
Vámosszabadi Településrendezési eszközök felülvizsgálata Msz.: 18094

Műszaki leírás

A tervlapokon feljelölt fejlesztési és módosuló területek tartalmazzák a fejlesztések
területeit és az ezekhez tartozó véderdő és telken belüli területi részeket is, mivel 
ezeken a részeken is módosulnak a jelenleg hatályostervlapok.

A teljes Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
vizsgálata, új szabályzat és tervek készítése a hatályos magasabb rendű 
jogszabályoknak megfelelően történik.

1. melléklet ismertetése (teljes közigazgatási terület, úthálózati fejlesztések és az északi
határátkelő melletti menekülttábor fejlesztésének bemutatása)

- A tervezett 14. számú gyorsforgalmi út Győr és Szlovákia között - amely részben új 
nyomvonalon- új északi-déli irányú kapcsolatot teremt Észak-Nyugat-Magyarországon, 
illetve a két ország között. Északi, a Szlovákiához csatlakozó részének berajzolása, és a 
Dunán való átkelés a meglévőhíd és egy esetleges új híd kérdése további egyeztetéseket 
tesz szükségessé. Ez a változat Vámosszabadi település elképzeléseit tükrözi az eddig 
lezajlott egyeztetések tükrében. Győr város hatályos rendezési tervén és a magasabb rendű 
területrendezési tervekben foglaltakkal nem egyezik meg a nyomvonalvezetés, ez
a későbbiekben aktualizálásra kerül. Az új nyomvonal délen a már meglévő mellett 
helyezkedne el, az északi részen viszont nyugatról kerülné el a belterületet.

- A Pannonway Épít ő Kft. által készített Győr, keleti elkerül ő – országhatár közötti
szakasz  fejlesztésének  előkészítéséhez  szükséges  tanulmánytervben  megjelenített
alternatív nyomvonalak is feltüntetésre kerültek a tervlapokon jelzés szinten.

- A település területére szintén berajzolásra kerülte a 14. számú gyorsforgalmi út nyugati 
oldalára a Győr, keleti elkerül ő tanulmánytervből származó valószínűsített
nyomvonalak. Ez több változatot ajánl az általunk pozícionált nyomvonaltól eltérően,
viszont nem veszi annyira figyelembe a Natura 2000 és az ökológiai folyosó területeit.
A nyomvonal tanulmánytervi jelen tervezés megindításával párhuzamosan elkezdődött.

- Vámosszabadi déli részén feljelölésre kerül a 813. sz-ú főút, melyet a már meglévő
győri szakasszal kell szinkronba hozni a tervezés során. A tervezett 14. sz. úttal való
kapcsolata két szintbeli körforgalommal valósulna meg, melyek közül a keleti már a
meglévő körforgalom felhasználásával jöhetne létre.

- Győrzámoly felé feljelölésre kerül egy településközi út, mely a két település között a
már meglévő út kiszélesítésével jönne létre. A tervezett 14 számú gyorsforgalmi út,



mely előre láthatóan 2x2 sávot foglalna el, ennek keresztezésénél egy eltérőszintű 
csomóponttal kapcsolódna egymáshoz.

- A meglévő és tervezett gazdasági területek és utak kapcsolatát is megjeleníti a 
szabályozási és a szerkezeti terv.

- Kerékpárút-hálózat fejlesztése, bővítése, amely a települést két változatban is összeköti 
Győrrel a Szitásdombi részen keresztül, valamint egy Győrzámoly és egy a határátkelő 
felé tartó tervezett kerékpárút nyomvonal is feljelölésre kerül. A település északi felén 
található tervezett kerékpárút nyomvonal megigazításra került, így a valóságot tükrözi.
A település déli részével határos győri területre kékkel berajzolt kerékpárút nyomvonal 
csak ajánlás jellegű.

- A tervlapokon feltüntetésre kerül a településen belül elhelyezkedő Holt-Duna ág északi 
partján végigfutó tervezett gyalogos sétány.

- A jelenleg menekültszállóként üzemelő északi gazdasági területen elhelyezkedő 
létesítmény kihasználatlanság miatt idősotthonná alakulna. A gazdasági terület, mely 
az épülethez tartozik különleges intézményi terület felhasználású területté minősülne.

2. melléklet ismertetése (Vámosszabadi-belterület, főbb fejlesztési területek 
feljelölve, bemutatásuk balról jobbra, illetve fentről lefelé haladva történik):

- A belterülettől nyugatra fekvő 14. sz-ú út és a győrzámolyi út melletti mezőgazdasági 
övezetbe (Má) sorolt területek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) besorolást 
kapnak, ez a területfelhasználási kategória jobban illeszkedik az önkormányzat és 
tulajdonosok fejlesztési elképzeléseihez. A konfliktushelyzet kialakulása ellen telken belüli 
védőfásítás gondoskodik az eltérő területfelhasználású részek határánál. A terület a tervezett
14. sz-ú gyorsforgalmi úttal és a település belterületével is összeköttetésben lenne.

- További lakossági igény merült fel a Dunaág két oldalát összekötő két gyalogos hídra, 
melyek a (368/12) hrsz-ú Béke utca és a (353/4) hrsz-ú utca folytatásaként, ezek déli 
részénél kerültek feltüntetésre.

- A jelenlegi 14. sz-ú út, a győrzámolyi településközi út és a Rét utca csatlakozásánál 
található útkapcsolat is áttervezésre kerül, egy biztonságosabb körforgalmi csomópont 
feltüntetésével.

- A belterületi részen az önkormányzat mögötti terület és a tőle nyugati irányban fekvő 
szomszédos jelenleg falusias lakó (Lf) területek egységes településközponti vegyes 
felhasználású területté sorolódnának át. Ez jobban illik a település jövőbeli 
elképzeléseihez, és ezáltal létrejöhetne egy egységes településmag az intézmények



számára. A területet nyugati irányban egy tervezett híd kötné össze a meglévő 14. sz. 
úttal, északra pedig egy másik, a meglévőészaki lakóterületekkel. A konfliktushelyzet 
kialakulása ellen telken belüli védőfásítás gondoskodik az eltérő területfelhasználású 
részek határánál.

- A település közepén található horgásztó keleti oldalánál a jelenleg mezőgazdasági (Má) 
területen kibővülne a különleges sport terület (Ksp), északi felénél tervezett zöld 
közpark (Zkp) sávval elválasztva az északra lévő lakóterületeket. A különleges 
sportterület határánál a konfliktushelyzet kialakulása ellen telken belüli védőfásítás 
gondoskodik az eltérő területfelhasználású részek között.

- Vámosszabadin  a  templom  és  a  plébánia  épülete  között  út  van  kiszabályozva.  Ez
feleslegesen bonyolítja a forgalmi állapotot, illetve a másik kicsatlakozás több helyet és
rálátást ad az innen kifordulónak. Ezen okokból a templom, a plébánia és az emlékpark 
területe, valamint a mögötte elhelyezkedő óvoda területe településközponti vegyes 
területfelhasználású területté módosul. Ezzel egy nyugodtabb környezet jön létre, melyet 
utcabútorokkal is kényelmessé lehet majd tenni, és a szociális létesítményeket egy 
központi területen jeleníti meg.

- A tervezett különleges sportterület alatt újabb lakóterületek kerültek kijelölésre a már 
meglévő lakóterületi bővítések mellé, új utca kiszabályozással, mely a település belső, 
terhelt, szűk utcái helyett párhuzamosan észak és dél felé évinnel a forgalmat. A 
konfliktushelyzet kialakulása ellen véderdősáv gondoskodik a lakó és a mezőgazdasági
területek között, a falusias lakóterület keleti old alánál.

- A már meglévő lakóterületi fejlesztés, mely a település déli részén helyezkedik el a 
Bajcsy-Zsilinszky úttól északra, a Szabadi úttól keletre megváltozik, átgondoltabb 
utcaszerkezet kialakítása érdekében. Itt a falusias lakófoltok monotonitását telken belüli 
védőfásítás töri meg. Ennek déli oldalán is bővül a falusias lakóterület (Lf) az eddig 
mezőgazdasági (Má) felhasználású területen. A településrész déli oldalán a 14. sz. út bal 
oldalán lévő, már feljelölt lakóterületi fejlesztés is módosul, illeszkedik a keleti oldalán 
kialakuló utcaszerkezethez Ezek a déli falusias lakóövezet ű részek is telken belüli 
fásítással kezelik a mezőgazdasági területekhez való csatlakozást.

- A 14. sz. gyorsforgalmi út nyugati oldalánál elhelyezkedő, a falusias lakóterület déli 
részéhez csatlakozó jelenleg birtokközpontként működ ő mezőgazdasági terület 
falusias lakóterületté minősül.

- A meglévő 14. sz. út és a tervezett 14. sz. gyorsforgalmi útcsatlakozásánál, mely a 
belterülettől délre, a már meglévő körforgalom mellett lenne kiépítve, kijelölésre kerülnek
gazdasági területek (Gksz) a régi 14. sz-ú út melletti két sávban, a lakóterületektől 
véderdősávval, a Révfalusi-csatornától, a Bácsai-csatornától és a mezőgazdasági 
területektől telken belüli fásítással elválasztva.



3. melléklet ismertetése (Vámosszabadi-Szitásdomb, főbb fejlesztési területek 
feljelölve, bemutatásuk balról jobbra, illetve fentről lefelé haladva történik)

- A településrészt Győr területével határos. Ez csak akkor fenntartható Vámosszabadi
részéről, ha fejleszti, bővíti a területet. Szóba került a területcsere Gy őr várossal, de 
megegyezés nem született az ügyben.

- A jelenleg mezőgazdasági kertek (Mk) a terület fejlődésével valószínűleg falusias 
lakóterületi felhasználásúak lesznek. Itt később meg kell vizsgálni az utak szélességét és a
közművek állapotát.

- A középső mezőgazdasági területek (Má) déli oldala a 14. sz. úttól balra kereskedelmi,
szolgáltató  gazdasági  (Gksz)  felhasználásra,  az  északi  oldala  a  14.  sz.  úttól  balra
különleges sportterület (Ksp) felhasználásra módosulnak. A gazdasági és a különleges
sport területek határánál telken belüli fásítás lesz feltüntetve.

- A tervezett 14. sz. gyorsforgalmú út a meglévő 14. sz-ú út nyugati oldalán helyezkedne 
el. Ezt a szabályozási tervlap a védőtávolságok és az út helyigényének megfelelő nem 
bépíthető sáv feljelölésével mutatja meg.

- A 14. sz. út keleti oldalán fekvő még mezőgazdasági felhasználású terület falusias lakó
(Lf), kisvárosias lakó (Lk), településközponti vegyes (Vt) területfelhasználású területté
minősülnek, véderdősáv választja  el  a 14. sz. úttól  és Győr közigazgatási  területeitől,
mely az ÉTV. szerint a települések közigazgatási határán szükséges. Lehatárolásukat a
szerkezeti  terv  tartalmazza,  a  szabályozási  tervlapon  „részletes  szabályozást  igénylő
terület”-ként  jelenik  meg,  később  kiszabályozandó  utakkal  és  közművekkel,  a  már
meglévő Pacsirta lakópark határáig.


