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I. Előzmények
1. Tervezési terület lehatárolása
Vámosszabadi község a Szigetközben, Győrtől 7 km-re északi irányban helyezkedik el a 14.
számú főút mellett, amely Szlovákia felé biztosítja a közúti közlekedést. A szlovák határ körülbelül 2 kmre található.
A településtől északra kanyarog a Duna, melynek feltöltődött ágai behálózzák a környéket, így
a terület gazdag védett növényfajoknak élőhelyet biztosító mocsárrétekben, fűzesekben. Az eredetileg
mocsaras terület víztelenítésének érdekében számos csatorna halad a közelben. Vámosszabadit
kettészeli a Bácsai-csatorna, amelybe északról a Szavai-, délről a Révfalusi-csatorna köt bele. A
településen 4 db horgásztó található. A felsorolt vízfelületek meghatározzák a település képét a
partjukon kifejlődött vízparti növénytársulásokkal.
Jelen tanulmányterv a település belterületén található utcák zöldfelületi fejlesztésével
foglalkozik a 14. számú főúttól keletre eső területen a Temető utcáig. Az utcák mellett az önkormányzat
által meghatározott, a településkép szempontjából fontos zöldfelületek növényesítésére adunk
javaslatot. A pontos lehatárolás a K-01 (Átnézeti helyszínrajz) tervlapon látható.

2. Tanulmányterv feladatai
Vámosszabadi község jelenleg érvényben lévő településrendezési terve 2010-ben készült. A
településrendezési terv tartalmazza a különböző övezeti besorolásokat és a rájuk vonatkozó általános
előírásokat, amelyekhez jelen tanulmánytervben is igazodunk.
Feladatunk az általános előírásokon túlmenően olyan konkrét javaslatok megfogalmazása,
amelyek hozzájárulnak egy egységes, rendezett zöldfelületekkel rendelkező településkép
kialakításához. A gyakorlati döntések megkönnyítése érdekében a település jellegéhez, igényeihez,
meglévő növényállományához igazodóan javaslatokat teszünk:
- fejlesztésre érdemes, további tervezést igénylő zöldfelületek kijelölésére
- a településen további fasorok kijelölésére
- utcákra lebontva az alkalmazható növényfajok meghatározására
- önkormányzati rendeletek megfogalmazására a fent leírt témákkal kapcsolatban.

II. Zöldfelületek állapota és javaslatok
Tanulmánytervünk két részre bontható. Az első rész a vizsgálati terület utcáit veszi sorba
meghatározva a szükséges beavatkozásokat. A második részben az önkormányzat által meghatározott
zöldfelületek rendezésére adunk javaslatot. A zöldfelületek általános kezelését a K-02 és K-03
(Zöldfelület rendezési helyszínrajz I. és II.) számú tervlapok tartalmazzák, ahol a vizsgálati területen
található zöldfelületeket különböző színnel jelöltük a következő értékelés alapján:
- meglévő erdőterület: sötétzöld hullámos körvonallal
- meglévő rendezett zöldfelület: sötétzöld
- későbbiekben rendezendő, meglévő zöldfelület: okker (jelen dokumentáció nem tartalmazza)
A) Rét utcai temető előtti terület
B) 230/1 hrsz, ami a rendezési tervben közparkként szerepel
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C) Széchenyi István utcában található park még rendezetlen része
D) Vámosi körúti temető mellett található zöldfelület, amely a rendezési tervben
közparkként szerepel
E) Temető utca mellett található bányató környezete
F) 16/11 hrsz, ami a rendezési tervben közparkként szerepel
- részletes kidolgozást igénylő zöldfelület: világoszöld (jelen dokumentáció 2. része tartalmazza)

1. Utcák rendezése
Az utcakép kialakításánál figyelembe vettük a meglévő állapotot és a keresztmetszeti
adottságokat. Néhány utcánál nem tartottunk szükségesnek további beavatkozást, mivel a lakók által
megvalósított és fenntartott állapot hangulatosan illeszkedik a falusias lakókörnyezethez. Ezek az utcák
a következők: Béke utca, Boglárka utca, Levendula utca, Nyárfa utca, Sziget utca. (K-01-es tervlapon
cikk-cakk vonallal jelölve.)
Néhány esetben a szűk keresztmetszeti lehetőség miatt nem lehetséges növények telepítése.
Ezek a következő utcák: Fő utca, Kis utca, Temető utca. (K-01-es tervlapon szaggatott vonallal jelölve.)
A következőkben részletesen tárgyaljuk a fennmaradó utcák jelenlegi állapotát és
javaslatainkat. Az utcákat betűrendbe szedtük. Növénytelepítés esetén meghatároztuk a telepítendő
növényfajokat, amelyeket az. 1. számú melléklet tartalmazza. Fasor telepítése esetén az egyes
utcákban azonos fafaj alkalmazása ajánlatos. Cserjék esetében több faj is telepíthető egy utcában.
Cserjéket a légvezetékek alá helyeztünk el, amelyeknek magassága legfeljebb a 3 m-t érheti el. Néhány
esetben a cserjéket kis fákkal is ki lehet váltan, de ezek magassága sem haladhatja meg a 3 m-t,
amelyet rendszeres metszéssel lehet elérni.
Növények telepítésénél fontos szempontot jelent a meglévő közművek elhelyezkedése.
Esetünkben a Megrendelő nem szolgáltatott közmű alaptérképet a településről, illetve az alaptérképek
beszerzését nem tette meg, így csak a szabad szemmel is látható légvezetékeket tudtuk figyelembe
venni a javaslatok kidolgozásánál. A növénytelepítési munkák előtt nélkülözhetetlen az adott terület
vizsgálata ilyen szempontból, illetve földmunka csak óvatosan, kézi erővel végezhető.

1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca
A Bajcsy-Zsilinkszky utca D-en a település utolsó utcája, a Szabadi utcára merőleges.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca északi oldalán
közvilágítási és távközlési légkábel
látható. Mindkét oldalon, a
lakóépületek utcai kerítése mellett
járda halad. Az úttest mindkét
oldalán széles zöldsáv fut.
Szikkasztó árkok mindkét oldalon
csak helyenként található.
- Egyes lakók a portájuk elé
örökzöld cserjéket (általában tuja)
ültettek, néhány kivétel esetén
láthatunk lomos cserjét, illetve egyegy fát.
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JAVASLAT
Az egységes utcakép érdekében a D-i oldalon fasor telepítését javasoljuk azonos fafaj
alkalmazásával. Az északi oldalon, a légvezeték alá legfeljebb 2-3 m magasra megnövő szoliter
cserjéket kell ritmusos sorban elhelyezni. A növények helyének kijelölésekor a kapubehajtókat, árkokat,
meglévő közműveket figyelembe kell venni.

1.2. Duna utca
A Duna utca a település utolsó utcája ÉK-i irányban, a Rét utcát keresztezi.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca K-i oldalán közvilágítási
és távközlési légkábel látható.
- A Rét utcától É-ra járda mindkét
oldalon csak szakaszosan épült ki.
A Rét utcától D-re mindkét oldalon
végig halad járda.
- Az úttest mindkét oldalán széles
zöldsáv fut, amelyet helyenként
teljes szélességben lemurváztak.
- Az utca É-i végében jellemző a
cserjék (főleg tuja) ültetése, ahol
néhány fa is látható a házak előtt.
Az utca D-i végében, a NY-i
oldalon a 3-as és 9-es szám között
szakaszosan hiányos fasor fut. A
többi szakaszon kopár az utcai
zöldfelület.
JAVASLAT
Az utca D-i végéből induló
fasor hiányzó elemeit pótolni kell,
és az utca teljes hosszában ezen
az oldalon meg kell hosszabbítani.
A fák helyének kijelölésekor a
kapubehajtókat, árkokat, meglévő
közműveket figyelem-be kell venni.
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1.3. Kertész utca
A Kertész utca a Bácsai-csatorna D-i oldalával párhuzamosan fut, a Vámosi körút kanyarodó
nyomvonalát köti össze a Szabadi utcával.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca mindkét oldalán
közvilágítási és távközlési
légkábel látható.
- Az utca keresztmetszeti
kialakítása szűkös. Az úttest
mindkét oldalán 1,50 m - 2,50 m
körüli zöldsáv fut, amely az
ÉNY-i
oldalon
a
9-es
házszámnál (hrsz. 220) elfogy.
- A DK-i oldalon sűrűn követik
egymást a kapubehajtók.

JAVASLAT
Az utca ÉNY-i oldalán látható zöldsáv szélessége miatt alkalmas növények telepítésére. Az ott futó
légvezeték miatt csak legfeljebb 2-3 m magasra megnövő szoliter cserjéket lehet elhelyezni, fákat nem.
A cserjéket ritmikusan javasoljuk kiosztani. A növények helyének kijelölésekor a kapubehajtókat,
árkokat, meglévő közműveket figyelembe kell venni.

1.4. Kossuth utca
A Kossuth utca a Bácsai-csatorna É-i partjától indul és átlós vonalvezetéssel a Rét utcába csatlakozik.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca teljes hosszában az
ÉNY-i oldalon közvilágítási és
távközlési légkábel látható.
Ugyanezen az oldalon, a kerítés
mellett járda halad.
a) Szabadi utcáig tartó szakasz:
- Az utca DK-i oldalán a Bácsaicsatorna partja az úttest
közelében
halad.
Ártéri
hangulatú növénytársulás alakult
ki a vízparton. Ezen az oldalon
fasor fut, amely nagyrészt dióból
áll. A 9-es szám előtt a diókat fenyők szakítják meg, a 7-es szám előtt nyírfák ékelődnek be.
- Az ÉNY-i oldalon körülbelül 2 m széles zöldsáv húzódik a járda és az úttest között, ahová a lakók
cserjéket ültettek.
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b) A Szabadi utca és a Vámosi
körút közé eső szakasz:
- Az utca DK-i oldalán keskeny
közpark fut le a Bácsai-csatorna
partjára. A park területén íves
vonalvezetésű sétaút halad a park
végén
található
harangláb
irányába. A területen számos fát
ültettek, de a cserjeszint hiányos.
- Az utca ÉNY-i oldalán széles
zöldsáv látható, amely nagy
részben kopár, helyenként murva
burkolat
foglalja
el,
a
kapubehajtók ritkán szakítják
meg. Néhány fa a harangláb
környékén látható
c) A Vámosi körút és a Rét utca
közé eső szakasz:
- Az úttestet széles zöldsávok
követik mindkét oldalon, ahol
minimális árkok láthatók.
- Helyenként a dísztelen zöldsáv
egyhangúságát a lakók által
ültetett cserjék (többnyire tuják)
szakítják meg.
JAVASLAT
a) Szabadi utcáig tartó szakasz:
A meglévő növényállomány hangulatos vízparti karakter kölcsönöz ennek a szakasznak. A
képet a helyenként kiültetett tű- és pikkelylevelű fák és cserjék zavarják tájidegenségükkel. Ezek
eltávolítását javasoljuk. A D-i oldal meglévő fasorban diókkal való pótlásuk ajánlatos. Az É-i oldalon
szintén kivágandók a fenyők és tuják. Helyettük szoliter lombhullató cserjék elhelyezését javasoljuk.
b) A Szabadi utca és a Vámosi körút közé eső szakasz:
A D-i oldalon található park cserjeszintjének gazdagítása szükséges. A cserjék pótlására tett
javaslatunkat a K-05 számú tervlap (Növénytelepítési helyszínrajz II.) tartalmazza. Az É-i oldal
zöldsávján a nagy területű murvázást meg kell szűntetni, és 2-3 m magasra megnövő, ritmikusan
kiosztott szoliter cserjéket elhelyezését javasoljuk. Az ezen az oldalon futó légvezetékek miatt fasor
nem telepíthető.
c) A Vámosi körút és a Rét utca közé eső szakasz:
A meglévő tágas keresztmetszeti kialakítás lehetővé teszi mindkét oldal növényesítését. A D-i
oldalon fasor telepítését javasoljuk, az É-i oldalon az utca előző szakaszain megkezdett szoliter
cserjesor folytatása ajánlatos.
A növények helyének kijelölésekor a kapubehajtókat, árkokat, meglévő közműveket figyelembe
kell venni.
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1.5. Kökényszeg utca
Az U-alakú nyomvonalat leíró Kökényszeg utca a település É-i határában található. A Rét utcához
csatlakozik mindkét vége: a Szavai-csatornán áthaladó hídtól indul és a Rét utca és Kossuth utca
kereszteződésétől K-re ér véget.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca belterület felé eső
oldalán
közvilágítási
és
távközlési légkábel látható,
amely az utca végén kerül át
az utca túloldalára.
- Az U-alakú nyomvonallal
rendelkező utca „első szára” a
Szavai-csatorna partján halad,
ahol a szűk keresztmetszeti
lehetőségek miatt csak az
úttestnek jutott hely. A vízparti
vegetáció hangulatos hátteret
szolgáltat.
- A Rét utcával párhuzamos
szakaszon széles zöldsáv
követi mindkét oldalon az
úttestet, járda egyik oldalon
sem épült. A zöldfelületek
kopárok, az ÉNY-i oldalon
szinte egybefüggő murvaborítás látható. Egy-két ház
előtt cserjék láthatók.
- Az U-alak „második szára”
keskenyebb kialakítású. A K-i
oldalon legfeljebb 1 m széles
zöldsáv húzódik. A NY-i
oldalon a zöldsáv 2,50 m körüli
szélességgel rendelkezik, amit
a sarki ház után murvával
burkoltak.
JAVASLAT
Az
utca
első
szakaszán nem szükséges
beavatkozni,
a
meglévő
vízparti vegetáció hangulatos
környezetet
biztosít.
A
természetes táj szépségét a
csatorna partján lerakott kisebb
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hulladék halmok zavarják meg, a vízpartok tisztán tartására hangsúlyt kell fektetni.
A második szakaszon a behajtáshoz szükséges kapubehajtókon kívüli burkolatok
megszűntetését javasoljuk. Az ÉNY-i oldalon fasor telepítése, a DK-i oldalon szoliter cserjék ritmikus
elhelyezése gazdagíthatja az utcaképet. A növények helyének kijelölésekor a kapubehajtókat, árkokat,
meglévő közműveket figyelembe kell venni.
A harmadik szakaszon hely hiányában nem lehet növényeket telepíteni. Az utca végén látható
széles zöldfelület nagy része nem közterület, az építési telek határát a kerti szegély jelzi.

1.6. Orgona utca és Rozmaring utca
A Széchenyi István utcára merőlegesen 5 db zsákutcás kialakítású lakóutcát hoztak létre, amelyek
közül a 2. és 4. utca a szóban forgó két utca. A fennmaradó 3 utca megfelelő utcaképpel rendelkezik.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Mindkét utcában a K-i oldalon
közvilágítási oszlopok látható,
tehát a föld alatt nagy
valószínűséggel
elektromos
vezetékek húzódnak.
- Az utcák elegendő szélességgel rendelkeznek ahhoz, hogy
az úttest mellett kellemes
arányú zöldsávoknak jusson
hely, amelyek azonban teljesen
üresek. Sajnos, itt is helyenként
a szükségesnél jóval nagyobb
Orgona utca
területeket burkoltak le a
kapubehajtók mellett.
JAVASLAT
Az
indokolatlanul
nagyméretű burkolatok elbontását irányozzuk elő. Mindkét
utcának NY-i oldalán fasor
telepítését javasoljuk.
A
fák
helyének
kijelölésekor a kapubehajtókat,
árkokat, meglévő közműveket
figyelembe kell venni.
Rozmaring utca
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1.7. Rét utca
A Rét utca a település É-i részén található, a Bácsai-csatornával párhuzamos, de nem a partján fut. A
14. számú főutat köti össze Nagybácsával.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca teljes hosszában a DK-i oldalon közvilágítási és távközlési légkábel látható. Az ÉNY-i oldalon,
a Szabadi utcai kereszteződés után jelenik meg, és a Béke utcáig tart egy 20 kV-os légvezeték,
amelynek védőtávolsága 5 m vízszintes és függőleges irányban is.
a) 14. sz főút és Újtelep utca
között (nagyrészt külterület):
- Az út DK-i oldalán temető
található, amelyet egy erdősáv
követ, majd a Vámosszabadi
tábla után a rendezési tervben
közparknak kijelölt, jelenleg
gyepes terület található. A
temető előtti háromszög alakú
területet lemurvázták a parkolás
érdekében. Az ÉNY-i oldalon
háromszög alakú terület látható,
ahol a település II. világháborús
emlékműve kapott helyet. A
továbbiakban erdőterület követi
az utat.
b) Újtelep utca és Duna utca
közti szakasz:
- A Rét utca ezen szakasza
ideális
keresztmetszeti
kialakítással rendelkezik. Az
úttest mindkét oldalán széles
zöldsáv fut, ahol szakaszosan
árok követi a padkát. Egyik
oldalon sem építettek járdát.
Több helyen látható az
indokoltnál nagyobb burkolat a
kapubehajtók
mellett.
Az
utcakép vegyes formát mutat:
egyes lakóépületek előtt gondos növénykiültetés látható, valahol tuják, vagy fák állnak, amelyektől
teljesen eltér a lakóépületek közé ékelődő mezőgazdasági területek, vagy a parlagon hagyott területek
megjelenése.
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JAVASLAT
a) 14. sz főút és Újtelep utca között (nagyrészt külterület):
Az első szakasz nem igényel nagyobb beavatkozást, az utcaképet a szomszédos ártéri
galériaerdő uralja. A temető előtti parkolót a későbbiekben javasoljuk szabványosítani, hogy ezzel a
zöldfelület területét növelni lehessen. Szintén a későbbiekben szükséges részletes kertépítészeti tervet
készíteni a 230/1 hrsz-ú telek rendezési tervben közparknak kiszabályozott részére. A II. világháborús
emlékmű környezetének rendezését a K-04 számú tervlap (Növénytelepítési helyszínrajz I.)
tartalmazza. Ismertetése a következő fejezetben olvasható.
b) Újtelep utca és Duna utca közti szakasz:
A Rét utca második szakasza ideális szélességgel rendelkezik, így a későbbiekben javasoljuk a
DK-i oldalon járda kiépítését. (A rendezési tervben a 4.-es házszámtól mindkét oldalon járdát
irányoznak elő.) A széles zöldsávok ellenére az utcában futó légvezetékek erősen korlátozzák a
növénytelepítési lehetőségeket.
Az DK-i oldalon alacsonyra növő fasor telepítését javasoljuk a 4-es házszámtól a Duna utcáig,
amely nem zavarja a meglévő légvezetékeket. Az ÉNY-i oldalon a Szabadi utcai kereszteződétől 20 kVos légvezeték húzódik, aminek védőtávolsága miatt csak cserjéket lehet telepíteni. Ide szoliter cserjék
ritmikus elhelyezését javasoljuk. A növények helyének kijelölésekor a kapubehajtókat, árkokat, meglévő
közműveket figyelembe kell venni.

1.8. Szabadi utca
A Szabadi utca a település főutcája. Észak-déli irányban szeli át Vámosszabadit, a lényeges
közintézmények itt találhatóak. Győ-Bácsa felől ezen az utcán halad végig a forgalom.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca teljes hosszában a K-i oldalon közvilágítási és távközlési légvezeték halad.
- A Szabadi utca teljes felújítására az elmúlt évben került sor. Az úttest aszfalt burkolatot kapott,
mellette murva padkát alakítottak ki, az árkokat minimálisan rendezték. Az út melletti zöldfelületek és a
járdák kimaradtak a felújításból, így az út és környezete megjelenésében élesen elkülönül egymástól.
- Az utat 5.50-6.00 m-es szélességgel alakították ki, mellette 1 m-es murvapadkát létesítettek. A
meglévő járdákat, árkokat figyelembe véve a növényesítés számára az utca nagy részén nem jut hely.
a) Belterület határa és a Fő utca
közé (8-as házszám) eső szakasz:
- Az utca K-i telekhatárán, a
Bajcsy-Zsilinszky utcától É-ra járda
indul, ami mellett már csak
megközelítőleg 1 m széles
zöldsávnak jut hely az árokig. A
Bajcsy-Zsilinszky utcáig nincsen
járda, itt szélesebb a zöldterület.
Az úttest másik oldalán széles
zöldsáv kapott helyet a padka
mellett árok fut. Az 5-ös és 8-as
házszám között meglévő fasor
látható a NY-i oldalon.
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b) Fő utca két vége közé eső szakasz:
- A Szabadi utca ezen szakasza nagyon szűk keresztmetszeti lehetőségekkel rendelkezik.
- Az utca K-i oldalán folytatódik a meglévő járda, de itt már nem állt rendelkezésre elég hely árok és
zöldsáv számára. A járda után
közvetlenül a padka következik.
A közvilágítási oszlopok a
járdában állnak.
- A NY-i oldalon egy magán
tulajdonban lévő halas tó
található. A burkolatszél és a
telekhatár között megközelítőleg
1.00 m-es murva padkának
maradt hely. A képen látható
leyland ciprus sövény már
magánterületen, a kerítésen
belül található.
c) Fő utca (30-as házszám) és
Kossuth utca közé eső szakasz:
- A Fő utca után a meglévő
járda a Szabadi utca NY-i
oldalán, a telekhatáron halad.
Az út és a járda között 1.502.50 m széles zöldsáv húzódik,
amely közepén árkot alakítottak
ki.
- A K- oldalon a padka mellett
árok halad, amely után 2.00 m
széles zöldsáv következik a
telekhatárig.
d) Kossuth utca és Rét utca
közé eső szakasz:
- Ezen a szakaszon az úttest és
az 1-1 m széles padka mellett a
lakóházak telekhatáráig mindkét
oldalon megközelítőleg 2.00 m
széles zöldsávnak maradt hely,
melynek közepén mélyvonal
húzódik.
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JAVASLAT
a) Belterület határa és a Fő utca közé (8-as házszám) eső szakasz:
Győr-Bácsa felől nagy forgalom közeledik Vámosszabadi felé. Az érkező ezen a ponton lép a
település területére, kiemelt szerepkörrel rendelkezik a Szabadi utca eleje.
Az utca NY-i oldalán javasoljuk a meglévő fasor meghosszabbítását a belterület határáig.
A K-i oldalon nincsen elegendő hely szoliter cserje vagy fa telepítésére, mégis szeretnénk a
település kezdetét egy meghatározó motívummal jelölni. Mivel a település határától a Bajcsy-Zsilinszky
utcáig tartó szakaszon nem épült járda, nagyobb szélességgel rendelkezik a zöldsáv, amit a
következőre használunk fel. A lakóépületek kerítése mellé örökzöld sövényt telepítünk, amely térfalat és
takarást képez egész évben. A sövény elé közvetlenül dekoratív, tömör palánkfal szakaszokat állítunk,
amelyből egységes grafikai mintákat vágunk ki, így a minta növényfelületként jelenik meg a palánk
felületén. A palánkfalak 1.50 m szélességgel és 2.00 m-es magassággal rendelkeznek. Kiosztásukat a
szemközti oldalon futó fasor kiosztásához kell igazítani: 7 m-ként kell egy falszakaszt telepíteni. A
belterületi határtól számítva az első falszakasz a szemközti oldal fasorának első fájával szembe kerül. A
falakra sematikus hal-motívumok kerülnek, amely utal Vámosszabadi fő turisztikai vonzerejére. Ezek a
palánkfalak a Szabadi utca más szakaszain is feltűnnek.

b) Fő utca két vége közé eső szakasz:
Ez a szakasz a Szabadi utca legkeskenyebb része: egyik oldalon sem ültethető növény,
telekhatártól telekhatárig leburkolták. A NY-i oldalon fekvő halastó telekhatárát a tulajdonos leyland
ciprus sövénnyel ültette be, ami mostanra szép méretet ért el, egységes zöld térfalat képez. A sövény
elé közvetlenül, a kerítés mellé az előbb ismertetett palánkfalakat kívánjuk telepíteni. a méret és a
kiosztás megegyezik az előbb ismertetett móddal.
c) Fő utca (30-as házszám) és Kossuth utca közé eső szakasz:
A NY-i oldal keskeny zöldsávval rendelkezik, amelynek
közepén árok húzódik, ezért itt nem áll módunkban növényesíteni.
A K-i oldalon a légvezetékek miatt nagyméretű növényt nem
lehet elhelyezni. Ezen az oldalon növényládákat javaslunk elhelyezni
Egy-egy ládába magas tőre (1.50 m) oltott fűzt telepítünk, amely
megjelenésében egy kis
fához hasonlít. A fűz tavaszi
hajtása
rózsaszínes,
fehéres színben jelenik
meg, ami a virágzás
képzetét kelti. Télen a fűz
vöröses vesszői jelentenek
díszt. A fűz tövébe örökzöld
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díszfüvek kerülnek.
A Szabadi utca 28-as szám, és a Kertész utca 1-es szám telekhatárán egybefüggő örökzöld
sövény látható. Ezeket a sövényeket palánkfalak háttereként kívánjuk felhasználni a korábbiakban
ismertetett módon. Különbség a méretükben van, mivel ezeket a sövényeket a tulajdonosok 1.50 m-es
magasságban tartják. Az új palánkméret: 1.50 m magas, 2.00 m széles.

d) Kossuth utca és Rét utca közé eső szakasz:
Ez a szakasz szintén keskenyebb keresztmetszeti kialakítással rendelkezik, ezért csak a keleti
oldalon van lehetőség növényládák elhelyezésére, az előző szakasznál ismertetett módon.

1.9. Széchenyi István utca
A Széchenyi István utca a Vámosi körút K-i „szárától” indul egyenes vonalban, és a Duna utca D-i
végéhez csatlakozik a Bácsai-csatorna keresztezése után.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
Az utca DK-i oldalán 20 kV-os
és közvilágítási légkábel halad.
A 20 kV-os vezeték a 31-es
számú háznál keresztezi az
utcát és ÉNY-i irányba halad
tovább.
Az utca ideális keresztmetszeti
kialakítással rendelkezik. Az
úttest mindkét oldalán széles
zöldsáv húzódik a padka
mellett földárok látható. Járda
sehol sem épült.
Az ÉNY-i oldalon fasor fut
végig, ami a 33-as számú ház vonaláig tart. Innen, a Bácsai-csatornáig közparkot alakítottak ki, ahol
kerti sétautak és egy játszótér található. A játszóteret terepplasztika öleli körbe, teljes védettséget
biztosítva számára. A terület nagy részét vízparti galériaerdő foglalja el. Egyedül a terület DNY-i része
kopár.
Az utca DK-i oldalán szinte teljesen hiányoznak a növények, sőt jelentős részen a gyepfelület is. A
település viszonylatában, ebben az utcában harapózott el legnagyobb mértékben a kapubehajtók
melletti közterület leburkolása.
JAVASLAT
Az utca ÉNY-i oldalán futó fasor hangulatos eleme az utcaképnek. A Vámosi körút és a
Rozmaring utca közé eső szakaszon néhány egyed hiányzik a fasorból, amelyek pótlása szükséges. A
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pótlást a meglévő fafajjal azonos fajjal kell elvégezni. A meglévő park kopár részének növényesítése és
funkciókkal való megtöltése későbbi tervezési feladat része.
Az utca DK-i oldalán található nagyarányú közterületi burkolást meg kell szűntetni. Ezután
lehetségessé válik egy egységes szoliter cserjékből álló növénysor létrehozása. Fák telepítését a 20
kV-os légvezeték nem teszi lehetővé az 5 m-es vízszintes és függőleges védőtávolsága miatt. A
növények helyének kijelölésekor a kapubehajtókat, árkokat, meglévő közműveket figyelembe kell venni.
1.10. Újtelep utca
Az Újtelep utca a település ÉNY-i végében található, a 14. számú főúttal párhuzamosan fut, utolsó 60
m-e a főúthoz csatlakozik. Az utca eleje merőlegesen csatlakozik a Rét utcához.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az utca NY-i oldalán
közvilágítási és távközlési
légkábelek futnak.
- Az Újtelep utca első 140 m-e
az ártéri erdőben halad. K-i
oldalán már ritkul az erdő,
néhány facsoport látható csak,
alattuk sűrű aljnövényzettel.
- Az erdő után mezőgazdasági
terület következik: K-i oldalon
szántó, NY-i oldalon állattartó
telep.
- A lakóházak által határolt
területen az utca két oldalán
megfelelő arányú zöldsáv
húzódik. A NY-i oldalon, a
telekhatáron járda kezdődik,
amely a főúthoz csatlakozó 60
m-es szakaszig tart. Az utolsó
60 m-en a keresztmetszet
összeszűkül, az úttest mellett 11 m-es padkának marad hely.
- Az utcai zöldfelületen a házak
körülbelül
felénél
látható
valamilyen
növényesítés,
amelynek zöme tuja, valamint
egy-egy fát is telepítettek a lakók.
JAVASLAT
Az utcaképet a K-i oldalon ültetett egységes fasorral kívánjuk rendezni, amely a meglévő
erdősáv után kezdődik. A fák helyének kijelölésekor a kapubehajtókat, árkokat, meglévő közműveket
figyelembe kell venni.
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1.11. Vámosi körút
A Vámosi körút a település középső részén található. Íves nyomvonala a Szabadi utcától indul, és vége
a Bácsai-csatornán áthaladva a Kossuth utcához csatlakozik.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
a) Szabadi utca és Széchenyi
István utca közé eső szakasz:
- Az utca É-i oldalán
közvilágítási és távközlési
légkábelek futnak. A 2-es
házszámú
épületnél
D-i
irányból becsatlakozik egy 20
kV-os légkábel, amely az utca
D-i oldalán halad a Széchenyi
István utca irányába, ahol el is
fordul ÉK-i irányba.
- Az utca ezen a szakaszon
tágas kialakítású. Az úttest
mindkét
oldalán
széles
zöldsávnak
maradt
hely,
kapubehajtók
csak
ritkán
szakítják meg. Az út mindkét
oldalán árok fut.
- Az utca D-i oldalán temető
található, melytől NY--ra eső
terület a rendezési tervben
közparkként szerepel. Jelenleg
szabályos sorokban ültetett
fásítás látható rajta. A temető
előtt háromszög alakú, üres,
gyepes terület található. A
temető mellett tovább haladva horgásztó mellett haladunk el, amelyet fűz- és nyárfák szegélyeznek.
b) Széchenyi István utca és Kossuth utca közé eső szakasz:
- A Széchenyi István utcai kereszteződésben a közvilágítási és távközlési légkábelek áthaladnak a
Vámosi körút felett, és az utca másik, ÉNY-i oldalán haladnak tovább. A 20 kV-os légkábel a Széchenyi
István utcába fordul be.
- Az utca keresztmetszeti kialakítás összeszűkül. A K-i oldalon 1-2 m-es padkának jutott hely, amely a
Bácsai-csatorna után kiszélesedik és egy szelektív hulladékgyűjtőnek ad helye. A NY-i oldalon mély
árok fut a csatornáig. Az árok partján fasor fut. A csatorna után ezen az oldalon már csak keskeny
zöldsáv látható.
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JAVASLAT
a) Szabadi utca és Széchenyi István utca közé eső szakasz:
Az É-i oldalon futó légkábel alá ritmikusan elhelyezett szoliter cserjék telepítését javasoljuk,
amely a Széchenyi István utcáig tart. A D-i oldalon, a 20 kV-os légvezeték kezdetéig fasor telepítését
irányozzuk elő. A temető előtti szabad, gyepes terület növényesítését a K-07-es tervlap
(Növénytelepítési helyszínrajz IV.) tartalmazza, és a 2. fejezetben részletezzük. A Halastó környezetére
a későbbiekben külön kertépítészeti terv készítését javasoljuk.
b) Széchenyi István utca és Kossuth utca közé eső szakasz:
Az utca rendezett képet mutat. A meglévő fasor pótlását, és a Széchenyi István utca felé
történő meghosszabbítását javasoljuk.

2. Önkormányzat által kijelölt zöldfelületek növényesítése
A következő fejezetben a K-02 és K-03 számú tervlapokon (Zöldfelület rendezési helyszínrajz I.
és II.) világoszöld kitöltéssel jelölt területekre kidolgozott növénytelepítési koncepciónkat ismertetjük. A
következő területeket vizsgáltuk:
1. II. világháborús emlékmű környezete
2. Kossuth utcai sétány
3. Polgármesteri hivatal előtti terület
4. Temető (Vámos körút) előtti zöldfelület
5. Emlékpark (Szabadi utca és Fő utca kereszteződése)
6. Mária-szobor környezete (Fő utca és 14. számú főút kereszteződése)
A hat helyszín növénytelepítésnél visszatérő motívumot dolgoztunk ki. A településen áthaladó 3
csatorna meghatározó eleme a település képének, még Vámosszabadi címerében is szerepelnek. A
hatból négy helyszínen a vízfolyásokat idézzük fel íves vonalvezetésű cserjesávokkal, amelyeket nagy
részt törpe csigolyafűzből (Salix purpurea ’Nana’) alakítunk ki. A fűz mellett som fajták (Cornus alba
'Spaethii' és Cornus stolonifera 'Flaviramea') és talajtakarók (Lonicera nitida 'Maigrün'-mirtuszlonc,
Cotoneaster dammeri 'Skogholm'-madárbirs, Rosa 'The Fairy'-rózsa) jelennek meg. Ezeket a
növényeket a fennmaradó két helyszínen is alkalmazzuk, ahol az íves cserjesávokat a meglévő
burkolatok miatt nem tartottuk célszerűnek. A fűz és a különböző somok télen piros és sárga
vesszőikkel díszítenek.
A területekről geodézia felmérés nem állt rendelkezésünkre, ezért a meglévő és megtartandó
elemek helyzetét helyszíni bejárás alapján rajzoltuk be, elhelyezkedésük nem tekinthető pontosnak.
Közmű alaptérképet szintén nem szolgáltatott a Megrendelő, így csak a szabad szemmel is látható
légvezetékeket tudtuk figyelembe venni a javaslatok kidolgozásánál. A növénytelepítési munkák előtt
nélkülözhetetlen az adott terület vizsgálata ilyen szempontból, illetve földmunka csak óvatosan, kézi
erővel végezhető.
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2.1. II. világháborús emlékmű környezete
Vámosszabadi II. világháborús emlékműve a település É-i határában, a 14. sz. főút és a Rét utca
kereszteződésében található.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az emlékmű számára egy háromszög alaprajzú területet jelöltek ki, amelyet kerítéssel vettek körbe.
Jelenleg a kerítés beton lábazata látható, a kerítésmezőket leszerelték. A Megrendelő nem kívánja
elbontani a beton lábazatot.
- Az emlékmű előtt beton
járólapból
kirakott
burkolat
látható, erősen elgazosodott
állapotban.
- A burkolat mellett két oldalon
növényládákat helyeztek el,
illetve 4-4 db mára már
fatermetűvé nőtt tuját ültettek. A
kerítés háromszög alaprajzához
igazodva fenyőket telepítettek. A
növények
leárnyékolják
a
területet,
eltakarják
az
emlékművet.
TERVEZETT ÁLLAPOT (K-04 sz. tervlap)
A meglévő növények közül a tujákat és 2 db fenyőt kivágunk. A növényládákat eltávolítjuk, a
betonlap burkolatot felszedjük.
A növénytelepítést a háromszög alaprajzú területre korlátozzuk. Az emlékmű körül gyepes
felületet alakítunk ki, amelyet ÉNY-ról törpe csigolyafűzből álló 2 db hullámos cserjesáv határol. A
hullámokat somok zárják, közöttük örökzöld és virágzó talajtakarókat telepítünk. Az emlékmű
előterében, a kivágandó fenyők helyére 1 db fűzt ültetünk. Az emlékmű mögötti háromszög-sarokba
örökzöld talajtakarót telepítünk.
A tervezett növények jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. Kossuth utcai sétány
A Kossuth utca és a Bácsaicsatorna között, a Szabadi
utcától K-re terül el egy keskeny,
hosszúkás zöldfelület, ahol 2011ben íves vonalvezetésű sétányt
alakítottak ki.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- Az íves vonalvezetésű burkolat
hosszában
szeli
át
a
zöldfelületet, és a terület ÉK-i
végében álló harangtorony
melletti térbe csatlakozik be.
- A területen számos facsemete
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látható, de a cserjeszint szegényes.
- A Bácsai-csatorna kellemes vízparti hangulatot biztosít a szomszédos csónak kikötőkkel.
TERVEZETT ÁLLAPOT (K-05 sz. tervlap)
A sétány területén ligetes hangulat létrehozására törekedtünk, amely igazodik a korábban
elültetett, kisebb csoportokat alkotó fák elhelyezéséhez. Az elültetett fák mennyisége elegendő, nem
szükséges további fatelepítés, idővel nagy lombkoronát növesztenek.
A Kossuth Lajos utca mellett magasabb cserjékből álló csoportokat alakítunk ki, amelyek
takarást biztosítanak a szennyvízátemelő felé, de a cserjecsoportok között hagyott gyepes részek
rálátást engednek a sétányra, és a mögötte található vízpartra. A vízparton zömében alacsony cserjéket
és néhány évelőt telepítünk, amelyek nem akadályozzák a vízpartra való rálátást.
A tervezett növények jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. Polgármesteri hivatal előtti terület
A Polgármesteri hivatal a Szabadi utca 57. szám alatt található egy épületben a községházzal és a
postával.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- A hivatal épülete előtt, annak
teljes szélességében egy
téglalap alaprajzú zöldfelület
található.
- A területet aszfalt és beton
burkolatok veszik körbe. K-ről
parkolók, É-ról és D-ről szerviz
utak határolják. A vizuális
lehatárolás érdekében mindkét
szerviz út mellett sövényt
telepítettek.
- Közepén egy négyzet
alaprajzú terecskét alakítottak ki, ahol két padot és egy asztalt helyeztek el. A tér mellett két kiemelt
növénykazetta áll, háttérben zászlórudakkal (3 db). Az asztalok előterében két nagy méretű akna
látható, amelyekre egy-egy növényládát helyeztek el. A parkoló felőli oldalon fenyőket telepítettek.
TERVEZETT ÁLLAPOT (K-06 sz. tervlap)
A meglévő sövényeket, fenyőfákat kivágjuk. A növénykazettákat elbontjuk, és a padokat, az
asztalt, a növényládákat eltávolítjuk. A burkolatot áttervezzük, de a meglévő térkövet fel lehet használni
a tervezett tér kialakításához. A nagyméretű akna fedlapokat nem lehet megszűntetni, ezért örökzöld
talajtakarókkal vesszük körbe.
A tervezési terület közepén kör (R=4,50 m) alakú teresedést alakítunk ki, ahol padokat
helyezünk el. A teret íves vonalvezetésű sétautakon lehet megközelíteni 3 irányból. A sétautak
irányultsága a hivatal épületében található többféle funkció felé mutat, illetve az utak ívei a tér
burkolatmintájában is megjelennek. A tér NY-i oldalán az íves burkolatszélhez igazodva helyeztük el a 3
db zászlórudat.
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A teret É-ról és K-ről törpe csigolyafűzből álló hullámos cserjesáv határolja. A cserjesáv mellett,
a tér felőli oldalon gyepfelületet alakítunk ki, a hivatal és a meglévő burkolat felől talajtakaró cserjékből
álló felületet. A meglévő parkolók oldalán szintén talajtakarók kapnak helyet a gépkocsik és a meglévő
aknák takarása érdekében. A parkolók mellé 3 db juharfát telepítünk, a tértől ÉNY-ra tavaszi
virágzásával megkapó látványt nyújtó díszcseresznye kerül.
A tervezett növények jegyzékét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2.4. Temető (Vámos körút) előtti zöldfelület
A tervezési terület a Vámosi körút és a Temető utca kereszteződésében, a temető előterében található.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- A temető kerítésével
párhuzamosan egy járda fut.
Tervezési területünk ettől a
járdától az úttest melletti árokig
terjed.
- A közel vízszintes zöldfelület
középpontjában egy 20 kV-os
légvezetéket tartó oszlop áll. A
légvezeték a terület felett halad
át. Az oszloptól É-ra 2 db fa
látható.
- A temető előtti járda Temető
utcai végpontjánál padokat és
hulladékgyűjtőt helyeztek el.
TERVEZETT ÁLLAPOT (K-07 sz. tervlap)
A területen áthaladó 20 kV-os légvezeték 5 m-es védőtávolsága miatt fák nem ültethetők a
területre. A Vámosi körút mellett álló 2 db fákat megtartjuk. A tervezett cserjékből két hullámos vonalat
alakítunk ki, amelyek nagy részét törpe csigolyafűz alkotja. A fűz mellett különböző som fajták jelennek
meg.
A tervezett növények jegyzékét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2.5. Emlékpark (Szabadi utca és Fő utca kereszteződése)
A tervezési terület a Fő utca és a Szabadi utca kereszteződésében, a Szigeti utca végében egy közel
téglalap alaprajzú terület.
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- A tervezési területen nem régen emlékparkot alakítottak ki. A Fő utca mentén merőleges parkolókat
létesítettek. A területen kerti pavilont, pergolát, körülötte padokat, és egy millenniumi keresztet
helyeztek el. A kerti elemek megközelítésére burkolatokat raktak le. A növények szinte teljesen
hiányoznak. Néhány puszpángot és tuját elültettek, de méretük olyan kicsi, hogy szinte ki sem látszanak
a gyepből.
TERVEZETT ÁLLAPOT (K-08 sz. tervlap)
A tervezési területen kialakított burkolatok nagyban meghatározzák a növénytelepítési
lehetőségeket. A parkoló É-i és K-i oldalán keskeny zöldfelületnek maradt hely, ahová coulé-kavics
terítését javasoljuk, mivel a szűk keresztmetszet miatt növények nem ültethetők. Ez alól a pergola
közvetlen környezete jelent kivételt, ahol a kavics közé futórózsát telepítünk, amely idővel a
faszerkezetet befutja. A parkolót NY-i oldalról magas rózsával zárjuk le.
A kerti pavilon és a pergola között magas cserjéket telepítünk, így takarva a pavilonban
üldögélők elől a parkoló látványát. A pergola É-i oldalán megismételjük a kavicssávot és a futórózsák
telepítését.A pavilon melletti tér és a Millenniumi kereszt környezetének burkolata között a gyepfelület
legkisebb mérete 4 m, amely csábít az átközlekedésre. Az áttaposás kialakulásának megakadályozása
érdekéven sövényt telepítünk.
A tervezési terület É-i és K-i telekhatárán íves kontúrú cserjesávot telepítünk, ahol elhelyezzük
a meglévő tujákat. A tuják mellett levelükkel és virágukkal díszítő, változatos csoportokat alakítunk ki. A
területen 4 db lombhullató fát helyezünk el.
A tervezett növények jegyzékét az 6. s. melléklet tartalmazza.

2.6. Mária-szobor környezete (Fő utca és 14. számú főút kereszteződése)
A Mária-szobor a település D-i határában, a 14. számú főút és a Fő utca kereszteződésében egy
feszület alatt, egy nagy kiterjedésű zöldfelület csücskében áll. Tervezési feladatunk a szobor közvetlen
környezetére korlátozódik.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
- A szobor egy ártéri ligeterdőt
idéző terület D-i sarkában áll.
- Körülötte nyárfák és fűzfák
állnak. Hátterében egy kis tó
látható. Az aljnövényzetet
karban tartják.
- A terep enyhén hullámzik, a
szobor egy kis magaslaton áll.
A szobor előtt Erzsébet
királynénak emléket állító
oszlop látható.
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TERVEZETT ÁLLAPOT (K-09 sz. tervlap)
A tervezett cserjékből két hullámos vonalat alakítunk ki, amelyek a Mária-szobrot veszik körbe.
A cserje-hullámok a terepviszony hullámzásához igazodnak. A cserjék nagy részét törpe csigolyafűz
alkotja. A fűz mellett különböző som fajták jelennek meg, a Mária-szobor körül nyáron virágzó cserjével.
A tervezett növények jegyzékét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

III. Javasolt rendeletek
1. Közterületre a tulajdonoson kívül másnak fát, cserjét ültetni csak a zöldterület kezelőjével
történt előzetes egyeztetést követően, az írásban megadott kezelői hozzájárulás birtokában
lehet.
2. A zöldterületek kezelője a közterületre történő fatelepítést megelőzően az önkormányzati
közutak kezelőjével – szükség szerint – egyeztetni köteles.
3. A közterületre ültetett fák, cserjék fenntartásáról legalább 3 vegetációs időszakon keresztül a
növényzet telepítője köteles gondoskodni.
4. A közterületre ültetett fák kivágására hatósági engedély nélkül a fa telepítője nem jogosult.
5. A lakóingatlanok előtti közterületek leburkolása a közterület tulajdonosának hozzájárulása
nélkül nem lehetséges.

Győr, 2016.04.27.

Hencz Helga
okl. tájépítészmérnök, vezető tervező
K 08-0394

Nusser Gabriella
okl. tájépítészmérnök
K 08-0493
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IV. Mellékletek
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