házi orvos 

• gyermekorvos 

• anya és gyermekvédelem 
 

Háziorvosok száma:   2 fő. 
 
A gyógyszerellátást a községben működő fiókgyógyszertár látja el, mely a községi 
egészségházban üzemel.   

 

 ÖSSZESEN FÉRFI NŐ 

8. ÁLTALÁNOS ISKOLÁNÁL 
ALACSONYABB 

419 159 260 

8. ÁLTALÁNOS ISKOLA 536 250 286 

KÖZÉPISKOLA 
ÉRETTSÉGI NÉLKÜL 

453 302 151 

KÖZÉPISKOLA 
ÉRETTSÉGIVEL 

291 115 176 

EGYETEM, FŐISKOLA 
OKLEVÉL 
NÉLKÜL 

11 4 7 

EGYETEM, FŐISKOLA 
OKLEVÉLLEL 

105 45 60 
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Statisztikai adatok 

 

 1970-1979 1980-1989 1990-2001 

ÉLVESZÜLETÉS 379 258 227 

HALÁLOZÁS 290 304 351 

 
Infrastruktúra 
 
A település infrastrukturális ellátottsága jó, Pázmánd az elmúlt tíz évben jelentős fejlődésen 
ment keresztül: vezetékes gázközmű, vezetékes telefonhálózat lett a településen. Jelenleg a 
csatornázás zajlik, a munkálatnak 2005 szeptemberében lesz vége. A településen az ivóvíz 
hálózatra szinte minden lakás rá van kötve, a szennyvízelvezetés fejlesztése megindult. Az 
összes lakóház elektromos áram ellátása megoldott. A gázvezeték-hálózat 90 %-ban kiépült. 
A község vezetékes telefonnal rendelkezik. Az összes mobiltelefon szolgáltató hálózata 
elérhető a település teljes területén. Az utak 80 %-a szilárd burkolatú. A kommunális 
hulladékgyűjtés megoldott, székesfehérvári telephelyre történik. A lakóházakban zömmel a 
vezetékes földgázról biztosított gázfűtést alkalmazzák, a többi lakást hagyományos módon 
fával fűtik.  
 
Pázmánd területén jelentős iparfejlesztés nem tervezett, azonban biztosítani szükséges a 
főleg kis- és középvállalkozások bővülési lehetőségét, illetve bővülő telephelyigényének 
kielégítését. 
 
A közlekedés fontos részét képezi a településfejlesztésnek. A meglévő utak, úthálózati 
szerepéhez méltó kialakítása a legfontosabb feladat. A község külterületi szakaszán halad el 
a felújított és fizetőssé tett M7-es autópálya. A forgalom a 8117-es úton jelenleg nem jelentős 
a település szempontjából, kedvezőtlen környezetvédelmi hatásokkal nem jár. A kerékpáros 
közlekedés kiépítése nemcsak települési, hanem térségi szinten kialakítandó. 

 

Települési mutatók: 

Igazgatási terület :        2714  ha 

Ebből  belterület :          283 ha 

            külterület :        2323 ha 

           zártkert :                       108 ha 

ebből  szántó :    1689 ha 

   gyep(rét) :        93 ha 

   szőlő :       250 ha 

   kert :         24 ha 
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   gyümölcsös :        14 ha 

   gyep(legelő):        75 ha 

                nádas :          3 ha 

   erdő :                   91 ha 

   kivett :       475 ha 

   halastó:          - ha 

 

Lakónépesség (2002 év végén):         2026   fő 

Élve születés:           21 fő 

Halálozás:            31 fő 

Természetes szaporodás, ill. fogyás:          -10  fő 

Belföldi vándorlási különbözet:         44 fő 

 

Lakásállomány az év végén:           848  db 

Épített lakás:                8   db 

Megszűnt lakás:                                1  db 

 

Közművek: 

Villamos energiát fogyasztó háztartás:      1082 

A háztartások részére szolgáltatott 

villamos energia (MWh):    2767 

Vezetékes gázt fogyasztó háztartás:     699 

Háztartásoknak értékesített  

vezetékes gáz (1000 m3):              1077 

Közüzemi vízvezeték hálózat (km):    20,0 

Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt 

lakás:       753 

A lakosságnak szolgáltatott víz   

(1000 m3) :      63 

Közüzemi szennyvíz csatornahálózat  

(km):        - 

Közüzemi szennyvíz csatornahálózatba 

csatolt lakás:      - 
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Távbeszélő fővonal:     670 

 

Intézményellátás : 

Óvoda:        69 fh 

Óvodás gyermek:      67 fő 

Általános iskola:        8 tanterem 

Pedagógus:      14 fő 

Tanuló:               132 fő 

Napközis ellátásban részesülő:   60      fő 

Polgármesteri Hivatal:     1        ép. 

Rendőrség (KMB):     - ép. 

Posta:       1 ép. 

Temető:       1 db,  

Ravatalozó:      1 db 

Egészségügy: 

Orvosi rendelő:        2  db 

Fogorvosi rendelő:       1  db 

Nővédelem, csecsemő gondozás:     1  db 

Fiókgyógyszertár:       1  db 

  

Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás: 

Kiskereskedelmi üzlet :       23  db 

Élelmiszer jellegű üzlet és áruház :       7  db 

Vendéglátóhely:         8  db 

    

Működő vállalkozás:              142  db 

 ebből kft.         4   db 

   szövetkezet       1  db 

   bt.              25  db 

   egyéni vállalkozás          110  db 

 

(KSH Fejér Megye Statisztikai Évkönyv, 2001, illetve ÖK. egyeztetés) 
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A település szerkezeti tevének megvalósítása kapcsán számolni kell azzal, hogy az 
nagymértékben függ, a magántulajdonosok, vállalkozók, befektetők és az Európai unió. 
vidékfejlesztési szándékától és csak közvetve befolyásolható, mert az Önkormányzat 
tulajdonában a földterületeknek csak kis része van és anyagi lehetőségei is igen szűkösek.  

Alapvetően csak a fentiek figyelembevételével számolhatunk, mint adottság, ha a különböző célú 
felhasználásokról, vagy a fenntartásról beszélünk Pázmánd község vonatkozásában.  

 

3.2.2 Környezetvédelmi munkarész 
 
3.221 Környezetalakítási javaslatok 
 
A 49/2001. (IV. 3.) Korm. rend. 2. sz. melléklete Pázmánd községet nitrát érzékeny területek 
sorába említi. 
Az érzékeny területen olyan tevékenységet nem lehet folytatni, aminek nitrát kibocsátása a 
megengedett határértéket meghaladja. A mezőgazdasági tevékenység folytatása a rendeletben 
megfogalmazott feltételek mellett folyhat.  
 
Levegőtisztasági védelem 

 
 A légszennyezési határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.)  KöM-EüM-FVM együttes rendelet szabályozza. A hivatkozott 
jogszabály 1.1. számú melléklete szerinti  légszennyezettségre vonatkozó egészségügyi 
határértékeit kell, illetve a 2. számú mellékletben  meghatározott területekre vonatkozó 
légszennyezettségi ökológiai határértékeit kell figyelembe venni. 
Az ország területének légszennyezettségi agglomerációba és zónákba sorolását a zónacsoportok 
megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint a légszennyezettségi 
határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 
14/20001. (V.9.)  KöM-EüM-fvm együttes rendelet 4. számú mellékletében  szereplő 
zónacsoportok megjelölésével összhangban a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről  szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A 
légszennyezettségi agglomerációt és a zónákat a 2. számú mellékletében felsorolt települések 
közigazgatási  határa  határozza meg. 
 
A fent hivatkozott KvVM rendelet szerint Pázmánd a 10. számú légszennyezettségi zónába 
tartozik (az ország többi területe), mely kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid és benzol 
tekintetében az „F” (azaz a légszennyezettség  a felsorolt  légszennyező anyagok tekintetében az 
alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg), szilárd szennyező (PM10) tekintetében az „E” (azaz a 
légszennyezettség szilárd szennyezők tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között 
van) zónacsoportba tartozik. 
 
 Azokban a zónákban, ahol a légszennyezettség a határértéknél kisebb, a fenntartó fejlődéssel 
összhangban meg kell őrizni a meglévő jó állapotot (21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 7. § (10) 
bek.) 
 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes jogszabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet 6. 
§. (19 bekezdése szerint a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek esetében, a 
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mellékletben meghatározott kiterjedésű védelmi övezetet (Kvt. 34. §) kell kialakítani a rendelet 
hatályba lépését követően létesített új légszennyező források körül.  
 
 
Víz- és talajvédelem 

 
Vizek védelme érdekében kiemelten fontos a felszíni vízelvezetők és közvetlen környezetük 
védelme. A Bágyom patak teljes sávjában 40-40 m szélességben beépítést nem javasolunk. 
A Vereb-pázmándi patak teljes sávja melletti művelési ág lehetőleg gyep, vagy erdő legyen. a 
patakig lenyúló kertekben a műtrágyázás, az intenzív növényvédelem gyakorlata tilos. 

 
Védeni kell a felszín alatti vízkészleteket! Meg kell szüntetni a szikkasztó jellegű 
szennyvízelhelyezést. Vizsgálni kell a zárt rendszerű szennyvízgyűjtők vízzáróságát. Kerülni kell 
az olyan tevékenységet, ami folytán a talajba káros kémiai anyagok juthatnak. Kötelező jelleggel a 
kiépült csatornarendszert kell használni minden új szennyező forrás keletkezésekor. 
Gondot kell fordítani az erózióveszélyes felületeken a talajvédő gazdálkodás feltételinek 
megteremtésére. A kialakult, és kialakulóban lévő vízmosásokat be kell védeni. 
 
Élővízbe, illetve közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó 
határértékeket be kell tartani a szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezés, a feszíni 
vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. Rendelet, a 
felszíni vizek védelmére vonatkozó 220/2004(VII.21.) Kormány rendelet és a csatorna bírságról 
szóló 204/20001.(X.26.) Korm. Rendelet előírásai szerint. 
 
Ezek hatályba kerülését követően a terveket a fenti jogszabályok előírásainak figyelembe 
vételével kell felülvizsgálni, tekintettel a 203/20001. (X.16.) Korm. Rendelet 5. §.-ra. 
 
Kommunális és egyéb hulladékgazdálkodás 

 
Pázmánd a keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása egységes és szervezett. A kommunális 
hulladék gyűjtőedényeit hetenként szállítja el a szakvállalat. 2005-tól a Velence 
Hulladékgazdálkodási Kft . végzi a gyűjtést. Állati hulladékok az állattartó telepek környeztében 
kialakított gyűjtőhelyről kerülnek elszállításra a fehérje feldolgozóba. 
Külön kezelik és a kijelölt helyre, szállítják a veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat 98/2001. 
(VI. 15.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően. 
A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységeket hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján kell szervezni és végezni. 
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységre, szolgáltatásra vonatkozóan a települési 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. 
rendelet előírásait kell betartani. 
 

Az állattenyésztésből és feldolgozásból származó hulladékok ártalmatlanításakor az Állat-

egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet és az állati hulladékok 

kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi 

szabályozásairól szóló 71/2003.  (VI. 27.) FVM  rendelet  előírásait kell betartani. 
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Zaj- és rezgésvédelem 
 
Pázmánd közlekedésből adódó zajhatás elsősorban a közúti forgalomtól éri. A 8117-es sz. út 
belterületi szakaszán a település fejlesztési elhatározásokat figyelembe vettük a 50-50 m-es 
védőtávolság elegendő a határértéken belüli zajhatás követelményeinek kielégítésére. A 
megengedett határértéket csak néhány helyen közelíti meg az autóbusz, és tehergépjármű 
forgalomból adódó zaj. 
 
Az új beépítéseknél arra kell törekedni, hogy a lakóépület falsíkja az útburkolatszéltől min. 10,0 m-
re kerüljön. 
Vállalkozásfejlesztéseknél figyelembe kell venni a kapcsolódó szállítási feladatokból adódó 
környezetterhelés konkrét értékeit, és ennek függvényében lehet a szállításokat időzíteni. A 
számításoknál az ÚT 2-1.302. műszaki segédlet tematikáját kell alkalmazni. 
A többször módosított zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet értelmében a 
rendezési terv jóváhagyásának, illetve a tervezett beépítésének feltétele, hogy a területre 
vonatkozó zajterhelési határértékek teljesülése biztosítva legyen. 
 A zaj- és rezgésterhelési határértékek tekintetében a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelete előírásait kell figyelembe 
venni. 

 
Táj- és természetvédelem 
 
Helyi védettség alá javasolt vonni a Bágyom patak völgyét, a hozzá kapcsolódó érintetlen 
legelőket, réteket. Különösen fontos lenne a tájkép védelme érdekében az egybefüggő 
szőlőművelésű területek védelme, észak-nyugati irányban. 
A gazdag növény és állatvilág védelme érdekében a fenntartható gazdálkodás és a 
biogazdálkodás preferálása szükséges. 
A hagyományos gazdálkodás még nem veszélyezteti a növény és állatfajokat, de az intenzív 
gazdálkodási mód már veszélyeztető tényező. 
 
Meg kell akadályozni a talaj lepusztulást, a vízmosások kialakulását, és a művelés hiánya miatt 
nemkívánatos vegetáció elburjánzását. A völgyek menti nagyesésű átmeneti sávban műszaki és 
biológiai védelmek alkalmazásával meg kell akadályozni az eróziót, a talajlepusztulását. 
 
Meg kell őrizni, ill. bővíteni szükséges a kül- és belterületi zöldfelületeket.  
 

- Bágyom patak jobb és bal parti völgyében. 
- Majorok környezetében telepített védőerdők 
- Utak melletti erdősávok. 

 
További védőfasorokat kell telepíteni az utak mellé, az uralkodó szélirányra merőlegesen telepített 
véderdők szélességét, és fa összetételét úgy kell meghatározni, hogy a defláció ellen megfelelő 
védelmet nyújtson. 
A meglévő erdők kezelését az erdőtörvény előírásainak megfelelően kell biztosítani, további 
erdőtelepítést nem tartunk indokoltnak. 
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Belterületen meglévő zöldfelületek: 
 
- Bágyom biotóp területén 
- Sportpálya  
- Templomkert  
- Temető  
- Általános iskola környéke  
  

A település közterületein jellemző fásítás hiánya. A zöldterületeken a növényzet telepítése csak 
részlegesen történt meg. 
 
A zöldfelületek funkciójukat csak akkor töltik be hatásosan, ha a gondozásuk rendszeres. Az 
erdős, fás felületek faállományát nemes fákkal kell pótolni, ill. felújítani. A fa fajtakiválasztást 
erdészeti szakemberre kell bízni. 
Erdőterületek 
 
Erdőterület a földhivatal nyilvántartása szerint erdőművelési ágú terület, a nem erdőművelési ágú, 
de 1500 m2–nél nagyobb, erdő jellegű faállománnyal borított terület, továbbá a környezetvédelmi, 
táj- és természetvédelmi, településkép védelmi szempontok figyelembevételével tervezett 
erdőterületek. Erdők esetében az 1996. évi LIV.tv betartása kötelező. 
Minden erdő, fasort, facsoportot érintő esetben „Az erdőről és az erdő védelméről” szóló 1996. évi 
LIV.  tv., valamint a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.) FM rendelet jogszabályai kötelezően 
betartandók. 
 
Felszíni vízelvezetés 

A község bel- és külterületére hulló csapadék nagy része a talajban elszivárog, ill. elpárolog. 
A felszíni víz a Bágyom patakba folyik. A Bágyom patak több községet érintő közcélú 
vízelvezető, jelenleg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
kezelésében lévő vízlevezető, hossza 2,7 km, a további 12 km kezelője a Vértesaljai Vízi 
Társulat. 
A területi vízelvezetések az 1980-as évek során végrehajtott melioráció kapcsán 
megvalósultak. A községi vízelvezetés is részben megoldott, de számos utca kerti terület 
víztelenítése nem megoldott. Fő problémát a feliszapolódott útárok, a szűk utcák, és a 
korábban funkcionáló árkok, megszüntetése okozza. 
A felszíni vízelvezetés megoldása folyamatosan megoldandó feladat. A hosszú távú 
megoldásra készített vízrendezési tanulmányban megfogalmazottak adnak megoldást. A 
megvalósítást rész-vízgyűjtőnként kompletten kell megtervezni. A hatékony vízrendezésnek 
alapfeltétele a lejtővédelem, és az útárkok tervszerű kiépítése. Előnybe kell részesíteni a 
burkolt és gyepes nyílt vízelvezetőket. A szűk, közművekkel terhelt utcában azonban csak 
csapadékcsatorna kiépítése, vagy vápás útburkolat oldja meg a felszíni vizek elvezetését. 
A Bágyom- és mellékvölgyei szélén lévő meredek átmeneti sávjában a gondos 
talajvédelemről is mindenkor gondoskodni kell. 
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3.2.3 Örökségvédelmi hatástanulmány 
 
Az ALBA EXPERT MÉRNÖKI IRODA BT készíti Pázmánd településrendezési tervét, melynek 
keretében megfogalmazásra kerülnek a fejlődési irányok, a terület-felhasználás, az infrastruktúrák 
rendszere, a természet, a táj, a települési örökség, valamint a környezet helyi és esetenként 
országos védelmének átfogó szabályozása, valamint az országos, térségi és szomszédsági 
rendezési érdekek összekapcsolása. Ez az örökségvédelmi hatástanulmány Pázmánd 
településszerkezeti tervéhez kapcsolódóan készült a Kulturális Örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdése alapján, fejlődése 
 
A település kialakulása, fejlődése 
 
A község belterületén kora vaskori temető sírjai mutatnak a legrégebb megtelepedésre. Kakott 
hely volt még az őskorban a János-tanya környéke, a községtől 4 km-re nyugatra egy dombháton. 
A római kor lakosság emléke a Homokbánya területén talált római díszedény töredék (terra 
sigillatta). Pázmándról őriz a Székesfehérvári Múzeum egy szép, Omphalét ábrázoló terrakotta 
domborművet. 
 
 A XV. Század közepén  Pázmán a falu neve. 1459-ben fordul elsőízben a forrásokban. Ekkor a 
Buzlay család a birtokosa. Buzlay Mózes 1484-ben Lovasberénnyel együtt birtokolta, 1517-ben 
Buzlay Kataliné volt. A településnek temploma vagy kápolnája létezett. A török időkben kettős 
birtoklás állt fenn. 1645-től 1688-ig a falu lakatlan, határát verebi parasztok bérelték, akik a 
töröknek fizettek bért. 1675-ben a földeúr, Mehmet aga a lovasberényi parasztokat eltiltotta , hogy 
Pázmánd határában kaszáljanak. Az újraépítés 1717-1720 között zajlott le. A telepesek zöme 
felvidéki magyar volt, de érkeztek szlovákok is, innen a falu népies neve: Tótpázmánd. A magyar 
földesurak birtokára is egyértelmű adatok vannak. A Buzay család kihalt, 1593-ban királyi 
adománnyal a település a Pálffyak, a Bollák, az Iványiak, A Török családok kezébe került. 
Pázmándnak  a Török családra eső birtokai a Jakussich családhoz kerültek, majd ettől 1637-ben 
a komáromi jezsuitákhoz. A jezsuiták birtoklását azonban az uralkodó csak 1694-ben ismerte el. 
Bágyonpuszta , amely Pázmándtól keletre fekszik 1736-ban kerülr aPálffy örökösökhöz vétel útján 
a jezsuitákhoz. E birtokok a jezsuita rend megszűntéig a komáromi rendház kezében voltak. A 
jezsuiták építették a pázmándi kastélyt,- a templomot,, ők a kegyurak. Plébániát is ők alapítottak. 
A templomot a kőből épült középkori templom helyén 1719-ben építették. A forrás szerint a 
középkori templomot a török rombolta le. 
 
1785-ben  156 házban 253 család élt, lakosság száma 1168 fő volt. Ugyanebben az időben a 
kastély már állt, mellette volt több nemesi kúria. A folókon malmok, a határban szálerdők voltak. 
Pázmánd 1775-ben a jezsuitáktól Kempelen Nepomuki János tábornok kezébe került. E család 
tagja Kempelen Farkas, aki a budai királyi palota építésénél igazgatói tisztséget viselt. 
 
Pázmánd 1861-ben zálogbirtok lett, majd hamarosan Koburg herceg tulajdonába ment át. A 
hetvenes években egy belge bank vette meg , akitől Lyka Döme vásárolta meg. Lyka Döme szép 
elemi népiskolát épített. 1930-ban Lyka Döme 1800 kat hold birtokát  Deutsch Gyula bérelte. 
 
Külterületek: Jánostanya 
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Pázmánd község kulturális örökségvédelmi hatástanulmánya 

 
Készült a 2001. évi LXVI. törvénynek és a kiegészítő rendeleteknek megfelelően. 
Források: a Magyar Nemzeti Múzeum és a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum adattárai, 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Adattára, szakirodalom, helyszíni megfigyelések. 
 

Pázmánd rövid története 
 
 Pázmánd közigazgatási területén szinte minden régészeti korszakból megtalálhatóak az 
emberi megtelepedés emlékei. Nevét a település feltehetően az államszervezés idején nyugatról 
beköltöző Paznan lovagról kapta, mint annak szállásterülete. A falu első írásos adata 
meglehetősen késői, azonban a templom XIII. századra datálható ablaka a település árpád-kori 
meglétére utal. Oklevélben először 1437-ben, Zsigmond király említi a pázmáni vámhelyet. A 
török előtt Buzlay Mózes és leszármazói birtokolják, a török kor első évtizedeiben pusztává válik. 
1593-ban több köznemes, a Baracskai Pálffyak, Balla György, Iványi Gáspár, Török István és 
Jakab kapja adományként. Jakussith György szerémi püspök vásárolja meg, aki 1697-ben a 
komáromi jezsuita rendháznak adományozza. A község határának déli része, Bágyon puszta 
1736-ban kerül a tulajdonába, ezt a Pálffy örökös Sándor családtól vásárolja meg. A jezsuiták 
felvidéki magyar és szlovák telepeseket költöztetnek a faluba. A rend feloszlatása után 1775-ben 
Kempelen Nep. János kapja meg a birtokot. A tőkés gazdálkodás elterjedésével, az 1860-as 
években a család eladja az uradalmat. Az 1870-es évektől Lyka Döme veszi meg. A Lyka család 
a II. világháború végéig Pázmánd életének fő meghatározója. 
 Az eredetileg a templom köré szerveződő halmaz szerkezetű falu kiterjedése a XIX. század 
vége és XX. század során több hullámban lejátszódó házhely-juttatások során egyre növekedett. 
Településtörténeti szempontból különösen értékes az Újfalu főutcájának fésűs beépítésű 
rendszere. 
 

Pázmánd régészeti lelőhelyei 
 

1. Bem J. utca 14.: őskor, római, középkor 
Hegyi Béla telkén több régészeti korszak telepjelenségeire, esetleg őskori temetőre 
bukkantak. 
Prander Péter leletmentése 2003., Leletek: SZIKM 

 
2. Határ utca, volt Termelőcsoport utca 37.: vaskor 

Hallstatt C2-D1 korú koravaskori temetőrészlet, kerámiával földmunka során került elő. 
(Jungbert Béla leletmentése 1985, 1986) Ugyanezen a területen 1986-ban római sírokat 
bolygattak meg. A leletmentés során két sírt mentettek meg. (Jungbert Béla leletmentése, 
1986., Leletek: SZIKM) 

 
3. A község keleti szélén lévő homokbánya: római 

A homokbányában sírlelethez tartozó edénytöredékek és csontok kerültek elő. (Fitz Jenő, 
1955.) 
Korábban egy késő-római sír került elő (1954.), utóbb egy terra sigillata. Leletek: SZIKM 
A leletek IV. századi római temető maradványaira utalnak. 
Magánszemély (Pintér András) tulajdonába lévő római leletek 1962-ben kerültek innen a 
MNM-ba. 
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MNM ltsz.: 62.414.1., 62.414.2., római tál és bögre 
 

4. János tanya: bronzkor, honfoglalás kor 
A János tanya és a völgyben fekvő kút között épített vízvezeték nyomvonalán, a major 
belterületén, illetve attól É-ÉNy-ra 100 méterre 1960. nyarán, majd őszén vízvezeték 
ásásakor bronzkori telep maradványai kerültek elő (kerámia, agyagnehezékek, állatcsont). 
Szintén az 1960. nyarán történt munkálatok során a völgyben található kútház és a major 
között félúton honfoglalás-kori sír elpusztítását dokumentálja. (Kralovánszky Alán 
megfigyelése, 1960.) 
 
Kralovánszky Alán leletmentése, 1960. Leletek: vaskés, lószerszámtöredék - SZIKM 

 
5. János tanyától 500 méterre É-ÉK-re: őskor 

Kralovánszky Alán 6-8 halomsírt figyelt meg.  
 

6. „régi templom romjai között”: gótikus réz füstölő előkerüléséről számol be id. Kubinyi 
Ferenc. Archeológiai Közlemények VI. (1866) 191. p. 

 
7. Pázmánd, közelebbről nem ismert lelőhely: római 

Omphalét ábrázoló terrakotta domborművet találtak a XIX. század második felében. 
(SZIKM) 
 

8. Pázmánd, közelebbről nem ismert lelőhely: kelta 
Nagy pecsétlős, rovátkolt díszű karperec 
 

 
9. Pázmánd, közelebbről nem ismert lelőhely: (IX. század) 

V. (?) Leó arany pénze került a győri főgimnázium múzeumába 
 

10. Pázmánd, közelebbről nem ismert lelőhely: római 
L INARI fenékbélyegű mécses, gróf Pappenheim Sándor gyűjteményében. (Említi: marosi 
Arnold Sz h. 1935. 40.p.), Egyéb szórvány római lelet( tégla, aranyfibula) 

 
11. Pázmánd, közelebbről nem ismert lelőhely: 1864-ben Kovács Béla több római és 

középkori leletet adományoz a Nemzeti Múzeumnak (Leletek: ltsz.: 32/1864) 
 
Mivel Pázmándon a teljes közigazgatási területet vizsgáló régészeti topográfiai munkálatok nem 
történtek, a jövőben a község bel- és külterületén a jelenleg ismert régészeti lelőhelyek 
többszörösére lehet számítani. A régészeti lelőhelyek pontosan nem körvonalazhatóak a felszíni 
nyomok alapján. Térképre vitelük az esetleges szakhatósági vélemények kiadásánál 
félreértésekre, esetleg peres eljáráshoz vezethet, ezért jelölésük csak tájékoztató jellegű. A 
törvény alapján a beruházásokat, már a tervezés első fázisában a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Regionális Irodájával (Székesfehérvár) egyeztetni kell. A területileg illetékes múzeum 
helyszíni előmunkálatai alapján intézkedik. A véletlenül előkerülő régészeti leleteket, jelenségeket 
a törvény szerint az illetékes jegyzőnél és/vagy a területileg illetékes múzeumnál kell bejelenteni. 
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Pázmánd műemlékei 
 

1. Római katolikus plébániatemplom: Fő utca 
A középkori templom maradványainak felhasználásával 1718-19-ben építette a komáromi 
jezsuita rend a barokk templomot. Főhomlokzat fülkéiben Szt. Péter és Szt. Pál szobrai 
állnak. A középkori templom XIII. századi támpillérei megmaradtak. 

 
2. Volt jezsuita rendház, majd kastély: Fő utca 27. 

A XVIII. század első felében, barokk stílusú épület a komáromi jezsuita rendház céljaira 
épült. A rend feloszlatása után, 1775-től Kempelen Nep. János kapja meg Mária Teréziától. 
Az 1860-as években előbb zálogként, majd vétel útján rövid ideig a Szász-Coburg-Gothai 
herceg család birtokolja, röviddel később a Belga Bank azután Lyka Döme vásárolja meg. 
A többször átépített épületben ma iskola működik. 

 
3. Immaculata szobor: Templomkert 

A templom előtt ión oszlopon álló szobrot 1735-ben állították. 
 

4. Nepomuki Szt. János szobor: Fő utca 36. telek Vadász utca felőli oldala 
A XIX. század elején készített szobor másodlagos helyen. 

 

Az építészeti örökség helyi védelme 
 
Mivel Pázmándon az építészeti örökség helyi védelméről eddig nem született rendelet, szükséges 
lenne mielőbbi megalkotása. Lehetőleg védelem alá kell helyezni a településen található 
építészeti és/vagy történeti jelentőséggel bíró emlékek mindegyikét. Ezek védelmét 
következetesen kell érvényesíteni, függetlenül a napi és rövid távú gazdasági érdekektől. Helyi 
védelemre a következő objektumok érdemesek: 
 

- Fő utca 80.: épült a XIX. század közepén 
- Fő utca 66.: a XIX. századi épület jelenleg művelődési ház 
- Fő utca 64.: róm. kat. plébánia épülete a XIX.századból 
- Újfalu fő utcája, a lakóházak fésűs rendszerű elhelyezkedése miatt. 
- Fő utca templomkert: Szentháromság szobor. 1887-ben Kratancsik Erzsébet 

emeltette neogót stílusú alapzattal. 
- Fő utca templomkert: XIX. századi kőfeszület 
- Temető egyes régebbi vagy a település életében jelentős szerepet betöltő 

személyiségek sírkövei 
- Szőlőhegy egyes régebbi építésű présházai és pincéi 
- Zsidóhegy: XIX. század eleji Golgota keresztjeinek megmaradt alapzatai 
- János tanya egyes épületei 
- Egyes népi lakóházak 
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Római katolikus plébániatemplom  
Fő utca 
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Nepumuki Szent  János szobra    Immaculata szobor 1735-ből 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volt Jezsuita rendház, majd kastély, ma általános iskola. 
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               János tanya Kúria jellegű épületei, 
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Pázmánd jellegzetes környezeti képei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bormúzeum       Templom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Az Önkormányzat épületei 
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Az iskola és parkjának képei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rekreációs terület helye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bágyom patak rehabilitációra szoruló belterületi része és a templom 
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Sportpálya és kiszolgáló épületei 
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3.2.4 Községrendezési javaslat 
 
 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
 

a) Településszerkezeti, terület-felhasználási és beépítési változások 
 
A településszerkezeti terv készítése során a következő változtatási igények merültek fel: 
 
Településszerkezeti, közlekedéshálózati változtatási szándékok: 
- biztonságos járdák, kerékpárutak kiépítésének biztosítása, 
- a belterületi közúti forgalom tehermentesítése a külterületi mezőgazdasági forgalomtól, 
 
Területfelhasználási változtatási szándékok: 
 
- Külterületi lakóterület (falusias) fejlesztés, az északi irányban a külterületi 0309/32-34-ig, a 

0312/-7-ig, és a 0309/27 hrsz-ú rét, általános mezőgazdasági terület felhasználásával, Nyugati 
irányban a 0282/11 hrsz-ú és a 0215/3-11-ig hrsz-ú, valamint a 0215/13 hrsz-ú általános 
mezőgazdasági terület felhasználásával, déli irányban a 0160/15-33-ig hrsz-ú terület. Keleti 
irányban a 0364/1-3 és a 0366/1 hrsz-ú jelzett általános mezőgazdasági terület részei. 

 
- Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területi bővítés a 8117-es út mentén, Északon Vereb felé 

haladva a baloldalon a 0305 hrsz-ú és délen az M7-es-től Pázmánd felé haladva jobboldalon a 
hrsz 021/26-33-ig terjedő általános mezőgazdasági terület felhasználásával tervezett. 

 
- a közterületek, közparkok (pl. gyermekjátszótér) számottevő növelése rekreációs területen a   

hrsz 0366/1-0370/1-ig területeken. 
 
 
Beépítési változtatási szándékok 
 
- a település központjában az intézményi célú fejlesztéseket elősegítő településközpont vegyes 

területfelhasználású területeken intenzívebb beépítésű (nagyobb szintterületsűrűségű) építési 
övezet kialakítása, 

 
- a védendő településstruktúrát figyelembe vevő, csak a szükséges mértékben megnövelt szabá-

lyozási szélességek kialakítása, 
 
- falusias telekstruktúra és beépítési mód megőrzése a történetileg kialakult településrészeken, az 

oldalhatáron álló beépítési mód, 4,5 m-es, az Lf4 esetén övezetekben 5,5 m-es építménymagas-
ság, a telek méreteinek, az előkert, a nem beépíthető telekrész, a tetőforma, tetőhajlásszög, 
tetőgerincirányának meghatározásával, 

 
-  falusias lakóterületi bővítés a belterületen a jelzett tömbök feltárásával történik. 
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b) Tájhasználati változások 
 
-  a Bágyom patak belterületi részén a táj- és természetvédelmi szempontok előtérbe helyezése 

(beépítetlenség megőrzése, rét, vízgazdálkodási és zöldterületi célú felhasználás) 
 
-  a völgyet szegélyezően a meglévő erdők megtartása, hálózati jellegű bővítése, beépített terü-  

leteket szegélyező erdőfoltok folyamatos sávvá bővítése, 
 
- az erdők rendeltetés szerinti (egészségügyi-turisztikai, védelmi, gazdasági célú) felosztása, 
 
-  mezőgazdasági területek rendeltetés szerinti felosztása kertes, általános, korlátozott használatú 

(beépítésmentes rét, gyep) területekre, 
 
-  vízfolyások védelme a beépítésmentes területek közelében (extenzív mezőgazdasági művelés-

re alkalmas területfelhasználások elhelyezésével), 
 
- külterületi fontosabb úthálózat erőteljesebb megjelenése, előírás szerint szegélyező fasorral, 
 
- birtokközpontok koncentrált megjelenése, kizárólag erdősávval körülvéve 
 
A tervezett tájhasználati változások nem érintik a Vereb-pázmándi –patak ökológiai hálózatát és 
tájképi megjelenését. A meglévő és tervezett beépítések jellemzően erdősávval szegélyezettek, 
ez a változás tájhasználati szempontból előnyös. 
 
 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY, HATÁSELEMZÉS 
 
a) Történeti településhálózati következmények 
 
Külterületet érintő úthálózati változások 
 
- a fő közlekedéshálózati szerkezet megmarad, a patak völgy két oldalát követő beépítést a 

kialakult helyeken kívül új tervezésű út nem köti össze.  
- a mezőgazdasági területek további elaprózódásának kiküszöbölésére, a mezőgazdasági forga-

lom települést zavaró hatásainak csökkentésére, a lehetséges birtokközpontok megközelítésére 
a fontosabb külterületi úthálózat kijelölése. 

- A tervezett változtatások a meglévő adottságokra épülnek, nem jelentenek számottevő 
szerkezeti változást, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a település kedvezőbb 
megközelítésére, a mezőgazdaság korszerűsítésére. 

 
Belterületet érintő úthálózati, közterületi változások 
 
-  a terv elsősorban Pázmánd Nadap irányban kerékpárút megvalósítását javasolja,  
- az egészségügyi és turisztikai rekreációs terület bejárhatósága érdekében gyalogúthálózatot 
javasol a terv, 



Pázmánd község településrendezési terve 

   Alátámasztó munkarészek 

ALBA EXPERT MÉRNÖKI IRODA BT 
        8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. II. e.    

Tel.: 22/501-568      e-mail: albaexpert@netquick.hu

     

 
75 

- a tervezett kisebb utak, önálló gyalogutak a beépített tömböket kisebb egységekre osztva 
átjárhatóbbá teszik a települést, egyúttal jól megközelíthetővé válnak a beépítetlenrétek, tervezett 
közparkok, 
A tervezett változtatások a történetileg kialakult településhálózatból következnek, annak szerves 
továbbfejlesztései. Az utak szélesítését a belső sűrűn beépített részek esetén külön rehabilitációs 
terv alapján kell kialakítani, mivel itt a domborzati műszaki, az érték és tájvédelmi szempontok, 
körültekintő összehangolására van szükség. A lakható korszerű szerkezet kialakítása ezeken a 
területeken több éves folyamat eredményekén alakulhat ki.  
Új utcák nyitása nagymértékben igazodik a telekszerkezethez és a telken belüli területhaszná-
lathoz. A változtatás úgy próbál a mai telekhasználati igényekhez alkalmazkodni, hogy a 
legkevésbé sérüljön a kialakult struktúra, ill. a mai használat a korábbira épülő, szintén értékes 
(lakható, harmonikus) telekstruktúrát eredményezzen. 
 
b) Természeti, táji hatások 
 
- meglévő erdők megtartása, hálózati jellegű bővítése, 
- a Vereb-pázmándi –patak beépítetlenségének megőrzése, 
- beépített területek tagolása erdőkkel, zöldfelületekkel, 
- vízfolyások védelme a beépítés mentes területek közelében (extenzív mezőgazdasági 
  művelésre alkalmas területfelhasználások elhelyezésével), 
- talaj- és talajvízvédelem a közművesítettség mértékének meghatározásával, 
- felhagyott bányák rekultivációja, 
- beépített területeket szegélyező erdőfoltok folyamatos sávvá bővítése 
- külterületi úthálózat erőteljesebb megjelenése, előírás szerint szegélyező fasorral, 
- birtokközpontok koncentrált megjelenése, kizárólag erdősávval körülvéve 
- vízfolyások védelme a beépített területek közelében (a telek szabályozási terv szerinti 
  nem beépíthető részének kijelölésével), 
- új rekreációs terület, a település központjába benyúló külterületi patakpart parkosításával és 

megfelelő pihenést, kikapcsolódást biztosító funkcióval való kialakításával tervezett. 
- meglévő védőerdők hálózati jellegének erősítése újabb területek hozzákapcsolásával  
- meglévő gazdasági erdők hálózati jellegének erősítése újabb területek hozzákapcsolásával  
A tervezett változtatások jellemzően a természeti, táji, beépítési adottságokból következő, 
fejlesztési igényeket lehetővé tevő beavatkozások. 

 
c) A településkép feltárulásának változásai 
 
A településre érkezés pontjain a mai beépítettség jelentéktelen mértékben változik, az új beépítés 

karaktere igazodik a meglévőhöz. Településlátvány meghatározó pontok: 
- A mezőgazdasági kertes területek, az egybefüggő szőlő ültetvények, a hegyek és üdülő 

területek, az erdős ligetes mezőgazdasági területek. 
- A terv kihasználja a táji, domborzati adottságokat, a településkép többirányú megtekintését a 

tervezett utcanyitások, gyalogutak kilátási pontok segítségével: 
- kerékpárút, gyalogutak, közparkok elhelyezése a Vereb-pázmándi –patak  partjain, 
- gyalogos tömbáttörések a közterületek és a természeti területek jobb megközelítésére, 
- gyalogúthálózat kialakítása a tervezett rekreációs terület megközelítésére, a tervezett hálózat 

több ponton kapcsolódik az úthálózathoz. 
- A terv mérsékli a fejlesztési területek településidegen hatását: 
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- a történetileg kialakult településszövetben és annak szerves szomszédságában azonos karakter 
szerint kell építkezni, 

- a településképileg semleges területeken az építési karakter ettől eltérhet. 
- Változást okoz a településképben a fejlesztésre kijelölt külterületi úthálózat fasorokkal való 
kiépítése, valamint a birtokközpontok területén kialakuló, erdősávval körülvett beépített területek 
megjelenése. Változást jelent a mezőgazdasági területek fasorokkal, erdősávokkal való további 
tagolása is, 
- A beépítés részleges változását jelenti a településközpont vegyes övezetek kijelöléséből adódó 
félig zárt beépítés engedélyezése és az egyes övezetek építménymagasítási lehetősége, míg a 
település nagy részének, sem az övezeti változásra, sem a karakterváltozásra nincs szüksége 
(a völgy irányában fontos az áttört jelleg és a kilátás biztosítása), 
- Szintén településképi változás a település határában tervezett lakóterület bővülés. A tervezett 
változások a már leírtak alapján igazodnak a kialakult településképhez és illeszkednek a 
természeti környezethez. A bővítés üteme az előzetes felmérések alapján 10-15 évig folyamatos 
lehetőséget biztosít a lélekszám növekedés befogadására. A beépítések az általános 
mezőgazdasági területeket érintik. 
 
A tervezett változtatások jelentős fejlesztési lehetőségeket biztosítanak a község számára úgy, 
hogy a beavatkozások nem érintik számottevően a mai településképet. Az új úthálózatokról nyíló 
beépítés jellegzetes, a kialakulttal harmonizáló látványt adhat, ill. az új közterületekről jobban 
feltárul a régi és az új beépítési struktúra. 
 
d). Helyi értékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása  
      a településszerkezetben, az épített környezetben, a település életében 
 
 
A terv a fejlesztési elhatározások megvalósításához olyan kereteket kíván meghatározni, amelyek 
betartása esetén nem változik meghatározóan a jelenlegi településszerkezet és településkép, 
megmaradnak a meghatározó építészeti karakterű épületek, a környezetükben építhető, átépülő, 
vagy felújításra kerülő épületek illeszkedjenek az értékesnek tartott épületekhez, 
épületcsoportokhoz. A fenti célhoz a következő tervi eszközöket alkalmaztuk: 
 
- a történetileg kialakult településszerkezetben még megmaradt épületek egyéb épített 

értékek kijelölése helyi védelemre, 
- a védelemre előterjesztett épületek településszerkezeti környezetében az építési szabályok 

illeszkedő kialakítása, 
-  a beépítésre szánt területi fejlesztések illesztése a kialakult településstruktúrához, 
- a területhasználat és a beépítési lehetőségek meghatározása során az ökológiai és tájképi 

szempontok figyelembe vétele, 
- meglévő kedvező kilátási pontok megvédése, új, kedvező kilátási pontok kijelölése, közterületi 

megközelítés biztosítása. 
 

e) Védett épületek, egyéb épített értékek megújulásának és fenntarthatóságának esélyei 
 
A szabályozási tervben feltűntetett helyi védettségről önálló rendeletet indokolt kialakítani, 
amelyben rögzíteni kell a védettséghez tartozó kedvezményeket. A védettség hatékony 
fenntartása csak akkor lehetséges, ha az épület, építmény tulajdonosát, fenntartóját nem csak a 
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védettségből adódó előírások terhelik, hanem lehetősége nyílik a szükséges felújításokhoz 
támogatások megszerzésére is. 
 
f) A településkarakter változásának hatásai 
 
Külterületek 
- a mezőgazdasági területek építési szabályoknak megfelelő beépítését korlátozó birtokközpontok 
kijelölése az arra legalkalmasabb területeken a beépítések volumenét nem növeli, a területi 
koncentráció előnyös a szükséges úthálózat hosszának szempontjából, a szűk területre 
koncentrált beépítés erdősávval jól szeparálható. 
 
Belterület 
- a település központjában az intézményi célú fejlesztéseket elősegítő településközpont vegyes 
területfelhasználás kijelölése, amely a lakó funkció megmaradása mellett az intézményi 
hasznosítást is segíti. A beavatkozás a szerves fejlődést kívánja biztosítani, amely esetén a 
folyamatos építések nem okozhatnak törést a településképben, 
- a lakóterületek belterülethez kapcsolódó növelése, amely a történelmi utcahálózathoz 
kapcsolódóan annak karakteréhez igazodik (falusias karakter), a magasabban, és a régi 
úthálózattól elkülönülten fekvő területeken ettől eltérő igényt kielégítő (kertvárosias karakterű) 
beépítés kap helyet, 
- zöldterületek kijelölése a mélyebb fekvésű, tehát nem beépíthető, de központi fekvésű 
területeken, 
- közterületi használatú erdők kijelölése a keleti oldali magasabb fekvésű területeken, 
A tervezett kül- és belterületi változtatások a jelenlegi településkarakterben a megvalósítás 
különböző fázisaiban nem okoznak törést, ahhoz harmonikusan kapcsolódva új értéket 
szándékoznak teremteni, ugyanakkor a fejlesztési igényeket is kielégítik. 

 

3.3 Közlekedési javaslat 
 
Közlekedés 
 
Jelenlegi állapot: Pázmánd Község Fejér Megye keleti harmadában a Velencei-tótól É-ra 
helyezkedik el. Országos közút hálózatba a Kápolnásnyék – Vereb – Lovasberény 8117. jelű 
országos mellékúttal bekötött. A közút DDNy-ÉÉK irányban szeli át a települést. Az út 
forgalmát tekintve naponta 641 Ej (528) jármű terheli a Pázmándon átmenő szakaszt. A 641 
egységjármű/nap (Ej) az 528 járműből a motoros járművek száma 500 , nehézmotoros 
járművek száma: 71 (Nj). 
 
Összes tehergépkocsi száma: 34 j/nap, személygépkocsi 346 j/nap, kis tehergépkocsi 60 
j/nap, autóbusz 33, amiből 12 csuklós. 
Könnyű tehergépkocsik száma: 8, nehéz tehergépkocsi száma: 2, nyerges vontatók 
száma:2, motorkerékpár 5, kerékpár 28, és lassú jármű: 10 db/nap. 
 
Az adatok a 2002- évi statisztikát rögzítik. 
 
Látható, hogy jelentős az autóbusz és a nehéz teherforgalom. 
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Pázmánd Község vasúthálózattal nem érintett. Legközelebbi vasútállomás Kápolnásnyék. 
Kápolnásnyéki v. állomás távolsága 7 km a falú központjától, ami a BP. – Szfvári vasúti 
fővonal állomása, mely teherforgalom lebonyolítására is alkalmas. 
 
Pázmándtól délre cca. 5 km-re húzódik az M-7. j. autópálya. Csomópontján keresztül kiváló a 
forgalmi kapcsolódás. 
 
Pázmánd utcái a községen áthúzódó közúthoz közvetlenül, vagy közvetve csatlakoznak. 
Közlekedési hierarchia jelenlegi helyzetben az alábbi: 
 

• Gyorsforgalmi út: M7 autópálya 

• Országos közút: 8117. jelű közút 

• Gyűjtőutak: Szabadság -, Zalka M. 2/3-ad része-, Táncsics M.- Vadász utca a 
Széchenyi utcáig József A. u. a Jókai M. utcáig. 

• Lakóutak: Kossuth-, Petőfi-, Deák-, Bem-, Mező-, Sallai-, Alkotmányt-, Kertalja- Zalka 
M. utca 1/3-a, Rákóczi-, Arany-, Vadász u. 2/3-a, Széchenyi -, József A. utca Jókai M. 
utcán túli szakasza, 799. hrsz-ú út, Jókai M.-, Határ-, 152. hrsz-ú- és a 135 hrsz-ú út. 

 
Az utcák szilárd burkolattal ellátottak. A burkolat minősége, szélessége változó. Jellemző a 
4,0 m-es burkolatszélesség, az út melletti nyílt árok és egyszerű járda. Az utcákban kerültek 
elhelyezésre a közművek (víz, elektromos, gáz, telefon, szennyvíz). 
 
Az utcákhoz jellemző keresztszelvényeket mellékeltünk, melyeken feltüntettük a főbb 
paramétereket és közművek elhelyezkedését. 
 
Közlekedés fejlesztése 
 
A közlekedés fejlesztés során a koncepcióterv a szerkezeti tervben rögzítetteknek 
megfelelően a közlekedés korszerűsítése a gyűjtőutak és a lakóutak számának 
növekedésével jár. ÚT 2-1. 115, 201, 202, 218, 503 sz-ú műszaki előirások szerint kell a 
fejlesztéseket előirányozni. 
 
A közúti forgalom változatlanul áthalad a településen. Az út korszerűsítése természetesen 
szükséges, elsősorban a pályaszerkezet megerősítése, a vízelvezetés korszerűsítése és a  
gyalogos közlekedés biztosítása a feladat. 
 
A megyei közlekedésfejlesztési koncepció Nadap irányába tervez összekötő utat. 
Ugyancsak a megyei fejlesztési programban szerepel a Vereb-Vál közötti összekötő út 
megépítése, ami közvetve érinti Pázmándot is. 
 
A Nadap felé vezető összekötő út Deák Ferenc utca vonalát követi és a 0190 hsz-ú földút 
nyomvonalán a 0189 hrsz-ú tábla déli harmadát átszelve éri el Nadap közigazgatási területét. 
 
A gyűjtőút hálózat bővítése érinti a jelenleg is gyűjtőútként funkcionáló: Szabadság -, Zalka-
,Táncsics-, Vadász-, Széchenyi- József A. utcákon kívül a Petőfi-, Sallai- Mező I. utca 
nyugati szakaszát, a Széchenyi utcát a 799 hrsz-ú utcáig, és a 136 hrsz-ú utcát. 
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           A gyűjtőutak szabályozási szélessége 16,0 m, burkolatszélesség 6,5 m, kétoldali árok és 
gyalogjárda, valamint a közművek elhelyezésére fenntartott területrész. Járműtalálkozások 
szempontjából két teherautó találkozására van lehetőség 3050 km/ó közötti sebességnél. 
Helyi kötöttségek esetén a min. burkolatszélesség 5,45 m, de ebben az esetben a forgalmi 
sebesség 30 km/ó alatti, és csak ét kisteherautó találkozása lehetséges. 

 
           A fel nem sorolt utak lakóutak.  

A lakóutak szabályozási szélessége 12,0 m, burkolatszélesség 5,5 m. A lakóutaknál is 
kétoldali vízelvezető, valamint járda kiépítése tervezett. 
 
A helyi adottságokból adódó kötöttségek miatt keskenyebb utcákban is fennmarad a  
forgalom, de a vízelvezetés, a gyalogosforgalom biztosítása más módon lehetséges. Konkrét  
tervezés, egyedi elemzés után mérlegelés szerint. 
 
Az összekötőút szabályozási szélessége belterületen 16,0 m, külterületen 15,0 m. 
Burkolatszélesség 6,5 m. Vízelvezetés kétoldali övárokkal. Burkolatszerkezet forgalmi 
elemzés alapján: alap+ 2 rétegű aszfalt. 
 
Önálló kerékpárút kiépítését nem irányoztuk elő. 

 

3.4 Közműellátás, közműfejlesztési elhatározások: 
 

Pázmánd teljes közművesítéssel rendelkezik. 
 
A tervezett szennyvízelvezető hálózat regionálisan épül, ugyanis három községet foglal 
magába Pázmánd, Kápolnásnyék, Velence községeket, és a dinnyési szennyvíztisz-títóba 
kezelik. 
A szennyvíz elvezető rendszert és a tisztítóművet a DRV Rt. fogja üzemeltetni.  
A vízellátó hálózatot a DRV Rt üzemeli. A vízellátó kutak a főút mellett húzódó völgyben 
épültek ki, 2 mélyfúrású kút üzemel. A víztározók nem magas tározók, így az üzemi nyomás 
szivattyúkkal biztosított.  
Az ivóvíz- és villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások száma 100%. 
A szennyvíz csatornahálózat 85%, a vezetékes gázellátás 80%, a távbeszélő fővonal ellátás 
67-70%-os. 
Az elektromos ellátó hálózat és a távközlési hálózat szabadvezetékes rendszerű. 
Pázmándot érinti a 120 kV – os távvezeték, de 20 kV-os vezetékek több irányból is 
biztosítják az energia ellátást. 
  

Közműfejlesztési javaslat 
 
A tervezett lakóterületi , gazdasági és kereskedelmi fejlesztések a közmű ellátó hálózat 
kiépítését igénylik az új létesítmények irányába. Az alapellátó rendszereket nem kell bővíteni 
(vízbázis, szennyvíztisztító kapacitás, elektromos hálózat, stb). Lokális vezeték átépítésre 
sor kerülhet, de az erre vonatkozó számításokat a konkrét esetek kapcsán kell elvégezni, a 
közmű üzemellőkkel szoros együttműködés mellett.       
 
Becsült közműigények: 
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Fejlesztési 
terület 

Vízigény 
 
M3/d 

Szennyvíz Villamos 
energia 
KW 

Gáz energia 
m3/h 

Hírközlés 
 
db 

Falusi lakó 60 54 650 180 120 

Kereskedelmi, 
gazdasági ter. 

25 22 96 100 18 

Egyéb 5 4 6 10 2 

Összesen: 90 80 752 290 140 

 
Pázmánd vízmű kútja nem sérülékeny vízbázisra települtek. A két kút hozama 450-600 
l/perc, ami lehetővé teszi a fejlesztésre előirányzott területek ellátását is. 
A bővítések során törekedni kell a körvezetékes kialakításra. Biztosítani szükséges a tűzi-víz 
igényeket. A tűzcsapok elhelyezését 100 m-en belül kell kijelölni a védendő objektumtól. 
Azoknál a létesítményeknél, ahol az oltóvíz szükséglet meghaladja a vezetékből kivehető 
vízmennyiséget tüzi-víz tárolót kell építeni. A szennyvíz tisztító telep kiépítési kapacitása 600 
m3/d. Jelenlegi terhelés 380-420 m3/d. Az adatokból látható, hogy szabad kapacitás még 
van bőven. A bővítés során előnybe kell létesíteni a gravitációs elvezetést, de ha szükséges 
akkor nyomott szakaszokat is be lehet iktatni a jelenlegi rendszerhez hasonlóan. 
A gravitációs csatornák, NA 200 mm-es keresztmetszetűek. A nyomott csatornák 
keresztmetszete, NA 63 – NA 100 mm az átemelendő víz függvényében. 
Folyamatosan fel kell számolni a korábbi szennyvízgyűjtőket. 
A gazdasági tevékenységet végző kibocsátóknál, ha a szennyvíz minősége nem éri el a 
kommunális szennyvíz összetételre vonatkozó határértékeket, úgy előtisztítás szükséges. 

 

Felszíni vízelvezetés 
 
A község bel- és külterületére hulló csapadék nagy része a talajban elszivárog, ill. elpárolog. 
A felszíni víz a Bágyon patakba folyik. A Bágyon patak több községet érintő közcélú 
vízelvezető, jelenleg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
kezelésében lévő vízlevezető, hossza 2,7 km, a további 12 km kezelője a Vértesaljai Vízi 
Társulat. 
A területi vízelvezetések az 1980-as évek során végrehajtott melioráció kapcsán 
megvalósultak. A községi vízelvezetés is részben megoldott, de számos utca kerti terület 
víztelenítése nem megoldott. Fő problémát a feliszapolódott útárok, a szűk utcák, és a 
korábban funkcionáló árkok, megszüntetése okozza. 
A felszíni vízelvezetés megoldása folyamatosan megoldandó feladat. A hosszú távú 
megoldásra készített vízrendezési tanulmányban megfogalmazottak adnak megoldást. A 
megvalósítást rész-vízgyűjtőnként kompletten kell megtervezni. A hatékony vízrendezésnek 
alapfeltétele a lejtővédelem, és az útárkok tervszerű kiépítése. Előnybe kell részesíteni a 
burkolt és gyepes nyílt vízelvezetőket. A szűk, közművekkel terhelt utcában azonban csak 
csapadékcsatorna kiépítése, vagy vápás útburkolat oldja meg a felszíni vizek elvezetését. 
A Bágyon- és mellékvölgyei szélén lévő meredek átmeneti sávjában a gondos 
talajvédelemről is mindenkor gondoskodni kell. 
 

Villamos energia ellátás, fejlesztés 
 
A lakóterület fejlesztési előirányzatok energia igényét a meglévő transzformátor állomások  
biztosítják kapacitással. 
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Az M7. j. autópálya csomópontjától északra tervezett gazdasági és szolgáltató egység 
energia ellátásához új transzformátor állomás telepítése szükséges. A viszonylag kis 
távolság nem drágítja aránytalanul az új vezeték kiépítési költségeit. 
Légvezeték kiiktatása kívánatos lenne, de ezen műszaki megoldásra az elkövetkező 20-25 
évben minimális esély látszik, így ennek előirányzatától eltekintettünk. 
 

Hőenergia ellátás 
 
Pázmánd földgázellátásának szolgáltatója a DDGÁZ Rt. Közvetlen szolgáltatást a Szfvári 
Üzemigazgatóság végzi. A kápolnásnyéki gázátadó felől 6 bár nagy középnyomású 
vezetéken érkezik a gáz a helyi gázelosztóba. A nyomáscsökkentés a gázelosztónál történik 
3 bár középnyomásra, ebből a vezetékből indul az NA 90 ill. 63 mm-es kiszolgáló vezetékek 
sora. A kiszolgáló vezetéket az utcák vonalát követik. A házi bekötések egységesek. A 
fogyasztói kisnyomást a bekötéseknél szerelt nyomáscsökkentők biztosítják. 
Az új utcákban is földalatti vezetékhálózatot kell kiépíteni. A telepbekötések is földalatti 
csőhálózattal tervezhetők, ill. építhetők. 
 

Hírközlés fejlesztése 
 
Pázmánd is a MATÁV Rt. Soproni műszaki szolgáltató központ Szfvári működési területén 
helyezkedik el. A 17. primer körzet hívószáma: 22. 
Az 1990-es fejlesztés során kiépítették a digitális átvételi rendszert, melynek egyik állomás a 
Baracskán található. 
Az állomás kapacitása lehetővé teszi a fejlesztésre előirányzott területek bekötését, 
természetesen az új utcai kábelvezetékeket ki kell építeni. 

 
 


