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1 Bevezető 

																																																																																												
Magyarországon	az	örökségvédelem	a	helyi	közösségek	feladata	is,	-	
amelyet	 kiemelkedő,	 egyetemes	 értékek	 esetén	 felsőbb	 szintű	
jogszabályi	védelemben	is	részesítenek	-,	ám	minden	terv,	védelmi	
stratégia	annyit	ér,	amennyit	a	helyben	lakók	megvalósítanak	belőle.		
Ezért	 fontos,	 hogy	 minél	 több	 helyi	 lakos	 részt	 vegyen	 lakóhelye	
építészeti	 és	 természeti	 értékeinek	 megőrzésében,	 alakításában,	
mert	 csak	 így	 biztosítható	 a	 hosszú	 távú	 védelem	 és	 fejlődés.	 A	
település	történeti	értékeinek	hordozói:	a	telkek	és	utcák	hálózata;	a	
beépített,	és	a	 természeti	zöldterületek	aránya;	az	épületek	külső-
belső	 formája,	 az	 épületszerkezetek,	 anyagok,	 stílusjegyek,	
díszítések;	 a	 táj	 és	 az	 épített	 környezet	 viszonya;	 mind-mind	 a	
település	egyedi	ismertetőjegyei.	A	településképi	arculati	kézikönyv	
és	az	erre	alapuló	településképi	rendelet	azokat	a	megállapításokat	
foglalja	 össze,	 amivel	 az	 itt	 élők	 is	 tudatosan	 őrizhetik	 meg	
értékeiket.		

 
Alakítsuk együtt Vámosszabadi jövőjét! 
	

	
Lizákné	Vajda	Lívia	
					polgármester	 	
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2 Alsó-Szigetköz bemutatása 

A Kisalföd	északi	részén,	a	Nagy-Duna	és	Mosoni	–Duna	által	közre	zárt	
területet	nevezik	Szigetköznek.	A	 jellemzően	ártéri	erdőkkel	szegélyezett	 jó	
termőtalajú	 térségben	 hagyományosan	 halászatból	 és	 mezőgazdasági	
termelésből	 éltek	 az	 itt	 lakók.	 A	 Bős-Nagymarosi	 vízlépcső	megépítésének	
elmaradása	miatt	a	felső-szigetközi	nagy-dunai	ág	elterelésével	megváltozott	
táj	 napjainkra	 nyerte	 vissza	 régi	 vadregényes	 jellegét,	 gazdag	 madár-,	 és	
növényvilága	 a	 különlegesen	 védett	 természetvédelmi,	 ökológiai	 folyosó	
területté	 teszi	a	 tájat.	Az	Alsó-Szigetközben	a	győri	egészséges	 ivóvízellátás	
kútjai	találhatók,	valamint	a	folyók	menti	töltések,	ártéri	gátjai,	szivattyúházai,	
csatornái	 jelentős	 árvízvédelmi	 szerepet	 játszanak	 a	 nagy	 áradások	 idején.	
Tájvédelmi	 szempontból	 a	 meglévő	 vízfelületek,	 vízfolyások	 és	 az	 azokat	
kísérő	zöldterületek,	fasorok,	kisebb	ligetes	erdők	döntő	fontosságúak	a	táji	
jellemzők	 megőrzése	 szempontjából.	 A	 holtágak	 vízellátásával	 az	 élővizes	
élőhelyek	 megmaradnak	 és	 csónakázásra	 is	 kiváló	 terepet	 biztosítanak;	 az	
erdőkben	vadászat	és	erdőgazdálkodás	történik.	A	vízjárta	síkság	Győr	felé	eső	
területe,	Dunaszegtől	az	Alsó-Szigetközi	táj	besorolásba	esik.	
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Alsó-Szigetköz	 települési	 közé	 tartozik:	
Győrzámoly,	 Győrújfalu,	Vámosszabadi,	 Kisbajcs,	
Szőgye,	Nagybajcs	és	Vének.		

	
Vámosszabadi	légifotón	 	
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3 Vámosszabadi településtörténete 

	
Vámosszabadi közigazgatási	 területe	 Alsó-Szigetköz	
területén,	a	Nagy-Duna	közelében	helyezkedik	el.	Területe:	
22,37	km2.	Külterületén	mezőgazdasági	tevékenység	folyik,	
valamint	 vízgazdálkodási	 és	 erdő	 területek	 alkotják.	
Lakossága	 meghaladja	 az	 1900	 főt;	 népessége	 2000	 óta	
folyamatosan	 növekszik,	 miután	 Győr	 megyei	 jogú	 város	
agglomerációjának	 kedvelt	 lakóhelyévé	 vált.	 A	 lakosok	 a	
közeli	 Győrben	 dolgoznak,	 de	 sokan	 járnak	 át	 Ausztriába	 a	
hétköznapokon	is,	így	a	Győr	környéki	falvak	alvó	kertvárosi	
övezetté	 kezdenek	 átalakulni.	 A	 régi	 térképek	 tanúsága	
szerint	a	település	a	Nagy-Duna	partjától	távolabb,	a	Győrtől	
a	 szlovák	 határhoz	 vezető	 alakult	 ki	 Alsóvámos	 és	
Győrszabadi	 településekből.	 Alsóvámos	 évszázadokon	
keresztül	 vámszedőhely	 volt,	 Győrszabadi	 lakói	 pedig	
kiváltságokat	élveztek.	
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Alsóvámos első	okleveles	említése	1268-ból	való,	melyben	a	
település	 „Villa	 Vamus”-ként	 szerepelt.	Már	 akkor	 tartozott	 hozzá	
egy	 puszta,	melyet	 Sáránsérnek,	 -	ma	 Sárás	 puszta	 -,	 neveztek.	 A	
községe	 a	 XVIII.	 században	 sok	 háborús	 pusztítás	 érte.	 Először	
Ottokár	cseh	király	hadai	dúlták	fel,	majd	Batu	kán	tatár	hordái	tették	
a	 földdel	 egyenlővé.	 Győr	 1594-es	 ostromakor	 pedig	 a	 török	
csapatok	égették	fel.	Ekkor	pusztult	el	a	falu	fából	készült	temploma	
is,	amely	még	1330-ban	épült.	Az	1332	 -1337.évi	pápai	adószedők	
tizedjegyzékeiben	 említik	 "Wamus"	 (Vámos)	 falu	 templomát.	
Mátyás	király	1466-ból	 származó	 leiratából	 tudjuk,	hogy	Vámos	és	
környéke	akkoriban	a	győri	káptalan	birtoka	volt.	Később	ez	a	terület	
a	Héderváryak	és	a	Viczayak	 tulajdonába	került.	Az	 itt	élők	a	XVII.	
század	második	 felében	a	 lutheránus	 vallást	 követték,	 ezért	 1660-
ban	Héderváry	János	győri	kanonok	felszólította	a	vámosiakat,	hogy	
térjenek	 át	 a	 katolikus	 hitre,	 s	 ha	 ezt	 nem	 teszik	 költözzenek	 el.	
Emiatt	sokan	kerestek	új	otthont	a	szomszédos	Újfaluban,	valamint	
Csiliz-	és	Csallóköz	más	helységeiben.	1945	után	földet	osztottak,	és	
Sárás	pusztán	a	Székeskáptalan	birtokát	is	elvették.		
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1950-ben	 Alsóvámos	 egyesült	 Győrszabadival,	 melyet	
régebben	 Zabodinak	 hívtak.	 A	 falu	 neve	 onnan	
eredeztethető,	hogy	az	itt	élőknek	volt	egy	olyan	kiváltságuk,	
melynek	értelmében	szabadon	halászhattak	és	vadászhattak.	
Amit	 a	 Vámostól	 elválasztó	 holt	 ágon	 átvitték	 az	 elejtett	
állatokat,	 már	 vámot	 kellett	 fizetniük.	 Feljegyzések	 szerint	
Zabadit	és	vidékét	már	a	tatárok	feldúlták.	Továbbá	léteznek	
olyan	 okmányok	 is,	 melyek	 bizonyítják,	 hogy	 a	 falut	 Győr	
1594-es	ostromakor	teljesen	megsemmisítették	a	törökök.		
	
XIV.	 században	már	 említik	 a	 falu	 templomát,	 ami	 a	 török	
időkben	elpusztult.	A	XIX.	század	közepén	felépített	templom	
freskóit	és	olaj-festményeit	ismeretlen	olasz	festő	készítette.	
A	 templomot	 1994-ben	 renoválták,	 és	 hozták	 rendbe	 a	
freskókat.	 A	 történelem	 viharai	 és	 a	 dunai	 árvizek	 az	
épületeket	elsodorták,	de	jellegzetes	szigetközi	táj	kárpótolja	
az	itt	élőket.		

	

1896-ban,	 amikor	 “Vámos	 összes	 házai,	 a	 templom	 is	 vízben	
állottak,	 úgy,	 hogy	 a	 közlekedés	 csak	 ladikkal	 volt	 lehetséges”	 –	
árvíz	rongálta	meg,	de	nagyárvízek	később	is	érték	a	községet,	ezért	
csak	nagyon	kevés	régi	épület	maradt	meg	a	településen	
	
Szabadiban	 is	 közel	 200	 évnek	 kellett	 eltelnie	 ahhoz,	 hogy	 újra	
emberlakta	 vidék	 lehessen.	 1658-ban	 az	 összeírók	 még	 csak	 egy	
lakott-,	négy	egész-	és	két	félhelyes	pusztatelket	tudtak	feljegyezni.	
1727-ben	 is	 csupán	 tizenkét	 jobbágy-	 és	 zsellércsalád	 élt	 itt.	
Alsóvámoshoz	 hasonlóan,	 Szabadin	 is	 gyakran	 pusztított	 árvíz.	 Az	
1850-től	 1899-ig	 tartó	 időszakban	 a	 település	 majdnem	 öt	
alkalommal	 került	 víz	 alá.	 1924-ben	 tűzvész	 áldozata	 lett	 a	 falu	
legtöbb	 háza.	 Ennek	 következtében	 alakult	 meg	 az	 "Önkéntes	
Tűzoltótestület",	melyet	1950-ben	újjászerveztek,	1956-	ban	pedig	
korszerűsítették	felszerelését.		
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Szabadihoz	 is,	 mint	 Vámoshoz,	 tartozott	 egy	
puszta,	 melyet	 Szúnyogházának,	 másképpen	
Lencseházának	 neveztek.	 Ez	 a	 vidék	 1924-ig	 a	
Wenckheim	 grófok	 birtoka	 volt;	 majd	 a	 Khuen-
Héderváry	 család	 tulajdona	 lett.	1950-ben	Győrszabadi	
egyesült	 Alsóvámossal,	 s	 az	 újonnan	 létrejött	 falut	
Vámosszabadira	 keresztelték.	 1954.	 július	 15-én	 kora	
délután	 verték	 félre	 a	 harangot,	 mellyel	 kitelepülésre	
szólították	fel	Vámosszabadi	lakosságát.	A	települést	újjá	
kellett	 építeni.	 	 1969-ben	 a	 Vámosszabadihoz	 tartozó	
Sáráspusztát	 Győrhöz	 csatolták.	 Ekkor	 a	 település	
lélekszáma,	 valamint	 területe	 is	 csökkent.	 1977-ben	
megszűnt	 a	 helység	 önálló	 tanácsa,	 s	 Kisbajcs	 Község	
Közös	Tanácsának	 lett	 társközsége.	Ez	a	közjogi	állapot	
1990.	 szeptember	 30-ig	 tartott,	 Vámosszabadi	 önálló	
önkormányzattal	rendelkező	település	lett.	
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A	 kezdetektől	 földrajzi	 elhelyezkedésük	 és	 a	 közlekedési	
kapcsolataik	 határozták	 meg	 a	 két	 település	 fejlődését.	
Vámos	volt	a	nagyobb,	itt	megfigyelhető	a	két	teresedés:	egy	
a	templom	körül	és	egy	pedig	a	falu	déli	részén.	Vámos	már	
ekkor	 nagyon	 fontos	 határátkelő	 volt	 a	 Bécs-Győr-
Budapestet	 összekötő	 közlekedési	 és	 kereskedelmi	 útvonal	
mellett.	Az	1800-as	években	készült	térképen	a	két	település	
még	 mindig	 különálló	 volt.	 Szabadi	 egyutcás	 képe	 nem	
változott,	 csak	 hosszanti	 irányba	 bővült.	 Vámos	
szerkezetében	 sem	 látható	 nagy	 eltérés.	 A	 falu	 szintén	 a	
meglévő	utcák	mentán	bővült,	sűrűbben	beépített	lett.	A	déli	
részen	 lévő	 teresedés	 megmaradt.	 Ezt	 követően	 a	
településszerkezet	 továbbfejlődését	 a	 két	 település	
határátkelő	szerepe	határozta	meg.	A	harmadik,	1869-87-es	
katonai	felmérés	térképen	is	két	településként	 jelenik	meg,	
elnevezésük:	Vámos	és	Szabadi.		
	

	

Az	 1800-as	 évek	 végén	 Vámos	 és	 Szabadi	 még	 két	 önálló	
településként	létezett.	Szabadi	egyutcás	útifalu	volt,	Vámos	pedig	
több	út	kereszteződésében	jött	létre.	
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A határállomás	működéséig	vámhely	maradt	a	település.	A	
Szlovákiába	 irányuló	 forgalmat	 a	 Dunán	 átvivő	 immáron	
kultúrtörténeti	 értékű	hídon	vezették	át	Vámosszabadi	 és	 a	Nagy-
Duna	másik	partján	fekvő,	de	a	trianoni	döntésig	Magyarországhoz	
tartozó	 csilízközi	 Medve	 között.	 A	 híd	 elkészülte	 előtt	 komp	
biztosította	 az	 összeköttetést,	 de	 már	 az	 első	 világháború	 előtt	
felmerült	egy	híd	megépítésének	a	gondolata.	A	háború	és	a	trianoni	
döntés	miatt	ez	csak	terv	maradt.	Az	1938-as	első	bécsi	döntés	után	
a	 Felvidéken	 újra	 feléledt	 a	 híd	 megépítésének	 gondolata.	 A	
következő	 évben	 már	 meg	 is	 kezdték,	 1942-ben	 pedig	 már	 be	 is	
fejezték	 az	 építkezést.	 1944-ben	 bombatámadás	 érte,	 majd	 egy	
úszóakna	 rongálta	 meg;	 1945.	 márciusában	 pedig	 a	 visszavonuló	
német	csapatok	felrobbantották.	A	szovjetek	azonnal	megkezdték	az	
újjáépítést,	de	csak	ők	használhatták.	Csak	1968-ban	kezdték	meg	a	
végleges	felújítást,	ami	1973-ban	fejeződött	be.	
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4 Örökségvédelem 

Egyedi helyi védelemben részesített	épületek,	
emlékművek,	 amelyek	 építészeti,	 építészettörténeti,	
esztétikai	 értéke	 az	 országos	 védelemre	 javaslást	 nem	
indokolja,	 de	 jellegük	 kifejezi	 a	 község	 múltjának	
sajátosságait,	 egyéni	 kultúráját,	 hagyományait,	 a	 község	
számára	megőrizendő,	védendő	értéket	képviselnek:																																				

	•	Római	katolikus	templom	hrsz.:	99		
•	régi	óvoda	épülete	hrsz.:	92		

•	harangláb	hrsz.:338		
•	Római	katolikus	plébánia	épülete	hrsz.:137		

•	lakóház	hrsz.:	300/3		
Helyi	védelemre	javasolt	értékek:		
•	Kőkereszt	korpusszal,	hrsz.:	057	(szabadi	temető)		
•	Kőkereszt	korpusszal,	hrsz.:	205	(vámosi	temető)		
•	Millenniumi	fakereszt,	hrsz.:	338/1		
•	Kőkereszt,	14	sz.	főút,	hrsz.:	16/2		
•	Boldogasszony	emlékmű	14.	sz.	főút,	hrsz.:	0246/2		
•	Lakóház,	Kiss	utca	3.	hrsz.:	202		
•	Kőkereszt,	Szabadi	út.	hrsz.:	19		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mindenszentek	temploma	 	
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Emlékmű,	harangláb	és	kőkereszt	Vámosszabadin	 	
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Az	elhagyatott	határátekelő	zászlótartó	
oszlopainak	lábazati	díszei:	
	
	
	
	

	

Ló 
Szarvas 

Sárkány 	
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5 Településképi szempontból 
meghatározó területek 

	
Településképi követelményrendszer  
Vámosszabadin	 az	 egylakásos	oldalhatáron	álló	 előkertes	beépítés	
dominál.	 A	 lakóterületeken	 döntően	 földszintes,	 sátor-	 és	
nyeregtetős	 lakóépületek	 találunk. 	 Az	 1980-90-es	 építésű	 házak	
jellemzően	nyeregtetősek,	beépített	tetőtérrel.	A	legújabb	házakon	
megfigyelhető	 az	 alacsonyabb	 hajlásszögű,	 mediterrán	 típusú	
tetőidom.		
	
A	 meghatározó	 településképi	 területek	 lehatárolása	 alapvetően	
követi	 a	 szabályozási	 terv	 övezeti	 lehatárolásait.	 A	 község	 helyi	
építési	szabályzatában	foglaltakon	túlmenően	a	területi	építészeti	
előírásokat	is	figyelembe	kell	venni,	és	az	új	épületek	építésekor,	a	
meglevők	átalakításakor,	felújításakor,	bővítésekor	az	ajánlásokat,	
jó	példákat	célszerű	megfogadni,	mert	ezáltal	biztosítható,	hogy	a	
helyi	értékek	az	utókor	számára	is	megőrzésre	kerüljenek.		

	
A	szigetközi	tájon	elsősorban	a	táji,	természeti	értékek	védelme	az	
elsődleges,	miután	 a	 pusztító	 árvizek	 nem	 sok	 épített	 örökséget	
hagytak	 meg,	 viszont	 nagyon	 fontos,	 hogy	 az	 új	 építésű	
lakóépületek	a	kor	jó	színvonalán,	harmonikusan	illeszkedjenek	a	
faluképhez.		 	
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A két történeti településmag	 ma	 is	 jól	 látható,	
telekszerkezete	 organikusan	 alakult	 ki,	 míg	 ezzel	 szemben	 a	
tervezett	 lakóterületeken	 már	 az	 újabb,	 szabályos,	 közel	 téglalap	
alakú	 telkek	 és	 a	 többnyire	 egymásra	 merőleges	 utcák	 hálózata	
figyelhető	meg.	A	település	szerkezetét	a	 lakóterületek	határozzák	
meg,	de	nagyobb	zártkerti,	 illetve	átalakuló	 lakóterületi	 rész	van	a	
mezőgazdasági	 művelésű	 területek	 között.	 Két	 gazdasági	 terület	
került	 kialakításra,	 a	 határátkelőnél,	 és	 a	 település	 nyugati	
határában.	A	beépítésre	szánt	területeken	a	családiházas	beépítés	a	
meghatározó,	 ezért	 a	 régi	 településrészeken	 a	 falusias,	 fésűs	
beépítési	 karaktert,	 az	 újabb	 lakóterületeken	 az	 alacsony	
kertvárosias	 karaktert	 különböztetjük	 meg,	 valamint	 a	
településközpont	 védett	 része	 kerül	 még	 lehatárolásra,	 ahol	
zömében	 magtalálhatóak	 az	 intézmények	 is.	 A	 speciális	 területet	
alkotnak	a	zártkeretek,	és	az	új,	többszintes	lakópark	Győr	közvetlen	
szomszédságában.	 A	 be	 nem	 építhető	 területeken	 a	 jellemző	
síkvidéki	mezőgazdasági	művelésű	táj,	valamint	a	vízparti-természeti	
karakter	a	horgásztavak	környékén,	Vörösréten,	Körtvélylaposon.		 	
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5.1.	Falusias	karakter	(fésűs	beépítés)	
5.1.1.	Településképi	jellemzők	

	
	

FALUSIAS	LAKÓTERÜLETI	KARAKTER	
	

telepítés/telek/beépítés	módja	
A	szigetközi	falvak	sík,	ártéri	területen	épültek,	a	falusi	életmód	
miatt	(udvar/konyhakert/baromfiudvar/istálló/kert)	hosszú	
telkeken	az	oldalhatáron	álló,	fésűs	beépítés	alakult	ki.	A	
település	régi	utca-	és	telekszerkezete	a	tömbbelsőkben	nyitott	
új	utcákkal	módosították	a	településszerkezetet,	de	az	
odalhatáron	álló	beépítési	mód	jellemzően	megmaradt.		

	
	

tömegformálás/szélesség-hosszúság	aránya	
A	házak	zömmel	az	utcavonalra	merőleges	nyeregtetősek,	a	
régebbi	beépítések	oromfalasak,	a	későbbiekben	kontyoltak,	az	
újabb	építésű	házak	sátortetősek.	Általában	egy	–vagy	
kétlakásos,	az	udvar	oldalhatárán	álló	sorolt	épülettömegek	
alkotják.	
	
szintszám/legmagasabb	pont	
A	telek	beépíthetősége	miatt	tömegük	többségében	tégalalap	
alaprajzra	szerkesztett	földszintes,	magastetős	épületek.	Az	
utcákban	elvétve	emeletesházak,	és	tetőtérbeépítéses	
családiházak	találhatók.	
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tető/tetőhajlásszög/anyag	
A	magastető	hajlásszöge	38-45	fok	közötti,	cserépfedésű,	a	
régebbi	házak	hornyolt,	vagy	sajtolt	agyagcseréppel,	az	újabbak	
betoncseréppel	fedettek,	de	megjennek	a	pala	és	bitumenes	
zsindely	fedések	is,	azonban	jellemzően	cserépfedésűek.	
	
homlokzati	elemek/díszítő	
vakolatarchitektúra/szín/lábazat/eresz-csatorna	
A	homlokzatok	vakoltak,	díszítőelemként	ablakkeretezés	és	
egyszerű	párkányhúzás	látható,	a	festett	sima	vakolat	és	a	
színezett	kőporos	vakolat	jellemző	felületképzés;	színeiben	fehér,	
törtfehér,	pasztellszínek.	A	lábazat	kőből	rakott,	vagy	lábazati	
vakolattal	ellátott	betonlábazat.	Az	ereszcsatorna	
függőereszcsatorna.		
nyílászárók/méretarány/anyag	
Az	ablakok	faszerkezetűek,	a	korszerűsítések	során	megjelentek	a	
műanyagnyílászárók.	A	házak	építési	idejének	megfelelően	az	
álló,	kisebb	ablakokat	kicserélték	nagyobb	háromosztásúakra,	
amiből	jellemzően	két	utcai	ablak	van	a	homlokzaton.		
	

Előkert/kerítés/felirat,	cégér	
Az	épületek	az	utcavonalra	épültek,	a	későbbi	építkezéseknél	
minimális	előkerteket	írtak	elő	(1-2	méter),	ami	előtt	utcai	kerítés	
húzódik.	A	kerítések	alacsony	lábazatú,	épített	pilléres,	áttört	
mezőkkel	(fémpálcás,	fémhálós,	fabetétes)	ellátottak.	Néhány	
helyen	téglából	épített	tömör	kerítés	vakolt	felülettel,	tömör	fa,	
vagy	fém	kétszárnyú	nagykapuval,	személybejáróval.		
	
A	lakóterületen	kisebb	vállalkozásokat	hirdető	feliratok	a	
kerítésen,	vagy	kapun,	utcai	homlokzati	falon	festett	fémlemezen	
vagy	nyomtatott	formában	jelennek	meg.	
	
	
	
növényzet	
A	kicsi	előkertekben	virágok,	kisebb	bokrok	vannak,	az	utcákban	
a	házak	előtt	kisebb	fák	állnak,	a	gondos	lakók	virágoskertet	
gondoznak.	Az	utcák	nem	közlekedési	felületei	füvesítettek.	A	
kertekben	a	háztartások	szükségleteinek	kielégítésére	folyik	
kertművelés.	
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utca/közterület	
A	lakóutcák	szélesek,	a	régi	utcákban	kétoldali	vízelveztő	nyílt	
árok	és	a	keskeny	beton	járda	között	füvesített	terület	jellemző,	
az	új	utcákra	a	lakóépületek	előtt	kapubejárók	(egyben	
parkolóhelyek)	a	jellemzők.	Az	utcákban	légvezetékes	távközlési	
és	elektromos	áramellátás	van;	a	vezetékes	víz-,	csatorna	és	gáz	
bekötések	föld	alatt	érkeznek	a	telekhatárig.	
speciális	
A	régi	településmagok	településszerkezetét,	és	hagyományos	

beépítésének	
karakterét	
érdemes	
megtartani.		
Megfontolandó	
egy-két	régebbi	
lakóháznak	a	
helyi	védelmét	
kezdeményezni.	
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Duna	utca																																					
	
	
	
	
	
	
	
Kossuth	
utca	és		
Szabadi	
utca	 	
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5.1.2.	Ajánlások,	jó	példák	

	
	

Falusias	karakterű	településkép	meghatározó	területének	
építészeti	előírásai	

	
Jellemző	karakter	elemek	 Településképi	meghatározó	

terület	
Beépítés	módja	 Oldalhatáron	álló	

1	szint,	max	2	szint	vagy	
tetőtérbeépítés	
az	udvaron	oldalhatár	mentén	
épített	állattartó,	vagy	tároló	
helyiségek,	hátsó	udvarban	fából	
készült	góré,	(pajta),	füstölő,	
fészer,	fóliasátor,	melyek	
magassága	alacsonyabb	a	
főépületénél.	

Szintszám/legmagasabb	pont	
Kerti	építmények	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kerítés	 Oszlopos,	áttört	mezős,	
nagykapuval	és	kiskapuval.	

Növényzet	
	
	
	
	
	
	

Utcai	füvesített	terület,	1vagy	2	
fával,	virágoskerttel;	
a	kertekben	háztáji	gazdálkodás	
folyik.	A	hosszú	lakótelkek	
végében	a	falu	sűrűbb	beépítése	
új	utca	nyitásával	várható.	
	
A	régi	településmagok	
utcaszerkezete	megtartandó.	
Az	épületek	kialakítása	a	
hagyományos	magastetős,	
utcavonalra	merőleges	gerincű,	
vakolt	falú,	utcavonalon	álló	
legyen.		
	
A	házak	előtti	utcaszakaszon	
növényzet	telepítése	és	
gondozása	javasolt.	

Egyedi	ajánlások	
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A fésűs (falusias) beépítésben	 a	 meghatározó	
utcaképi	 ritmus	betartása	és	 a	 jellegzetes	épülettömegek	 sorolása	
eredményez	 harmonikus	 településképet.	 Az	 utcába	 újonnan	
beépítésre	kerülő	lakóépületeknél	ajánlott	az	utcavonalra	merőleges	
nyeregtető	38-45	fokos	kialakítása.	
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5.2.	Kertvárosi	karakter	(családiházas	beépítés)	
5.2.1.	Településképi	jellemzők	

	
	

KERTVÁROSIAS	LAKÓTERÜLETI	KARAKTER	
	

telepítés/telek/beépítés	módja	
Az	új	telekalakítások	a	falu	határában	történtek.	A	tervezett	
lakóterületen	kiszabályozott	telkek	lehetővé	teszik	nagyobb	
házak	(kétlakásos	ikerház)	elhelyezését	is,	de	néhány	szabadon	
álló	beépítéstől	eltekintve	oldalhatáron	álló	beépítési	módban,	az	
utcavonaltól	beljebb	húzva	(min	6	méter)	állnak	a	lakóházak.	A	
Szitás	dombon	többszintes	lakóépületek	épültek,	átmenetet	
képezve	a	kisvárosias	karakter	felé.	

	

tömegformálás/szélesség-hosszúság	aránya	
A	tömegkialakítás	igen	változatos	a	mediterrán	típustól	a	
modern,	stílusúig	látható	a	lakóterületen	épület.	Közös	
jellemzőjük	a	jó	minőségű	építőanyagok	használata	és	a	
telekszélességéből	eredően	az	épülettömegek	léptékének	
hasonlósága.	
	

	
szintszám/legmagasabb	pont	
Zömében	földszintes	családiházas	beépítés,	jellemzően	1-2	
szintesek.	A	lakóparkban	3-4	szintes	társasházak.	
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tető/tetőhajlásszög/anyag	
A	tetőfedése	változatos,	a	hajlásszögtől	függően	fémlemez,	
bitumenes	zsindely,	cserépfedés,	a	pala	nem	jellemző.	Lapostetős	
épület	nem	jellemző,	a	medietrrán	25-35	fokos	tetők,	illetve	a	
hagyományos	38-45	fokos	tetőhajlásszögek	jelennek	meg.	

	
homlokzati	elemek/díszítő	
vakolatarchitektúra/szín/lábazat/eresz-csatorna	
A	homlokzatok	egyszerű	vakolt,	vagy	kőporos	vakolatúak,	díszítés	
nem	jellemző,	az	ablakkeretek	kiemelése,	oszlopok,	bejáratok	
hansúlyozása	jelenik	meg.	A	színek	visszafogottak,	világosak,	a	
lábazat	burkolt,	vagy	lábazatvakolattal	ellátott,	az	ereszcsatorna	-	
a	modern	tervezésű	házak	kivételével	-,	függőereszes	
kivitelezésű,	sok	esetben	a	tetőrendszer	része.	

	
	

nyílászárók/méretarány/anyag	
Az	ablakok	korszerű	hőszigetelt	üvegezésű	fa,	vagy	
műanyagszerkezetek,	a	ház	stílusához	igazodó	arányrendszerben.	
Az	udvar	felé	nagyobb	üvegezett	felületek,	teraszajtók	nyílnak.	Az	
utcai	homlokzaton	megjelennek	a	tömör	garázskapuk,	és	a	szép	
bejárati	ajtók.		
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Előkert/kerítés/felirat,	cégér	
Az	előkertekben	az	alápincézett	házaknál	gépkocsilehajtók	
vannak,	máshol	az	előkertek	parkosítottak,	növényzettel	
ellátottak.	A	házak	karakteréhez	igazított	nem	tömör	kerítések,	
jellemzően	épített	lábazat	és	kerítésoszlopok	között	fa	nem	
tömör	mezőkkel,	de	kovácsoltvas,	fém	pálcás	kerítések	is	épültek.	
Amennyiben	kisvállakozói	tevékenység	zajlik,	ott	a	kerítésen	
elhelyezett	tábla	mutatja,	jellemzően	nincs	a	házakon	
reklámfelület.		
növényzet	
Az	előkertekben	3	szintű	zöldfelülettel,	az	utcán	kisebb	fákkal.	A	
kertekben	a	pázsit,	díszkert	jellemző,	néhol	pici	konyhakerti	
műveléssel.	
utca/közterület	
A	kiszabályozott	utcákat	az	épületek	visszahúzásával	optikailag	
szélesebbé	tették,	a	telken	belüli	kötelező	gépkocsi	elhelyezéssel	
a	parkolás	a	vendégek	számára	történik	az	utcán.	Az	intenzív	
növénybeültetés	miatt	a	kertvárosias	hangulat	kellemes	
lakókörnyezetté	teszi	a	területet,	amit	a	beékelődő	közösségi	
zöldfelületek	és	a	csatornák	fokoznak.	

speciális	
Az	új	lakóterületen	lapostetős	többszintes	lakóházak	épülnek.	
	
A	belterületen	lévő	tavak	és	a	csatornák	különlges	
lakókörnyezetet	biztosítanak.	
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5.2.2.	Ajánlások,	jó	példák	
	

	
Kertvárosias	karakterű	településkép	meghatározó	területének	

építészeti	előírásai	
	

Jellemző	karakter	
elemek	

Településképi	meghatározó	terület	

Beépítés	módja	 Oldalhatáron	vagy	szabadon	álló,	
1	szintes	tetőtérbeépítéses,		
max	2	szintes/kétlakásos	–	3-4	szintes	
Kerti	terasz,	nyitott-fedett	tároló,	kerti	
pavilon,	úszómedence	…	
	
	
Lábazatos,	oszlopos	fém,	vagy	fa	áttört	
kerítésmezővel,	max	2	méter	magasságú	
Az	előkertek	és	a	kerítés	előtti	területek	
három	szintű	zöldfelülettel	rendelkeznek.	
	

Szintszám/	
legmagasabb	pont	
Kerti	építmények	
	
	
	
Kerítés	
	
Növényzat	

	 A	gépkocsik	elhelyezése	a	telken	belül	
történjen.	A	ház	előtti	parkolásra	burkolt	
terület	kialakítása	terv	szerint	történjen,	
mivel	az	utcakép	szempontjából	fontos	a	
bejárók	szintjének	és	kialakításának	
összehangolása.	
	
Az	új	épületek	léptékben	és	színvilágukban	
igazodjanak	a	nyugodt	kertvárosi	
beépítéshez.		
	

	

egyedi	
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Az utcai kerítés	a	lakóépülethez	tartozik,	és	meghatározza	
az	utcaképet.	Akkor	szép,	ha	stílusában	és	anyagában	is	illeszkedik	a	
főépülethez,	nem	hivalkodó	és	nem	is	takarja	el	a	homlokzatot.	

	

	
	
	

	 	
	

	
Nem	jó,	amikor	a	szép	
utcai	homlokzatot	a	
magasranövő	tujasor	
eltakarja.	
	
	

X	
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A kertvárosias lakóterületen	 is	 az	 egyszerű	
tömegformálású,	 hagyományos,	 falusias	 karakterű	 kertvárosi	
beépítésre	 a	 magastetős	 épületek,	 az	 áttört	 kerítések,	 a	 szépen	
gondozott	előkertek	jellemzőek.		
	
Az	új	épületek	az	előkertek	beépítési	vonalára	épültek,	a	kerítések	
magassága	 azonos,	 így	 az	 utackép	 harmonikussá	 válik,	 annak	
ellenére,	hogy	az	építészeti	formavilág	igen	változatos.		
	
Az	lakóparkban	megjelentek	a	3-4	szintes,	lapostetős	társasházak	is.	
	

	

	

Kossuth	utca	
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Széchenyi	utca	
	

Rét	utca	 	
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A	kertvárosi	lakóterületen	épült	házak	a	divatos	építészeti	stílusokat	
követik.	A	házak	előtt	parkosított	terület	található.	 	
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5.3.	Településközponti	karakter	(történeti	településmag)	
5.3.1.	Településképi	jellemzők	

	
	

TELEPÜLÉSKÖZPONTI	KARAKTER	
	

telepítés/telek/beépítés	módja	
A	régi	településszerkezetet	az	utcahálózat	őrzi	az	egykori	falvak	
(Alsóvámos,	Győrszabadi)	központjában.	A	lakótelkeken	
oldalhatáron	álló	földszintes	lakóházak	sorakoznak.	A	
központban	találhatóak	a	község	intézményei:	iskola,	óvoda,	
faluház,	polgármesteri	hivatal,	templom.	
	

tömegformálás/szélesség-hosszúság	aránya	
A	közintézmények	tömegükben,	léptékükben	kitűnnek	a	
földszintes	családi	házak	közül.		
	
	

szintszám/legmagasabb	pont	
A	falu	legmagasabb	pontja	a	templomtorony.	A	kisalföldi	
falvakra	is	jellemző,	hogy	a	tornyok	jelölték	ki	az	utazóknak	a	
tájékozódási	pontokat,	ezért	az	épületek	se	legyenek	
magasabbak	a	templomtoronynál.	A	közintézmények	1-2	
szintesek.	
	
tető/tetőhajlásszög/anyag	
Az	intézmények	között	lapostetős,	vagy	nagyobb	fesztávú	
magastetős	épületek	vannak.	Tetőfedésük	változatos.	
Az	energiakorszerűsítés	során	a	tetőzetre	napelemek	
felszerelése	történt.	
homlokzati	elemek/díszítő	
vakolatarchitektúra/szín/lábazat/ereszcsatorna	
A	területen	lévő	lakóépületek	a	falusias	beépítésre	jellemző	
építészeti	kialakításúak;	a	közintézmények	visszafogottan	
díszítettek,	a	homlokzati	vakolatarchitektúra	világosabb	
(törtfehér)	színű,	a	falfelület	közép	tónusú	pasztellszínű,	vagy	
sárga.	A	magastetős	épületeken	függőereszcsatorna	a	jellemző;	
a	lapostetős	épületek	attikafalasak.		
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nyílászárók/méretarány/anyag	
A	nyílásszárók	méretei	az	épülettömegekhez	arányosan	
illeszkednek.	Anyaguk	általában	faszerkezetű,	az	
intézményfelújítás	során	hőszigetelő	szerkezetek	kerülnek	
beépítésre.	
Előkert/kerítés/felirat,	cégér	
A	lakóépültek	az	utcafrontra	épültek,	vagy	kicsi	előkerttel	
rendelkeznek;	a	kerítések	jellemzően	hagyományos	lábazattal,	
épített	kerítésoszloppal,	áttört	mezővel;	a	közintézmények	
nincsenek	elkerítve,	vagy	utcaképbe	illeszkedő	kialakításúak.		

	
	

növényzet	
A	keskenyebb	utcákban	a	kisebb	fák	jellemzőek,	az	út	mentén	
füvesített	terület	van;	a	temetőben,	a	csapadékvízgyűjtő	
mélyedésekben	a	füves,	cserjés	ligetes	jelleg	figyelhető	meg.	
	
utca/közterület	
A	faluba	vezető	főút	mentén	kaptak	helyet	a	közintézmények.	A	
Faluház	körüli	terület	szépen	kialakított	közterület.	
	
speciális	
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A település fő útvonalai mentén	találhatók	a	fontosabb	épületek.	Az	egykori	országút	a	XVIII.	sz.	közepétől	a	Rét	utca	–	Duna	
utca	nyomvonalán	volt.	A	közterületek	rendezettek,	az	utak	állapota	jó,	az	út	menti	zöldterületek	gondozottak.	

	
	

	
R.k.	templom	a	Fő	utcán																														Harangláb	a	Kossuth	utcában																																																			Szabadi	utcában	a	felújított	Faluház,		
																																																																																																																																																																																	ahol	a	Polgármesteri	Hivatal	is	található.	 	
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5.3.2.	Ajánlások,	jó	példák	

	
	

Településközponti	karakterű	településkép	meghatározó	
területének	építészeti	előírásai	

	
Jellemző	karakter	elemek	 Településképi	meghatározó	

terület	
Beépítés	módja	
	

Vegyes-	lakóterületen	
oldalhatáros;	intézmények	
szabadonállóak.	
Zömmel	1-2	szintes	épületek;	a	
lakóházak	egyszintesek.	
Nem	jellemzőek	
Hagyományos	kialakításúak	

Szintszám/legmagasabb	pont	
	
	
Kerti	építmények	
Kerítés	
	 	

	speciális	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Az	óvoda	épülete	
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A településszerkezet alakulása	 a	 telkek	 méretével	
összhangban;	a	földrajzi	adottságokat	követve	történik;	a	beépítési	
mód	a	tulajdonosok	anyagi	helyzetéről	és	életmódjáról	is	árulkodik.	
A	fésűs	beépítésű	telkeken	a	keskeny	és	hosszú	telkek	oldalhatárán	
épülő,	 jó	 arányú	 tömegekre	 bomló,	 tűzfalszerűen	 és	 lépcsősen	
csatlakozó	épületek	sorolt	udvari	beépítést	eredményeznek.		

A	 központi	 fekvésű	
telkeken	 elindul	 egy	 a	
városiasodás	felé	mutató	
beépülés.	Ez	a	zártsorúvá	
váló,	 a	 fésűs	 beépítés	
utcavonalra	 forduló,	
néhol	 már	 emeletes	
tömeggel	bővülés.	
Az	utcai	beépítés	először	
hézagosan	 zártsorúvá	
válik,	 majd	 teljesen	
zártsorú	lesz.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Az	 egysoros	 elrendezésben	 az	 épülettömegek	 egymás	 után	
sorakoznak	 a	 telek	 egyik	 oldalhatárán;	 az	 úgynevezett	 kétsoros	
beépítésben	 a	 telek	 másik	 oldalhatárára	 egy	 kisebb	 épülettömeg	
kerül;	 majd	 a	 beforduló	 beépítésben	 a	 kisebb	 épületrész	
oldalszárnyként	épül	a	főtömeghez.		 	
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5.4.	Gazdasági-szolgáltató	terület	

5.4.1.	Településképi	jellemzők	
	

	
GAZDASÁGI	SZOLGÁLTATÓ	TERÜLETI	KARAKTER	

	
telepítés/telek/beépítés	módja	
Szabadonálló,	nagytelkes.	
tömegformálás/szélesség-hosszúság	aránya	
Az	ipari-gazdasági	épületekre	jellemző	csarnokszerkezetek,	illetve	
a	volt	Tsz	major	gadasági	épületei.	
	
szintszám/legmagasabb	pont	
Egyszintes,	nagy	belmagassággal.	
	
tető/tetőhajlásszög/anyag	
Alacsony	hajlású	tető,	fémvázas	szerkezet,	építőelemes	falazat.	A	
régebbi	épületek	falazott	szerkezetűek.	

homlokzati	elemek/díszítő	
vakolatarchitektúra/szín/lábazat/eresz-csatorna	
Nincs	homlokozatdíszítés,	általában	egyszínű	építőlemez	
burkolatú	csarnokok.		
nyílászárók/méretarány/anyag	
Kicsi	ablakok,	nagy,	tömör	kapuk.	
előkert/kerítés/felirat,	cégér	
Szabadonálló	elhelyezés,	de	a	telken	zöldfelület	létesítése	
kötelező.	Kerítés	vagyonvédelmi	feladatokat	lát	el,	általában	
fémoszlopos,	fémhálós	kivitelben	készül.	
növényzet	
Előírt	zöldfelület	létesítendő.	
utca/közterület	
Kiépített	közúton	megközelíthető,	a	belső	úthálózat	fejlesztése	
szükséges.		
speciális	
A	volt	határátkelő	melletti	épületek	hasznosításának	lehetősége	a	
gazdasági-ipari	terület.	
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Gazdasági területek	 a	 településen	 jelenleg	 a	 tsz.	major	
területei,	 melyeken	 az	 állattartás	 már	 nem	 működik,	 a	
terménytároláson	 kívül	 már	 jelenleg	 is	 folyik	 egyéb	 gazdasági	
tevékenység	is.	A	tsz.	majortól	északi	és	déli	irányban	is	jelentős	(kb.	
22-24	 hektáros	 terület)	 ipari	 gazdasági	 területek	 ill.	 kereskedelmi	
szolgáltató	 gazdasági	 területek	 kerültek	 kijelölésre.	 A	 tervezett	
gazdasági	 területek	 településszerkezeti	 adottságai	 kedvezőek,	
hiszen	az	14-es	sz.	főút	felől	közvetlenül	közelíthetőek	meg.	Javasolt	
egy	 párhuzamos	 szervíz	 út	 kiépítése,	mely	 a	 belterületek	 érintése	
nélkül	 vezeti	 el	 a	 gazdasági	 területek	 forgalmát.	 Ennek	 lehetséges	
nyomvonala	 a	 14-es	 út	 nyugati	 oldalán	 lehetséges.	 A	 gazdasági	
területektől	 a	 meglévő	 és	 tervezett	 lakóterületek	 viszonylag	 jól	
elhatárolhatóak.	 A	 területek	 közműellátása	 a	 belterületi	
közműhálózat	 kapacitásának	 bővítésével	 megoldható.	 További	
gazdasági	terület	kijelölése	egy	helyen	tervezett	a	településen:	•	A	
volt	határátkelő	melletti	már	korábban	kijelölt	gazdasági	területek,	
ahol	a	meglévő	ipari	épületek	kihasználása	is	a	cél.		
	

5.4.2.	Ajánlások,	jó	példák	
	

	
Gazdasági	karakterű	településkép	meghatározó	területének	

építészeti	előírásai	
	

Jellemző	karakter	elemek	 Településképi	meghatározó	
terület	

Beépítés	módja	 Szabadonálló,	nagy	alapterületű	
Egyszintes,	nagy	belmagassággal	
Nem	megengedett	
Nem	jellemző,	vagy	
vagyonvédelmi	szerepű	

Szintszám/legmagasabb	pont	
Kerti	építmények	
Kerítés	

	 	
speciális	
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5.5.	Táji	–	vízparti	karakter	(természeti	terület)	

5.5.1.	Településképi	jellemzők	
	
	

TÁJI-TERMÉSZETI	-	VÍZPARTI	KARAKTER	
	

telepítés/telek/beépítés	módja	
NEM	BEÉPÍTHETŐ	TERÜLET	
tömegformálás/szélesség-hosszúság	aránya	
-	
szintszám/legmagasabb	pont	
-	
tető/tetőhajlásszög/anyag	
-	
homlokzati	elemek/díszítő	
vakolatarchitektúra/szín/lábazat/eresz-csatorna	
-	
nyílászárók/méretarány/anyag	
-	

előkert/kerítés/	felirat,	cégér	
-	
növényzet	
A	szigetközi	természeti	területet	erdők,	vízfolyások,	csatornák	
jellemzik.	A	vizes	élőhelyeken	mind	a	növényzet,	mind	az	
állatvilág	jól	érzi	magát.	
	
	

	
utca/közterület	
Külterületi	földutak	hálózzák	be	a	területet	a	gazdasági	
tevékenység	biztosítása	miatt.	
	
speciális	
Csatornák	hálózzák	be	a	lakóterületet.	
Négy	belső	tó	horgászatra	hasznosított.	
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	 5.5.2.	Ajánlások,	jó	példák	
	

	
Táji-vízparti	karakterű	településkép	meghatározó	területének	

építészeti	előírásai	
	

Jellemző	karakter	elemek	 Településképi	meghatározó	
terület	

Beépítés	módja	 NEM	BEÉPÍTHETŐ	
Szintszám/legmagasabb	pont	
Kerti	építmények	
Kerítés	
	 A	szigetközi	táj	jellegzetes	

csatornái	menti	élővilág	jellemzi.	
	

egyedi	
	
	
	
	
Horgásztó	
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A	 falu	 élete	 szorosan	 összefügg	 a	 vízjárással,	 bár	 közigazgatási	
területéhez	 nem	 tartozik	 Dunapart.	 Győrzámoly	 és	 Nagybajcs	 az	
ártéri	 terület	 tulajdonosa.	 A	 településen	 viszont	 a	 csatornák	 és	 a	
Lajma	bír	különös	táji	értékkel.	A	holtággá	vált	hajdani	Duna-ágból	
mára	 csak	 keskeny	 vizű	 csatorna	 maradt,	 amit	 Örömkő-laposi	
csatornának	hívnak.	

Táji 
természeti 
területek 
Vörösrét	
Körtvélyeslapos	
Bácsai	csatorna	
Szavai	csatorna	
Révfalui	csatorna	
Lajma	
Horgásztavak	
(Bénaszegi,	Kertalji,	
Vámosi,	Füzes	
utcai)	

	
A Lajma	 Alsó-Szigetközben,	 a	 dunaszegi	 után,	 a	 második	
legjelentősebb	morotva.	Győrújfaluhoz	 tartozik	a	nagyobbik	 része,	
mintegy	30	hektár,	Vámosszabadihoz	 12	ha.	 nádas	 (22	ha),	 amely	
jelentős	madárélőhely.	Több	madárfaj	jár	ide,	időnként	megjelenik	a	
fekete	gólya	és	a	szürke	gém	is,	költ	a	barna	rétihéja,	az	egerészölyv,	
a	fehér	gólya.	 	
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A	vizes	élőhelyeket	bokorfüzesek	és	fehér	fűz	ligeterdők	szegélyezik.		
	
A	 töltés	 mögött	 botlófüzekkel,	 telepített	 nyárasokkal	 borított	
területet	 az	 áradáskor	 elborító	 víz	 a	 mélyedésekben	 az	 év	 nagy	
részén	 megmarad,	 jó	 élőhelyet	 jelentve	 a	 mocsarak	 jellegzetes	
állatainak:	 a	 mocsári	 békának,	 a	 varangynak,	 a	 fürge	 gyíknak,	 a	

vízisiklónak	és	a	rájuk	vadászó	madaraknak	kisérte	csatornák	vízébe	
lebegő	 és	 gyökerező	 hínártársulások	 színpompás	 együttesei	 élnek	
itt.	Tömegesen	virít	a	védett	békaliliom.	A	 falutól	északra,	a	Nagy-
Duna	töltésének	közelében	található	a	Vörösrét.	A	feltöltődött	Duna-
ágakkal	 gazdagon	behálózott	 területen	a	mocsárrétek	 több	védett	
növényfaja	 él,	 mint	 például	 a	 szibériai	 nőszirom,	 a	 széles	 levelű	
nőszőfű,	 a	 kornistárnics,	 a	 nyári	 tőzike.	 Sok	 növényfaj	 tömegesen	
virít,	 ilyenek	 a	 réti	 füzény,	 a	 sárga	 nőszirom,	 a	 réti	margitvirág.	 A	
falutól	 délnyugatra	 és	 nyugatra	 húzódó	 csatornák	 között	 terül	 el	
a	Körtvélylapos.	Fehér	fűz,	rekettye	fűz,	fekete	nyár,	veresgyűrű	som	
a	Szigetközben	eddig	csak	 innen	került	elő	a	védett	nádi	boglárka,	
gyakori	 a	 fehér	 tündérrózsa,	 a	 tavirózsa,	 a	 vízi	 menta,	 az	 ágas	
békabuzogány.	 A	 falu	 központjában	 4	 horgásztó	 és	 a	 közeli	 Nagy-
Duna	 sarkantyúi	mögött	 további	 horgászvizek	 találhatók.	 A	 Dunát	
kísérő	 facsoportokkal	 díszített	 mocsárrétek	 és	 szélesen	 zöldellő	
galériaerdő	 között	 a	 határállomásra	 vezető	 út	mentén	 található	 a	
győri	 horgászok	 paradicsoma	 és	 kedvelt	 kiránduló	 helye,	 a	 Vidra	
Csárda.		 	
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Vámosszabadin	 kevés	 a	 kiépített	 közpark,	 de	 a	 település	
közigazgatási	 területén	 a	 vízpartokhoz	 kötődő	 zöldfelületi	
rendszer	 szerteágazó	 és	 jelentős.	 A	 kiépített	 zöldfelületek	
olyan	 intézményterületek,	 melyek	 nagy	 zöldfelülettel	
rendelkeznek.		
Meglévő	települési	zöldfelületek	az	alábbiak:		
•	 A	 községház	 mögötti	 rendezett,	 szép	 közpark	 jellegű	
sportterület.	•	Az	önkormányzati	tulajdonú	horgásztó	körüli	
zöldterületek		
•	A	Széchenyi	utca	keleti	végén	található	játszóterek	területei		
•	A	Bácsai-csatorna	belterületi	szakaszának	partjai		
•	A	Rét	utcai	temető	körüli	rendezett	védő	zöld	területek.		
Az	 egyes	 intézmények	 (iskola,	 óvoda	 kert,	 kultúrház	 stb.)	
zöldfelületei	 karbantartottak,	 rendezett,	 gondozott	
településképet	 mutatnak.	 A	 legjelentősebb	 ezek	 közül	 a	
polgármesteri	hivatal	mellett	található	erdős-ligetes	terület.	
A	 Szavai-csatornát	 szintén	egy	nagyon	 szép	 ligetes	erdősáv	
kíséri	végig	a	belterületen.		

Emlékpark	–	Fő	utca	
	
Tervezett	települési	zöldfelületek,	közparkok	az	alábbiak:		
•	A	Nagybajcs	felé	vezető	út	mentén	kialakított	közpark	(az	új	lakó	
területen	belül)		
•	 A	 Széchenyi	 és	 a	 Bajcsy-Zsilinszky	 utcák	 között	 tervezett	 új	 lakó	
területeken	kialakuló	közpark		
•	A	Szitásdomb	Lakópark	területén	tervezett	zöldfelületek		
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A	településen	rekreációs	területként	tartják	nyilván	a	két	felekezeti	
temetőt,	 a	 Széchenyi	 utca	 melletti	 parkot,	 az	 önkormányzati	
bányató	 melletti	 turisztikai	 fejlesztési	 területet,	 a	 patkányosi	
horgásztó	 melletti	 területeket,	 a	 kisbajcsi	 volt	 tsz.	 kavicsbánya	
melletti	 területeket,	 a	 belterületi	 horgásztavak	 területét,	 a	
teniszpálya	környezetét		
	
A zöldfelületi rendszer	 minőségi	 és	 mennyiségi	
fejlesztése	egyaránt	hozzájárul	a	települési	környezet	kedvezőbbé	
és	vonzóbbá	tételéhez.	A	település	zöldfelületi	rendszere	sokrétű,	
elemei	 mind	 a	 külterületen,	 mind	 a	 belterületen	 összefüggő	
hálózatot	 alkotnak,	 főleg	 a	 csatornákon	 keresztül.	 A	 hálózat	
értékét	 jelzi,	 hogy	 a	 település	 területének	 egyes	 részei	 (néhol	
egymást	fedve)	részét	képezik	az	országos	ökológiai	hálózatnak	és	
a	 Natura	 2000	 rendszernek.	 A	 külterületi	 zöldfelületi	 rendszer	
elemei	a	vízfolyásokat	kísérő	ligeterdők,	rétek,	a	néhány	meglévő	
redőfolt	és	a	tervezett	és	meglévő	utakat	kísérő	fasorok.		
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Egységes,	 egyöntetű	 fasor	 csak	 a	 falusi	 utcák	 néhány	
szakaszán	 találhatók,	 akkor	 is	 jellemzően	 csak	 egyoldali	
fasorként.	 Néhány	 utcában	még	 találunk	 részleges,	 vegyes	
fasorokat,	 több	 helyütt	 azonban	 az	 utca	 szélesség	
(keskenysége),	 a	 közművek	 vezetése	 és	 a	 kétoldali	 árok	
mérete	 nem	 tette	 lehetővé	 fasor	 kialakítását.	 A	 lakóházak	
előkertjeinek	 gondozott,	 fejlett	 növényzete	 és	 az	 árkok	
rendszeresen	 karbantartott	 gyepfelülete	 pótolja	 a	 fák	
hiányát.		

A	település	újabb	kialakítású	lakóterületein	és	a	temető	környékén	
az	 utca	 és	 a	 közterületek	 szélessége	 lehetővé	 teszi	 fasorok	 és	 az	
utakat	kísérő	kétoldali	allék	telepítését.	Ezen	utcákban	erősíteni	kell	
a	lakók	törekvését	a	fasor	kialakítására	és	törekedni	kell	arra,	hogy	a	
fasor	egy	vonalba	telepített,	egységes,	azonos	 fafajból	álló	 legyen.	
Javasolt	 a	 hárs,	 vadgesztenye,	 szil	 vagy	 juhar,	 esetleg	 a	 dió.	 A	
településen	 található	 temetők	 szép	 környezettel	 rendelkeznek,	
gondozottak,	jól	megközelíthető,	jól	felszerelt,	megfelelően	ellátott,	
a	 parkolási	 lehetőség	 megoldott,	 ravatalozó,	 vízvételi	 lehetőség,	
hulladékgyűjtés	és	elszállítás	van.		
	
A	 sportpálya	 jelentős	 zöldfelületi	 létesítmény,	 gondozott,	 jelentős	
erdőterülettel,	 szép	 faállománnyal	 rendelkező	 zöldfelület,	
megközelítése	 jó.	 A	 településen	 a	 meglévő	 közparkok	 szépen	
kialakítottak,	rendezettek,	bennük	játszótér	és	telepített	faállomány	
található.	A	Jókai	M.	utcában	található	játszótér	anyaghasználatában	
kifogástalan,	 jól	 fenntartott,	 körbekerített,	 jól	 felszerelt	 könnyen	
megközelíthető,	több	korosztály	igényét	is	kielégítő.		 	
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Kiemelt	 helyzetű	 a	 templom	 körüli,	 rendezett,	 szépen	 kialakított	
zöldterület.	A	zöldfelületi	rendszer	jelentős	elemeinek	tekinthetők	a	
lakótelkek	egységesen	be	nem	építhető	hátsó	kertrészei.	A	beépített	
területek	épületeihez	kertek,	zöldterületek	kapcsolódnak.		
	

A	fasort	alkotó	fajokkal	szemben	követelmény,	hogy	hosszú	életű,	a	
települési	klímát	jól	tűrő,	betegségekkel	szemben	ellenálló,	magas,	
min.	2,2m-es	kezdeti	törzsmagasságot	elérő,	egyenes	törzset	nevelő,	
virággal,	 terméssel	 nem	 szennyező,	 széltörékenységre	 nem	
hajlamos,	 felfelé	 álló	 lombkoronát	 nevelő,	 megfelelő	 árnyékolást	
adó	 lombozattal	 rendelkező,	 a	 tájra	 vagy	 a	 települési	 környezetre	
jellemző	 faj	 legyen.	 Cserjeültetés	 a	 jelentős	 forgalmú	 utak	 menti	
zöldsávokba	 történjen	 elsősorban.	 A	 szűk	 térérzet	 elkerülése	
érdekében	 javasolt	 a	 tömör	 kerítések	 elkerülése	 a	 belső	
telekhatárokon.	A	védőfásításnál	a	növényzet	 legyen	három	szintű	
(gyep-,	 cserje-	 és	 lombkoronaszint),	 igazodjon	 a	 település	 és	 a	
környező	 táj	 meglevő	 növényzetéhez.	 A	 fa-	 és	 cserjefajok	
meghatározásánál	 előnyben	 kell	 részesíteni	 a	 táj	 karakteréhez	
illeszkedő,	jellegzetes,	honos	növényeket,	a	kerti	kép	gazdagításához	
azonban	 a	 települési	 klímához	 és	 az	 épített	 környezet	 képéhez	
jobban	 igazodó	 fajok	 is	 felhasználhatók.	 A	 gyümölcsfák,	 a	 gyenge,	
könnyen	 törő	 ágrendszerű,	 a	 mérgező	 levélzettel	 rendelkező,	 a	
szúrós,	tövises	növények	használatát	kerülni	kell.		 	
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A	tájidegen	növények:		
§ pikkely-	 és	 tűlevelű	 nyitvatermők,	 pl.	 tuja,	 hamisciprus,	

boróka,	kúszófenyők,	fenyők;		
§ allergén	növények	(Cupressocyparis	leylandii);	és	a		
§ mezőgazdasági	 termesztésben	 használt	 növények	

kártevőinek	köztes	gazdái	(Sorbus	sp.,	Berberis	sp.)		
A	 növények	 kerítéstől	 (telekhatártól)	 való	 távolságának	
meghatározásakor	 a	 telepítendő	 növény	 végleges	
magasságát/koronaátmérőjét	kell	figyelembe	venni:		

§ kisméretű	fák	esetében	1,5	m,		
§ közepes	méretű	fák	esetében	2,5	m,		
§ nagy	lombú	fák	esetében	5	m,		
§ alacsony	cserjéknél	0,5	m,		
§ magas	cserjéknél	0,8	m.		

Nagyobb	 figyelmet	 kell	 fordítani	 a	 még	 foszlányokban	 fellelhető	
mezővédő	 erdősávok	 pótlására;	 a	 természetes	 vízfolyásokat,	
csatornákat	 övező	 növénytársulások	 védelmére	 és	 pótlására;	
valamint	 a	 védőfásítások	 kiépítésére	 a	 szántók	 és	 a	
szomszédságában	lévő	lakóterületek	közé.		

	
	
A tájhasználat	 igen	 változatos,	 és	 nagyon	 érzékeny	 a	
beavatkozásokra,	 ezért	 a	 természeti-vízparti	 fejlesztéseket	
megelőzően	ökológiai	és	tájképi	hatástanulmányt	kell	készíteni.	
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A	zöldfelületi	rendszer	egyik	legfontosabb	eleme	a	magántulajdonú	
kertek,	 mert	 területük	 a	 korlátlan	 használatú	 zöldfelületek	
nagyságának	 többszöröse.	 Jellemző	 ez	 Vámosszabadin	 is,	 ahol	 a	
települést	 nagyrészben	 falusias	 jellegű	 beépítési	 mód	 jellemzi.	 A	
településen	egy,	kettő	és	három	zónás	kertek	egyaránt	előfordulnak:	

§ az	egyzónás	kerthasználat	(díszkert)	egyre	gyakoribbá	válik;		
§ a	kétzónás	a	leggyakoribb	(díszkert	–	haszonkert);		
§ a	három	zónás	pedig	általában	olyan	 ingatlanok	 jellemzője,	

ahol	állattartás,	vagy	más	gazdálkodási	tevékenység	folyik	és	
ennek	kiszolgáló	épületei	találhatók	a	köztes	zónában.		

Még	mindig	 dominál	 a	 magánkertek	 haszonkerti	 jellege.	 Főleg	 az	
idősebb,	 nyugdíjas	 korú	 lakosság	 csupán	 az	 elő-	 és	 oldalkertet	
használja	díszkertként,	a	nagyobb	felületű	hátsó	kertben	pedig	saját	
felhasználásra	 zöldségeket	 és	 gyümölcsöket	 termeszt.	 A	 családi	
házak	kertjei	nagyrészt	rendezettek,	a	parlagon	hagyott	területeken	
viszont	a	kaszálás	és	a	parlagfű	irtása	szükséges.		
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5.6.	Mezőgazdasági	nem	beépíthető	terület	
5.6.1.	Településképi	jellemzők	

	
	

MEZŐGAZDASÁGI	MŰVELÉSŰ	TERÜLETI	KARAKTER	
	

telepítés/telek/beépítés	módja	
NEM	BEÉPÍTHETŐ	TERÜLET	
	
tömegformálás/szélesség-hosszúság	aránya	
-	
szintszám/legmagasabb	pont	
-	
tető/tetőhajlásszög/anyag	
-	
homlokzati	elemek/díszítő	
vakolatarchitektúra/szín/lábazat/eresz-csatorna	
-	
nyílászárók/méretarány/anyag	
-	

előkert/kerítés/felirat,	cégér	
-	
növényzet	
A	tájra	jellemző	galériaerdők	által	szegélyezett,	síkföldi	
nagyüzemi	növénytermesztés	területe.		
utca/közterület	
A	külterületi	utak	földutak,	illetve	murvával	erősítettek.	
	
speciális	
A	mezőgazdasági	területek	közé	ékelődtek	a	zártkertek.	
	
	
Az	 egykor	 erdőkben	 gazdag	 külterületen	 jelentős	 erdőirtások	
történtek,	és	mára	már	szinte	csak	a	vízfolyások	mentén	maradtak	
fenn	erdőterületek.	Vámosszabadi	külterületén	szántóföldi	művelés	
folyik,	 a	 belvíztől	 veszélyeztetett	 területeken	 a	 gyepgazdálkodás	 a	
jellemző.	A	belvízelvezető	csatornák	partjai	mellett	kellő	árnyékolást	
adó	 növénytelepítést	 kell	 végezni.	 Az	 enyhet	 adó	 fasorok,	 ligetek	
egyben	kihangsúlyozzák	a	tájban	a	természetes	vonalú	vízfolyásokat.		 	
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A külterületi zöldfelületeket	tekintve	a	község	nagy	
kiterjedésű	 szántó	 rét,	 kisebb	 részben	 legelő,	 nádas	 területekkel	
rendelkezik.	A	szántó	területeken	zárványosan,	az	időszakosan	vízzel	
telt	árkok	mellett	találhatóak	a	legjellemzőbb	fafajták:	a	fűz,	a	nyár	
és	 kisebb	 nagyságban	 az	 éger.	 A	 Szavai,	 Révfalui,	 Bácsai-csatorna	
melletti	területek	növényvilága	jellegzetes	szigetközi	tájelem.		
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5.6.2.	Ajánlások,	jó	példák	

	
	

Mezőgazdasági	karakterű	településkép	meghatározó	területének	
építészeti	előírásai	

	
Jellemző	karakter	elemek	 Településképi	meghatározó	

terület	
Beépítés	módja	 NEM	BEÉPÍTHETŐ	TERÜLET	
Szintszám/legmagasabb	pont	
Kerti	építmények	
Kerítés	
egyedi	 Kötelező	a	föld	művelése.	
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5.7.	Zártkerti	karakter	(rekreációs	zöldterület)	

5.7.1.	Településképi	jellemzők	
	
	

	ZÁRTKERTI	KARAKTER	
	

telepítés/telek/beépítés	módja	
Korlátozottan	beépíthető	terület.	A	zártkertekben	vegyes	
beépítésű	szerszámtárolók,	nyaralók	és	átmeneti	zónában	
lakóházak.	
tömegformálás/szélesség-hosszúság	aránya	
A	keskeny	telkek	miatt	az	épülettömegek	kisebbek,	(néhány	
nagyobb	épület	kivételével)-,	a	kisházak	dominálnak.	
szintszám/legmagasabb	pont	
Egyszintes,	magastetős.	(tetőtérbeépítéses)	
	
tető/tetőhajlásszög/anyag	
40-45	fok,	igen	változatos	építőanyag	használattal	
	

homlokzati	elemek/díszítő	
vakolatarchitektúra/szín/lábazat/eresz-csatorna	
Nem	jellemző	a	díszítés,	de	az	élénk	színek	használata	igen.	
	
nyílászárók/méretarány/anyag	
A	házak	méretéhez,	és	kialakításához	illeszkedő	ablakok,	ajtók;	
nagyon	változatos	anyagokból.	
előkert/kerítés/felirat,	cégér	
A	kerítések	acélhálós,	vagy	deszkákból	épültek.	
növényzet	
A	természetes	növényzet	és	táj	dominál,	az	építmények	
környékén	telepített	növényzet	is	fellelhető.	
utca/közterület	
A	szokásjog	alapján	kialakult	magán,	vagy	közterület	céljára	
átadott	magánutak,	külterületi	közutak,	murvázott	földutak.	

speciális	
Az	egyre	jellemzőbb	állandó	használat	miatt	a	közmű	
ellátottságot	javítani	szükséges.	
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Zártkerti	út	
	
	

	
5.7.2.	Ajánlások,	jó	példák	

	
	

Zártkerti	karakterű	településkép	meghatározó	területének	
építészeti	előírásai	

	
Jellemző	karakter	elemek	 Településképi	meghatározó	

terület	
Beépítés	módja	 Korlátozott	területtel,		

egyszintes	épület		
Különböző.	
Különböző.	

Szintszám/legmagasabb	pont	
Kerti	építmények	
Kerítés	
	 	
egyedi	
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6 Reklámok, egyéb műszaki 
berendezések 

	
Reklámok	 elhelyzésére	 a	 reklámokról	 szóló	 felsőbb	 szintű	
jogszabály	 nem	 ad	 lehetőséget.	 Közterületen	 kizárólag	 az	
önkormányzat	jóváhagyásával	lehet	reklámot	elhelyezni.	A	cégérek,	
feliratok	 véleményeztetése	 minden	 esetben	 a	 polgármester	 és	 a	
főépítész	 feladata.	 Cél,	 hogy	 a	 cégfeliratok	 harmonikusan	
illeszkedjenek	 az	 utcaképbe,	 ne	 hivalkodjanak,	 de	 a	 megfelelő	
információt	át	tudják	adni.	A	Faluház	előtt	köztéri	információs	tábla	
van.	 Az	 utcák,	 és	 egyéb	 látnivalók	 kitáblázása	 egységes	 arculattal	
történjen.	 A	 légkábelek	 megszüntetése	 a	 településközpontban	
indokolt,	 miután	 a	 településkép	 zavaró	 eleme.	 Az	 energia	
korszrűsítést	nyújtó	műszaki	berendezések	elhelyzése,	az	épületek	
formavilágához	 igazodó	 legyen.	 A	 közterületeken	 megjelenő	
utcabútorok,	 autóbuszváró,	 szelektív	 hulladékgyűjtők	 elhelyzésére	
érdemes	 közterület	 alakítási	 tervet	 készíteni,	 hogy	 az	 utacképbe	
illeszkedjenek.	
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7 Zárszó  

	
Az építészet közügy.	 Az	 épületek	 túlélnek	
bennünket,	 a	 táj	 az	 otthonunk,	 amit	 örökül	 kaptunk,	 hogy	
örökül	hagyjuk	az	utódainkra.	Ezért	fontos,	hogy	megértsük	
csak	 közösen	 alakíthatjuk	 a	 jövőnket.	 Figyelemmel	 kell	
lennünk	a	hagyományokra,	a	környezetünkre.	
	
A	településképi	arculati	kézikönyvben	bemutattuk	a	helyet,	
ahol	 élünk,	 de	 azt	 soha	 nem	 szabad	 elfelejtenünk,	 hogy	 a	
helyi	 közösség	 által	 éltetett	 „genius	 loci”	 teszi	 azzá	 a	
lakóhelyünket,	amire	mindig	emlékezünk	és	amit	szeretünk,	
óvunk.		

	
Tétényi	Éva	
	mb.	főépítész	
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