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Előzmények 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata 94/2010 (IX. 28.) számú képviselő-testületi 
határozatával hagyta jóvá Vámosszabadi településfejlesztési koncepcióját. 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ 

A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az 
államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az alábbi táblázat 
tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, valamint azt, hogy 
a további eljárásban részt kívánnak-e venni, vagy sem. 

Megkeresett szerv Nyilatkozott 
részt kíván 

venni 

Nyilatkozott 
nem kíván 
részt venni 

Nem 
nyilatkozott 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet - Állami Főépítész 

(GYD-02/068-2/2019.) 

papír+cd   

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

(366-2/2019) 

elektronikus   

Országos Vízügyi Főigazgatóság   x 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

(VÁM/102-2/2019) 

elektronikus   

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(201/4,2019) 

elektronikus   

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

(BP/FNEF-TKI/01968-2/2019.) 

 x  

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

(GY/NEF/00321-2/2019.) 

elektronikus   

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 
Nonprofit Kft. 

  x 

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési  
Főosztály 

  x 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 

  x 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi 
és Repülőtéri Hatósági Főosztály 

  x 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

papír   



Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 
Útügyi Osztály 

(GY-02/MEFFFFO/00327-3/2019.) 

Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért 
Felelős Helyettes Államtitkár 

  x 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

(GY-02B/ÉP/00586-2/2019.) 

papír+cd   

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 

(10.051/2019.) 

cd   

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

(VÁM/201-7/2019.) 

elektronikus   

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi 
Osztály 

(1198-2/2019.) 

elektronikus   

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság 

(VÁM/201-16/2019.) 

 x  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Bányászati Osztály 

(VE-V/001/241-2/2019) 

 x  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási 
Hivatal 

(VA-06/AKF02/2251-2/2019.) 

elektronikus   

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala 

(CS/3084-2/2019.) 

elektronikus   

Országos Atomenergia Hivatal   x 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal   x 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati 
Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési 
Iroda Megyei Főépítész 

(117-2/2019.) 

papír+cd   



Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal 

Nagybajcsi Kirendeltség 

  x 

Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal   x 

Győrújfalu Községi Önkormányzat   x 

Győrzámoly Község Önkormányzata  x  

Győrzámoly Község Önkormányzata 

(GYZ/311-2/2019.) 

 x  

Vámosszabadi Önkormányzati Megbízott 
Főépítész 

  x 

 

A hatóságok által küldött észrevételek összegzése: 

Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

Vámosszabadi település közigazgatási területén belül a gyümölcsös és kert művelési ágú 
területen az 5., a szántó művelési ágú területeken a 3-5., legelő művelési ágú területeken a 3., 
a rét művelési ágú területeken az 5-6., és a fásított terület művelési ágú területeken a 4. 
minőségi osztályú földrészletek viszonyulnak átlagosnak vagy átlagosnál jobbnak. 

A tervezetben a település több pontján az eddigi mezőgazdasági hasznosítású területek 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, illetve lakóterületi besorolást kapnak. A kijelölt területek 
térmértéke meghaladja a 200 ha nagyságot. A koncepció 10 évnél hosszabb időtávra készül, 
azonban a Hivatal hosszú távon sem tudja támogatni az ilyen mértékű mezőgazdasági terület 
csökkenést. Vámosszabadi község összterülete 2237 ha, ebből kivett terület 370 ha, 
mezőgazdasági műveléssel hasznosított terület 1740 ha. A tervezetben a más célú 
hasznosításra kijelölt területek művelési ága többségében szántó, kisebb részt legelő 
hasznosítású, átlag feletti, átlagos vagy átlag alatti minőségi osztályú. A Hivatal kéri a további 
szakaszolt, ütemezett terület felhasználást lehetőleg gyengébb minőségű területek 
igénybevételével. A Hivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy kellő nagyságban áll 
rendelkezésre a településnek lakóterület felhasználásra kijelölt, de még fel nem használt 
terület. 

Válasz: A módosítások további egyeztetéseket tesznek szükségessé. 

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

A véleménykérő levélben hivatkozott tervlapokon feltüntetésre kerültek a Győr – Keleti 
elkerülő Nyugati szakaszának előzetesen kialakított, még ki nem dolgozott nyomvonal 
változatai. A településrendezési terv felülvizsgálata során kérjük figyelembe venni a Győr 
város lokalizációs vonalaihoz való illeszkedés lehetőségeit, az út magassági vonalvezetésének 
vonatkozásában, A jelenlegi változatok közt szerepel olyan, mely teljesen bevédené 
Vámosszabadi település belterületit, valamint olyan is, mely belemetsz a településbe. 
Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi út tervezésével kapcsolatos egyeztetések folyamatosan zajlanak 



a tervező és az Igazgatóságunk között. A tervegyeztetések során megadunk a tervezők részére 
minden vízrendezési szempontból fontos előírást, illetve a tervezéshez szükséges adatot. 

A megküldött tervlapokon kérjük feltüntetni a település közigazgatási területén található 
vízfolyások vonatkozásában a 83/2014. (III. 14.) számú (a nagyvíz meder, a parti sáv, a 
vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról) Kormány rendeletben meghatározott parti sávokat. 

Vámosszabadi kül-, és belterületét érinti a környezetében kijelölt ivóvízbázisok közül 
kettőnek a védőterülete. Ez látható a csatolt M= 1: 35 000 méretarányú térképen. Mellékelten 
küldjük még e két vízbázis hatósági kijelölt határozatát is. A határozatokban és a vízbázisok 
védelmére vonatkozó 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírt korlátozások betartandók 
a településfejlesztések megvalósítása során. 

Fentiek betartása és figyelembevétele mellett a megküldött dokumentáció ellen kifogást nem 
emelünk. 

Válasz: A tervlapokon feltüntetni kért adatok adatkérése megtörtént, a tervlapokra EOV 
pontosan megjelenítésre kerültek. 

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Az előzetes dokumentáció alapján a tervezési területek nehezen, vagy nem beazonosíthatóak 
pontosan, ezért kérjük a területek egyértelmű térképi megjelenítését, valamint a szöveges 
dokumentációban a helyrajzi szám szerinti meghatározásukat is. 

A 14. számú út tervezett nyomvonalának déli szakaszán a nyugati változat keresztül haladna 
a 0186/9 b, c, d hrsz-ú nádason, mely a közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területek közé (Natura 2000), valamint az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó 
övezetébe, a természeti területek körébe, valamint az egyedi tájértékek közé is tartozik. A 
középső szakaszon a keletebbi változat a 073 hrsz-ú ex lege védett lápon, mely Natura 2000 
terület, valamint az ökológiai hálózat magterülete is egyben. A fenti nyomvonalak 
megvalósulása esetén a védett élőhelyek részbeni pusztulása, feldarabolódása, zavarásának 
növekedése várható, ezért mindenképpen szükséges olyan nyomvonal kidolgozása, mely a 
védett élőhelyeket elkerüli. 

A 813-as út folytatása érintheti a Lajma-nádas területét, amely a közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000), az ökológiai hálózat magterületéhez, 
valamint a természeti területek és az egyedi tájértékek közé tartozik. A nádast elkerülő 
nyomvonal kialakítása szükséges. 

A 0253/2 hrsz-ú csatorna mellett tervezett kerékpárút Natura 2000 területen haladna, ezért a 
másik változat tervezését tartjuk elfogadhatónak. 

A 14. számú út és a győrzámolyi út melletti mezőgazdasági övezetbe sorolt területeken 
tervezett szolgáltató gazdasági terület érinti a 038 hrsz-ú Natura 2000 területen haladó, 
valamint országos jelentőségű védelemre tervezett csatornát, valamint zavaró hatással bírhat 
a tőle északra taálható ex lege védett láp területére is. A csatorna területe nem sorolható át 



gazdasági övezetbe, valamint környezetének beépítése sem támogatható. További egyeztetést 
igényel a tervezett módosítás. 

A horgásztó és környezete az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe és a 
természeti területek közé tartozik. Állásfoglalásunk kialakításához az itt kialakítandó 
sportterület és lakóterület pontosabb tervének ismerete szükséges. 

További részletes állásfoglalásunk kialakításához kérjük a dokumentáció pontosítását. 

Válasz: A kiküldött dokumentáció egy előzetes tájékoztatás. Mint a neve is mutatja, ez csak 
tájékoztató jellegű. A véleményezési szakaszhoz tartozó jóváhagyandó és alátámasztó 
munkarészek pontosabb adatokkal szolgálnak. Az utal nyomvonala és a fejlesztési területek 
lehatárolásai a tervlapokon további egyeztetést igényelnek. 

 

A partnerek által küldött észrevételek összegzése: 

Alasztics Zsolt kérelmében leírta, hogy a tulajdonában lévő 79 hrsz-ú területen található 
ingatlan jelölését töröljék a rendezési tervből. 

Válasz: Ezt nem áll módunkban teljesíteni, mivel alaptérképi elem részünkről nem 
változtatható, törölhető. Ezt a Földhivatalban lehet intézni.  Továbbá a tulajdonos kérése 
felesleges, hiszen a telek így is építési telekként funkcionál. 

 

 

A fenti vélemények átgondolásra és feldolgozásra kerültek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 

Lakóterület: 

 

Falusias lakó: 

Elsősorban lakó funkció dominancia jellemzi, de főleg a település központjában a 
kereskedelmi- és szolgáltatási létesítmények is megtalálhatók. 

Vámosszabadi területén falusias lakóterület, kisvárosias és lakóterület található. 

A település észak-keleten és délen is rendelkezik tartalék lakóterületekkel, melyek a 
belterülettel határosak. 

A település adottságait követni kell a meglévő lakóterületek fejlesztésével és új lakóterületek 
kialakításával. 

A belterületbe vonással: 

Szerencsére Vámosszabadi nincs körbe zárva Natura 2000 és ökológiai folyosó területtel, így 
további belterületbe vonással terjeszkedhet. 

Meglévő lakóterületek átalakításával: 

A település közepén tömbbelsőben az utcák kiszabályozásával biztosítható a későbbi 
telekalakítás. Ez az elképzelés a napjainkban valósul meg. 

A későbbiekben a belterülettel határos déli, és a Szitásdomb melletti nyugati általános 
mezőgazdasági területek átmódosítása lakóterületté oldhatja meg a település terjeszkedési 
igényeit a távolabbi jövőre nézve. 



 

 



 

 

Kisvárosias lakó: 

Néhány foltban jelenik csak meg a szerkezeti terven, lakó funkció dominancia jellemzi. A 
település ősi magjában is megjelenik. Sajnos az új lakóparkban a település déli részén ez a 
kisvárosias beépítési jelleg nem találkozik a kiszolgálás és intézményi ellátottság meglétével. 
Ezt a rendezési eszközök a mellette lévő fejlesztési területen kívánják orvosolni. 

 



Településközponti vegyes területek: 

A falu intézményeinek és szolgáltatóegységének ad teret. Bővítésére jelenleg a Polgármesteri 
Hivatal területe és a környező telkek, illetve a templom és környéke került át 
településközponti vegyes területi kategóriába. 

 

A Pacsirta lakópark melletti fejlesztési területen is szükséges a kiszolgáló létesítményeknek 
helyet biztosító településközponti területet kijelölni. Ez a konkrét befektetői igényekhez 
alakítva jelenik meg a tervlapokon. 

 



Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági és ipari gazdasági területek: 

Új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet a település belterületéhez képest nyugati és 
déli irányban jelöltek ki, a tervezett 14 sz. elkerülő úthoz kapcsolódóan, valamint a már 
meglévő ipari gazdasági területekhez kapcsolódóan. 
A külterületet érintő gazdasági terület fejlesztések csak ütemezetten használhatók fel. 

 

 



Különleges területek: 
 

Különleges intézményi terület: 

A településen a menekültszálló épületének telke kereskedelmi gazdasági szolgáltató terület 
volt. A szociális funkció miatt szükséges a terület különleges intézményi területté módosítása. 
A terület Vámosszabadi északi részén helyezkedik el. 

 

Különleges sportterület: 

A Pacsirta lakópark melletti fejlesztési területen is kijelölésre kerül szerkezeti szinten egy 
különleges sport terület egy későbbi sportcsarnoknak helyet biztosítva. 

 



1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
 

Különleges sportterületek: 

A lakóterület mellett elhelyezkedő különleges sportterület a horgásztavat veszi körbe. Ez 
bővül ki keleti irányban az itt található általános mezőgazdasági terület átminősítésével. 

 

A településen a Széchenyi utca keleti végénél található különleges sportterület melletti zöld 
közpark is a sportterület része lesz, így ezt is át kell minősíteni. 

 
 

 

 

 



Mezőgazdasági üzemi terület: 

A felhasználási kategóriában új fejlesztés nem szerepel a rendezési tervben. 

 

 

Véderdő és gazdasági erdő területek: 

A falu eltérő területfelhasználású területei között konfliktus léphet fel. Továbbá az ÉTV is 
előírja a véderdősávok tervezését a települések határaihoz. Ezt elkerülendő a szükséges 
helyeken és az OTRT erdők övezetében a rendezési terv véderdősávokat és gazdasági 
erdőfoltokat jelöl. 

         



 

 

 

 



Zöldterületek: 

A településen az élhető település létrehozása és az ehhez szükséges zöldfelületek kialakítása 
is a rendezési terv feladata. Ez kielégíti az igényekből kialakított fejlesztési területeket. 

 
 

 



 

A zöldfelületi rendszer önálló területi elemeként megjelenő részei a zöldterületek (közparkok, 
közkertek, lakóterületi zölddel fedett területek), mezőgazdasági területek, a természetközeli 
területek és az erdők. 

A közterületeken, teresedésben kialakított minőségi növényzettel ellátott területek, melyek a 
köztéri műalkotások, szobrok, emlékművek, köztéri kutak helyei is. 

A külterület többsége általános mezőgazdasági és véderdő terület. 

Jelentősebb véderdősávok a település lakóterületeinek északi és nyugati oldalán helyezkednek 
el, melyek az ökológiai folyosó és Natura 2000 terület, természeti terület részét képezik. 

A zártkertes mezőgazdasági területbe tartoznak a gyümölcsösök, zöldségesek, de ennek is 
nagy részét szántóként használják. 

A természetközeli területeken épület nem építhető. 

Vízgazdálkodási terület a horgásztavak, a Révfalusi-csatorna, a Bácsai-csatorna, a Szavai-
csatorna, valamint a település közepén elhelyezkedő patkó alakú morotva területe. 

Természetközeli területek a vízfolyások, morotva ágak és a külterületi mezőgazdasági 
területek határain megjelenő mocsaras, nádas, sziklás területek. 

 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
 

1. A településszerkezetet meghatározó külső kapcsolati elemek: 

- 14. számú országos főút: Győr – Vámosszabadi – Nagymegyer nyomvonal 
- 14. számú országos elkerülő főút: Győr – Vámosszabadi – Nagymegyer nyomvonal 

(nem valósult meg) 
- 813. számú Győrt elkerülő út (részben megvalósult) 
- 1401. számú szigetközi utat elkerülő út (nem valósult meg) 
- 1302. számú országos közút: Győrrel összekötő út 



- 1303. számú országos közút: Nagybajccsal összekötő út 
 

2. A terület belső közúthálózatának gerincét biztosító utak rendszere: 

 A községi belterület hálózat hierarchikus felépítését az állami utak határozzák meg, a 
1302, és a 1303 sz. országos közutak belterületi szakaszai. Ezek nyomvonalai, adottságai 
kötöttek.  

 A többi, községi utak hálózata egyenes megjelenésű, lakóút besorolású. 

 
 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

Építési korlátozás alá esnek az alábbi területek védőtávolság miatt: 

a) a 14 gyorsforgalmi út tengelyvonalától számított 100 m távolságon belül  

b) az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 
m távolságon belül 

c) a vízfolyások 6 m-es parti sávja 

ahol építményt elhelyezni, csak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet. 

Építési korlátozás alá esnek a közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül 
a mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 

Építési korlátozás alá esik a szabályozási tervlapon hosszú távú területbiztosítás területe. 

Építési korlátozás alá esik a temetők 50 m-es környezete, ahol kegyeletsértő, zajos 
tevékenység nem folytatható. 

Táj és természetvédelmi elemek, területek, 
Vámosszabadi közigazgatási területén ökológiai hálózat és Natura 2000 által érintett területek 
találhatók. 

A NATURA 2000 hálózatot az Európai Unió tagországai hozták létre összefüggő Európai 
Ökológiai Hálózatként az EU Élőhelyvédelmi Irányelve által meghatározott védett területek 
rendszere alapján. A területnek mintegy harmadát teszi ki az ún. természeti övezet, ahol 
elsősorban a természeti folyamatok érvényesülnek. Ezen az övezeten belül gazdasági 
tevékenység nem folytatható, a kezelés részeként végzett munkák kizárólag az élővilág 
érdekében folynak. Ezt veszi körül az ún. kezelt természeti övezet, ahol extenzív 
területhasználat biztosítja a természeti értékek megőrzését. A külső, ún. bemutató övezetben 
van lehetőség a hagyományos területhasználat mellett a területek természeti értékeinek 
bemutatására. 

Natura 2000 területek helyrajzi szám szerint (HUFH30004): 

09/4, 09/7, 09/25, 09/26, 038, 042, 043, 046, 047, 048/3, 048/4, 048/5, 048/6, 048/7, 062, 063, 
069/5, 069/6, 069/7, 069/8, 069/9, 069/10, 069/11, 069/12, 069/13, 073, 076, 078, 079, 082, 
0145/1, 0145/2, 0148, 0186/9, 0214/16, 0214/19, 0214/20, 0214/21, 0253/1, 0253/2, 0263/10, 
0263/127, 0263/128, 0263/129, 0263/130 

 



Kulturális örökségvédelmi elemek 

A településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Az épített környezet értékei 

Vámosszabadin két jól körvonalazható ősi településmag maradt fenn, de csak a telkek 
arányaiból lehet erre következtetni. A két központi rész képét az egykori lakosság alakította 
ki. Ezek a folyamatok nagyban hozzájárultak a település jelenlegi arculatának kialakulásához. 
Alsóvámost régebben Vámosnak nevezték, mely vámszedési jogából eredeztethető. Első 
okleveles említése 1268-ból való, melyben a település „Villa Vamus”-ként szerepelt. Már 
akkor tartozott hozzá egy puszta. A telkek halmazos szerkezetűek, régen a központja a 
templom volt, mely a Temető utca és a Kiss utca találkozásánál található. Az épületek 
előkertesek, oldalhatáron állnak, egyszintesek néhol tetőtér beépítéssel és kétszintesek. A régi 
tornácos falusias épületek nagy része lebontásra került, helyükre a későbbi korok épülettípusai 
kerültek. 
 
Szabadit régen Zabodinak hívták. Neve onnan eredeztethető, hogy az itt élőknek volt egy 
olyan kiváltságuk, melynek értelmében szabadon halászhattak és vadászhattak. Szabadihoz is 
tartozott egy puszta, melyet Szúnyogháznak neveztek. A település maga egy utcából állt, 
melyre szalagtelkek voltak felfűzve északi irányban. Ez a ma is felfedezhető Kossuth Lajos 
utca nyomvonalával szinte teljesen megegyezett. A telkek hosszúkásak, az épületek 
előkertesek, oldalhatáros beépítéssel. Központtal nem rendelkezett. Az épületek egy és két 
szintesek, a régi tornácos házakból itt se maradt fent sok. 
 
Alsóvámos 1950-ben egyesült Győrszabadival, és az újonnan létrejött falut Vámosszabadira 
keresztelték. A későbbi korokban a két rész összeépült és északkelet felé is terjeszkedett 
utcákkal. Ekkor már szabályosabb utcahálózatok és a korok stílusának megfelelő 
épülettípusok figyelhetőek meg a beépítések szakaszaihoz illeszkedve. 
 
A katonai térképeken kirajzolódik a két ősi mag telekszerkezete, mely árulkodik a település 
múltjáról.. A jelenlegi településközpont sem mondható túlzottan városias megjelenésűnek. Az 
itt található iskolával és községházával a központ megjelenése beleolvad a falusias 
környezetbe. 

Napjainkban látványosak a területi bővülések, új utcák kialakítása, hozzáépítések, főként a 
település északi részén, valamint a déli Győrrel határos Szitásdombon. 
 
Vámosszabadi főként a két magtelepülés összenövésével terjeszkedett lakóterületeivel az 
régebbi években, mostanában a győrrel határos terület fejlődött és a településmag északi része 
új építésű lakóépületekkel. 
 
A gazdasági ipari területi bővítésekkel a település középső és északi részén találkozhatunk. Itt 
érdemes megemlíteni a betelepített Vektor Holding Kft és a Könyves és Fia Kft valamint a 
Valtech-Magyarország Nagykereskedelmi Kft területét. 
 



 

1. katonai felmérés 1763-0787 

 

2. katonai felmérés 1806-1869 



 

3. katonai felmérés 1869-1887 

 

Magyarország katonai felmérése 1941 



 

 

Kataszteri térkép 19. század 

Műemléki védettségek: 
 
A településen a műemléki jegyzékben szereplő épület és egyéb objektum nem található. 

 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya adott adatszolgáltatást Vámosszabadi közigazgatási területén 
található régészeti lelőhelyekről. 

 

1. lelőhely.  Sáráspuszta, Homokbánya (35943). 

Régészeti jelenségek: Csontvázas temető: ismeretlen kor (avar kor?). 



Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, Sárás-pusztától északra, a 14. sz. főút 

nyugati oldalán, az üdülőtelep végében helyezkedik el. A területen az 1950-es években 

intenzív homokkitermelés folyt. A lelőhely nagy része a homokbányászat folyamán elpusztult. 

A bányát jelenleg nem használják. A felhagyott bányagödröket erdő nőtte be. Megjegyzendő, 

hogy a lelőhely egy nem hiteles lista alapján régészeti védettség alatt áll, az erre vonatkozó 

határozatnak azonban nyoma veszett. A lelőhelyet Mithay Sándor 1952-ben, 1954-ben és 

1955-ben, valamint Gabler Dénes 1967-ben végzett helyszíni szemléi alapján ismerjük.  

Forrás: Xántus János Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: XJM Rég. Ad.) 872-71, 

846-71, 886-71, 847-71, 947-71. 

Helyrajzi számok: 945/2, 0292/8. 

 

2. lelőhely.  Sárás-puszta (50179). 

Régészeti jelenségek: Település: őskor, Árpád-kor, késő középkor. Csontvázas temető: késő 

középkor. 

Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, Sárás-pusztától északra, a mai szitásdombi 

Pacsirta lakópark területén és az attól nyugatra lévő szántóterületeken helyezkedik el. Itt egy 

markáns homokdomb húzódik a Sárás-puszta és a Kisbácsa közötti széles, feltöltődőben lévő 

Duna-ág északi partján. A lelőhely dél-délkeleti irányban – követve a dombvonulatot - nagy 

valószínűséggel Kisbácsa beépített területe alatt is folytatódik. Az említett lakópark helyén 

2005-ben Takács Károly végzett helyszíni szemlét. Az építkezéssel veszélyeztetett részek 

2007-ben és 2016-ban feltárásra kerültek (Nagy Andrea, Hargitai András).  

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Vámosszabadin. KÖH 600/1389/2005.; 

Takács Károly: Vámosszabadi határa. In: Régészeti Kutatások Magyarországon, 2005. Szerk.: 

Kisfaludi Júlia. Bp., 2006. 332.; Nagy Andrea: Ásatási dokumentáció, a Vámosszabadi - 

Szitásdombon végzett feltárásokról, 2007. KÖH 600/1480/2009.  

Helyrajzi számok: 556, 11167, 11170/14, 11153, 11165/2, 0518, 0542/1, 11169/3, 11169/1, 

11169/4, 11152, 11168, 11170/13, 11165/3, 0285/5, 0285/6, 0285/7, 0285/8, 1141-1146, 

1195-1211, 1217-1251, 

 

3. lelőhely.  Sárás-puszta II. (50181). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor. 

Leírás: A lelőhely a 2. lelőhelytől északra, Győr és Vámosszabadi közigazgatási határán egy 

kisebb, de markáns homokdombon található. A lelőhely túlnyomó része mezőgazdasági 

művelés alatt áll, déli része beépült (Pacsirta lakópark). A lelőhelyet Takács Károly 2005-ben 

végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  



Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Vámosszabadin. KÖH 600/1389/2005.; 

Takács Károly: Vámosszabadi határa. In: Régészeti Kutatások Magyarországon, 2005. Szerk.: 

Kisfaludi Júlia. Bp., 2006. 332. 

Helyrajzi számok: 557, 0285/14, 0285/16, 0285/15, 0285/17, 0543/23, 0543/25, 0543/24, 

0543/32, 0543/22, 0543/28, 0543/14, 0543/15, 0543/16, 0543/17, 0543/30, 0543/18, 0543/13. 

 

4. lelőhely.  Góna-dűlő (53596). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor, késő középkor. 

Leírás: A lelőhely egy északkelet-délnyugati irányban elnyúló enyhe kiemelkedésen 

helyezkedik el, amelyet kelet felől észak-déli irányú medermaradvány zár le. A 

túlnyomórészt szántóföldi művelés alatt álló lelőhelyet átszeli a Bajcsy-Zsilinszky utca 

meghosszabbításában Kisbajcs felé vezető dűlőút. A leletanyag az úthoz közelebb eső részen 

sűrűsödött, ezen belül kelet felé haladva is növekedett a leletek száma. A lelőhelyet Takács 

Károly 2005-ben végzett helyszíni szemléje és Pesti Krisztina 2012-ben végzett (építkezést 

megelőző) ásatása alapján ismerjük.  

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi-Góna-dűlő. KÖH 

600/549/2006.; Pesti Krisztina: Jelentés megelőző feltárásról-Vámosszabadi, Góna-dűlő, 

2012. LLTK/701/2013. 

Helyrajzi számok: 0174/38, 0170/4, 0169, 0170/5, 0170/3, 0174/39. 

 

5. lelőhely.  Meggyes-kert II. (72765). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor. 

Leírás: A lelőhely a belterület nyugati szélén, a Révfalvi-csatorna és a 14. sz. főút közötti 

lapos dombháton található. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Losonczi 

Máté 2010-ben és Takács Károly 2019-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Meggyes-kert II., 2010. 

KÖH 600/0655/2010. 

Helyrajzi számok: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2/2, 3, 0183/2, 0183/3, 0183/4, 0183/5, 0183/6, 

0183/7, 0183/8, 0183/15.  

 

6. lelőhely.  Bika-örvény (72767). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor. 



Leírás: A lelőhely a községtől nyugatra, egy fosszilis Duna-ág, illetve a helyén húzódó 

csatorna északi oldalán, a mederrel párhuzamosan (kelet-nyugati irányban) elnyúló lapos 

dombháton található. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A területen elszórtan került elő 

középkori felszíni leletanyag. A lelőhelyet Losonczi Máté 2010-ben végzett helyszíni 

szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Bika-örvény, 2010. 

KÖH 600/0656/2010. 

Helyrajzi számok: 0186/15, 0186/17, 0186/16. 

 

7. lelőhely.  Meggyes-kert I. (73499). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor. 

Leírás: A lelőhely a volt TSz-teleptől délre, egy fosszilis Duna-ág, illetve a helyén lévő 

belvízcsatorna és a 14. sz. főút közötti, észak-déli irányban elnyújtott alacsony dombháton 

található. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet Losonczi Máté 2009-ben 

végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Meggyes kert I., Iskola 

föld, 2009. KÖH 600/1501/2010. 

Helyrajzi számok: 059/50, 059/49, 059/48, 059/47, 059/46. 

 

8. lelőhely.  Iskola-föld (73501). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, középkor. 

Leírás: A lelőhely a volt TSz-teleptől északra, a 14. sz. főút nyugati oldalán a sík 

szántóföldön található. A lelőhelyet Losonczi Máté 2009-ben végzett helyszíni szemléje 

alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Meggyes kert I., Iskola 

föld, 2009. KÖH 600/1501/2010. 

Helyrajzi számok: 059/6, 059/7. 

 

9. lelőhely.  Horkola-dűlő (80791). 

Régészeti jelenségek: Település: avar kor, Karoling kor, Árpád-kor. Felszíni telepnyom: 

őskor, római kor, középkor. 



Leírás: A nagy kiterjedésű, helyenként meglehetősen intenzív lelőhely (lelőhelykomplexum) 

a településtől délre a győri keleti elkerülő út (813. sz. főút) nyomvonalán és részben a 14. sz. 

főút nyomvonala mentén helyezkedik el, kiterjeszkedve északon egészen Vámosszabadi, 

délen pedig Győr-Bácsa belterületének széléig. A lelőhely jelentős része Győr közigazgatási 

területére esik. A lelőhely területe mezőgazdasági művelés alatt áll. Terepbejárás során a 14. 

sz. főúttól keletre az ívesen futó csatorna (Holt-Duna) közötti területen szórványosan, a 

csatorna keleti oldalán a Mosoni-Duna irányában igen intenzíven jelentkezett felszíni 

leletanyag. Az útépítést és a két csomópont-építést megelőzően végzett geofizikai mérés és 

próbafeltárás során a lelőhely méretéhez és a felszíni leletanyag intenzitásához képest 

csekély számú régészeti objektumot fedeztek fel. A kutatóárkok többsége nem tartalmazott 

régészeti jelenséget. A jövőben szükség lesz a nagy kiterjedésű lelőhelykomplexumon belüli 

leletcsoportosulások pontos körülhatárolására, és a kutatási eredmények fényében a 

lelőhelykomplexum esetleges feldarabolására. 

Forrás: Nagy Andrea: Jelentés terepbejárásról, Vámosszabadi, 2012. KÖH 600/2075/2012.; 

György László: Előzetes régészeti dokumentáció- 813. sz. főút Győr keleti elkerülő III. ütem, 

2016. (650/215/2016); Nagy László Attila: Előzetes régészeti dokumentáció-Győr, keleti 

elkerülő út III. ütem, 2016. (650/62/2016).  

Helyrajzi számok: 11/15, 11/14, 11/4, 11/3, 16/9, 550/3, 550/2, 550/1, 22, 0246/8, 0244/16, 

0244/5, 0244/6, 0244/7, 0244/17, 0251, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/5, 0253/2, 0160/24, 

0246/10, 0246/5, 0246/6, 0246/7, 0256/9, 0263/122, 0256/26, 0263/121, 0256/22, 0256/23, 

0256/24, 0256/25, 0263/117, 0263/116, 0263/115, 13422, 0600/26, 0263/114, 0263/65, 

0263/64, 0256/16, 0256/17, 0256/18, 0256/19, 0256/20, 0256/21, 0263/95, 0263/113, 

0263/96, 0244/9, 0244/18, 0244/3, 0244/2, 0256/10, 0256/11, 0256/13, 0256/15, 0256/2, 

0256/3, 0256/4, 0160/17, 0160/13, 0160/11, 0160/10, 0160/16, 0160/15, 0160/14, 0160/18, 

0160/19, 0160/4, 0160/3, 0160/2, 0168/4, 0166, 0164/6, 0168/3, 0163, 0164/5, 0164/4, 

0164/3, 0160/9, 13770/46, 13738/3, 13770/54, 13770/55, 13770/56, 13770/57, 13770/58, 

13770/59, 13770/60, 0591/14, 0591/13, 0591/15, 0591/16, 0591/17, 0591/18, 0591/19, 

0591/20, 0599/2, 0597, 0576/49, 0576/48, 0598, 0604, 0603/16, 0576/64, 0576/63, 0591/21, 

0609, 0576/59, 0601/2, 0610/1, 0605/3, 0575, 0568/16, 0576/57, 0576/58, 0568/13, 0568/14, 

0568/15, 0569, 0570/1, 0570/2, 0570/3, 0576/56, 0570/4, 0570/5, 0570/6, 0570/7, 0570/8, 

0570/9, 0570/10, 0570/11, 0570/12, 0570/13, 0570/14, 0570/15, 0576/54, 0576/53, 0570/16, 

0570/17, 0570/18, 0570/19, 0576/51, 0576/52, 0570/20, 0570/21, 0570/22, 0580, 0576/50, 

0576/55, 0591/3, 0591/4, 0591/5, 0591/6, 0568/18, 0568/4, 0568/19, 0568/20, 0568/21, 

0568/6, 0568/7, 0568/8, 0568/3, 0568/2, 0568/1, 0564/7, 0568/9, 0568/10, 0568/11, 0568/12, 

0564/9, 0570/23, 0576/65, 0576/61, 0576/60, 0576/66, 0576/68, 0576/69, 0576/67, 0576/70. 

 

 



10. lelőhely.  Szil (84127). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor. 

Leírás: A lelőhely a községtől délre, a 14. sz. főút és a Révfalui-csatorna között egy kisebb 

lapos dombháton található. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Losonczi 

Máté 2012-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Szil, 2012. 

(BPD/100/01413/2013).; Nagy László Attila: Előzetes régészeti dokumentáció-Győr, keleti 

elkerülő út III. ütem, 2016. (650/62/2016). 

Helyrajzi számok: 0230, 0246/18, 0246/19. 

 

11. lelőhely.  Fő utcától keletre. 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor, késő középkor, újkor. 

Leírás: A lelőhely a belterület délkeleti szélén, a Fő utca keleti házsorától keletre elterülő 
szántókon helyezkedik el.  A leletanyag eloszlása egyenetlen volt: a leletek egyes részeken, 
foltokban (hajdani házak helyén?) intenzíven jelentkeztek. A lelőhely a közelben álló 
középkori eredetű plébániatemplom alapján a középkori Vámos falu központi településgócát 
jelzi. A lelőhelyet Takács Károly 2019-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: A szerző felszíni gyűjtése. 

Helyrajzi számok: 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67/1, 70.  

 

12. lelőhely. Öreg-Petkes-dűlő. 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő középkor, újkor. 

Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, a 14. sz. főút keleti oldalán, a Remencei-
csatorna mellett (attól délre) egy alig észrevehető kiemelkedésen, helyezkedik el. A 
telepnyom átnyúlik Győr közigazgatási területére is. A terület szántóföldi művelés alatt áll. 
A lelőhelyet Takács Károly 2019-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: A szerző felszíni gyűjtése. 

Helyrajzi számok: 0285/21, 0285/22, 0285/23, 0285/24. 

 

13. lelőhely.  Győr, Kisbácsa-Koldustelek (44469). 

Régészeti jelenségek: Csontvázas temető: Árpád-kor. Csontvázas temető: ismeretlen kor. 

Csontvázas sír: ismeretlen kor. 



Leírás: A lelőhely Győr-Kisbácsa északnyugati szélén található, kissé átnyúlik 

Vámosszabadi közigazgatási területére. A lelőhely nagy része mezőgazdasági művelés alatt 

áll, kisebb részét elbányászták. A korábbi bányagödrök egy részét rekultiválták. A lelőhely 

Vámosszabadi területére eső része beépítésre került (szitásdombi Pacsirta lakópark található 

itt). A lelőhelyet Szőke Béla 1950-ben végzett kutatásai alapján ismerjük. A dűlőben több, 

egymástól néhány száz méter távolságra lévő helyen említett sírcsoportokat. Elképzelhető, 

hogy egyetlen nagy temetőről van szó, de valószínűbb, hogy több eltérő korú temetkezési 

hellyel állunk szemben. Mivel az egyes helyeket pontosan nem sikerült lokalizálni, ezért 

egyetlen lelőhelynek vették. 

Forrás: XJM Rég. Ad. 838-71.; Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Vámosszabadin. 

KÖH 600/1389/2005.; Hargitai András: Jelentés régészeti felügyeletről (neg.), Győr, 

Pozsonyi út 2. (12814 hrsz.), 2015. (600/2908/2016); Czigány Dávid: Jelentés régészeti 

megfigyelésről- Vámosszabadi, Cinege utca, 2015. (600/2842/2016).   

Helyrajzi számok: Vámosszabadi: 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 

1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 

1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185. 

 

 

Azonosítatlan lelőhelyek: 

 

Korábbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló 

információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a lelet-

előfordulásokat azonosítatlan lelőhelyként tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak 

bele a településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért nem tárgyaljuk őket. 

 

 

Régészeti érdekű területek:  

 

A mai település helyén kereshetjük a középkori Szabadi és Vámos falvak régészeti 
maradványait, ezért a község teljes belterülete régészeti érdekű területnek minősül. Mivel a 
régészeti lelőhelyek kiterjedése nem állapítható meg pontosan, ezért régészeti érdekű 
területnek számít a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke is.  

 

 

 

 



f) Védettségek 

 

A tárgyalt régészeti lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek. A település területén 
külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely nem található.     

 
g) Az örökségi értékek elemzése 
 

Vámosszabadi közigazgatási területén található lelőhelyeken minden nagyobb régészeti 

korszak emlékanyaga képviselve van. A lelőhelyek többségén hajdani telepekre, településekre 

utaló leletanyag került elő, emellett csontvázas temetőkre is vannak adataink. 

A három darab őskori lelőhely (telep, illetve felszíni telepnyom) jól mutatja, hogy 

Vámosszabadi környéke már az őskor egyes periódusaiban is lakott volt. Közelebbi 

kormeghatározásra eddig még egyik lelőhelyen sem nyílt lehetőség.  

A római császárkort csupán egy régészeti lelőhely képviseli: 9. lelőhely. Ezzel kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy a település területe, akárcsak az egész Szigetköz kívül esett a 
Római Birodalom megerősített határvonalán, a limesen.  

A 9. lelőhelyen feltárt avar kori és 9. századi településmaradványok bizonyítják a község 

népvándorláskori lakottságát. Feltehetően avar kori az 1. lelőhelyen megfigyelt csontvázas 

temető is.  

A középkor időszaka kivételes gazdagságban jelenik meg a község területén: az 1. lelőhely 

kivételével az összes lelőhelyen került elő Árpád-kori vagy késő középkori emlékanyag, 

zömmel településjelenség. A 2. és a 9. lelőhelyen Árpád-kori és késő középkori település 

részleteket tártak fel. A 2. lelőhelyen késő középkori temető sírjai is napvilágra kerültek. A 

13. lelőhely Árpád-kori sírjai nyilvánvalóan történeti kapcsolatban vannak a közeli Árpád-

kori településrészekkel (2, 3, 12. lelőhely). A felsorolt lelőhelyeken előkerült Árpád-kori és 

késő középkori településjelenségek és temetők az okleveles forrásokból ismert Sáránsére 

faluhoz köthetőek.  

A 4, 5, 7, 10, 11. lelőhelyen megfigyelt középkori telepnyomok a középkori Vámos, míg a 6. 

és a 8. lelőhelyen előkerült településjelenségek a középkori Szabadi faluhoz köthetőek.  

A község története szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 11. lelőhelyen található 

középkori felszíni telepnyomnak, amely a közelben álló középkori eredetű plébániatemplom 

alapján a középkori Vámos falu központi településgócát jelzi. 

A 9. lelőhelyen feltárt Árpád-kori települési objektumokat egyelőre nem lehet írott forrásokból 

is ismert falutelepüléshez kötni.  

 



h) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében 
 

Az 1. lelőhely kivételével az összes lelőhely területe részben vagy teljes egészében 

szántóföldi művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak és 

a mélyebb talajlazításnak) negatív hatásai vannak. Amennyiben a lelőhelyek területén 

fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk keletkezhetnek a 

kulturális örökség elemeiben. 

Az 1. lelőhely nagy része az 1950-es években végzett homokbányászat folyamán elpusztult. 

A bányagödrök jelenleg használaton kívül állnak, területüket erdő nőtte be. A 13. lelőhely 

részleges elpusztításához vezetett az itt a korábbi évtizedekben folyt homokbányászat. A 

korábbi bányagödrök egy részét rekultiválták.  

A szitásdombi Pacsirta lakópark érinti a 2, 3. és a 13. lelőhely területét. Az említett lelőhelyek 

építkezéssel veszélyeztetett részei 2007-ben és 2016-ban feltárásra kerültek. A 4. lelőhelyen 

2012-ben családi ház építés során megelőző feltárást végeztek. 

A győri keleti elkerülő út nyomvonala átszeli a 9. lelőhelyet, Az útépítést (és a két 

csomópont-építést) megelőzően a nyomvonal érintett részein geofizikai méréseket, majd 

ezek eredményeinek tükrében próbafeltárást végeztek. 

Fontos megjegyezni, hogy a község teljes beépített területén várható régészeti leletek, 
elsősorban középkori településmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk 
helytálló, akkor ezek a régészeti értékek jelentős mértékben károsodhattak az elmúlt 
évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll.  

 

2. Változtatási szándékok 

 

a) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

 
Falusias lakóterületi fejlesztések: 

A hatályos rendezési tervben szereplő északi, még meg nem valósult falusias lakóterületi 

fejlesztéseket a jövőbeli tervek is tartalmazzák. A település (belterület) déli részén, valamint 

a szitásdombi Pacsirta lakópark nyugati kibővüléseként kerültek kijelölésre új falusias 

lakóterületek. 

 

Kisvárosias lakóterületi fejlesztések: 

A Pacsirta lakópark fejlesztése és nyugati kibővülése a terület települési fejlesztését is igényli. 

Itt a tervlapok kisvárosias lakóterületi fejlesztéseket is megjelenítenek. 



Településközponti vegyes területek fejlesztése: 

A település középső részén található intézményi terület és a tőle nyugatra fekvő terület 

felhasználása településközponti vegyes terület felhasználásúvá módosul. A templom és 

környéke településközponti vegyes területfelhasználásúvá módosul, továbbá a Pacsirta 

lakópark nyugati bővítése is tartalmaz településközponti vegyes felhasználású fejlesztési 

foltot. 

 

Gazdasági terület fejlesztése: 

A hatályos rendezési tervben korábban már jelentős nagyságú területeket minősített gazdasági 

területté az önkormányzat. Ehhez képest jelentős új gazdasági területet kijelölését a jövőben 

kialakuló 14. sz. főútvonal elkerülőjét határoló területek módosításával képzelték el, az 

útcsatlakozásokat körülvevő területeken.  

A központi gazdasági terület ez által nyugat felé és délre bővülne, így az általános 

mezőgazdasági területek egy része is kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté (Gksz) 

módosulna. Délen a Szitásdomb felé vezető 813. sz. elkerülő mellett fekvő mezőgazdasági 

területek egy sávját is gazdasági területté módosítanák. 

(Fontos megjegyezni, hogy a jelen hatástanulmányban nem vizsgáltuk a tervezett 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket. Az utóbbiakra vonatkozóan külön régészeti 

hatásvizsgálat elkészítése javasolható.) 

 

Különleges területek változásai: 

A település középső részén található különleges sportterület bővítése. Ettől északra a 

Széchenyi utca végén található zöld közpark különleges sport területté válik és összeolvad a 

mellette lévő területtel.  

A település déli részén a Pacsirta lakópark bővítéséhez kapcsolódóan kerülne kijelölésre egy 

különleges sport terület sportcsarnok építése céljából.  

Vámosszabadi északi részén helyezkedik el a menekültszálló épülete. Itt a kereskedelmi 

gazdasági felhasználás változik különleges intézményi terület felhasználásra. 

 

Zöldterületi fejlesztések: 

A szerkezeti módosításoknál telken belüli fásítások vannak feljelölve az eltérő terület 

felhasználások határánál. 



A kibővülő lakó – mezőgazdasági területek közt, lakó – gazdasági területek közt, gazdasági – 

mezőgazdasági területek és a szomszédos települések közti területeken véderdősáv került 

feljelölésre. 

 

Természetközeli területfejlesztések: 

A vízfolyások, morotva ágak és a külterületi mezőgazdasági területek határain megjelenő 

mocsaras, nádas, sziklás területek mezőgazdasági általános felhasználásból természetközeli 

felhasználásúvá lett változtatva. 

 

b) Infrastrukturális változás 

 

A tervezett 14. számú gyorsforgalmi út Győr és Szlovákia között - amely részben új 

nyomvonalon- új északi-déli irányú kapcsolatot teremt Északnyugat-Magyarországon, illetve 

a két ország között. Az új nyomvonal délen a már meglévő felbővítéseként jelenik meg, az 

északi részen viszont nyugatról kerülné el a belterületet. 

A faluközi út és a tervezett kerékpárutak tervét továbbra is a jövőbeli céljai között tartja az 

önkormányzat. Kerékpárút-hálózat fejlesztése, bővítése, amely a települést összeköti Győrrel 

a Bácsai csatorna-Fenyőszer utca 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. 

 

3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és javaslatok) 

 

a) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

 

Vámosszabadi területén a régészeti lelőhelyek száma: tizenhárom. A tárgyalt lelőhelyek 

régészeti feltárását - eltekintve a beruházásokat megelőző feltárástól - jelenleg semmi nem 

indokolja. A település területén helyben megőrzendő, reprezentatív és bemutatásra érdemes 

régészeti emlékről nincs tudomásunk. 

 
A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. lelőhely területén folyó intenzív talajművelésnek, főként 

a mélyszántásnak negatív hatásai vannak. A régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ 

attól, hogy a jelenlegi veszélyeztetés tovább folytatódik-e, vagy pedig az érintett területeken 

más, bolygatással nem járó hasznosításra (például rét-legelőgazdálkodásra) térnek át. Hozzá 



kell tenni, hogy nincs szükség feltétlenül a művelési forma megváltoztatására, hiszen az egyes 

talajművelési módok és módszerek között is jelentős különbségek vannak a tekintetben, hogy 

milyen mélységben és mennyire drasztikusan mozgatják meg a talajt. A lelőhelyek területén 

előnyben kellene részesíteni a kis mélységű és minimális talajforgatással járó művelési 

módokat.   

 

A településrendezési tervben szereplő változtatások közül a belterület déli részén tervezett új 

falusias lakóterületek érintik a 4., 5., 9. és a 11. lelőhelyet. A szitásdombi Pacsirta lakópark 

nyugati kibővüléseként tervezett falusias és kisvárosias lakóterület-fejlesztés érinti a 2., 3. és 

a 12. lelőhelyet.  

Javasolom az említett fejlesztési területek lehatárolásának olyan módon történő korrekcióját, 

hogy a régészeti lelőhelyeket ne érintsék. Amennyiben ilyen jellegű változtatásokra nincs 

lehetőség, akkor a jövőben az esetleges építkezések, illetve fejlesztések engedélyeztetése 

során a hatóság mérlegelni fogja az egyes építkezések és az általuk a régészeti örökségben 

keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd ezek alapján döntést hoz 

arról, hogy milyen feltételekkel járul hozzá az engedély megadásához (pl.: a beruházó 

költségére történő megelőző feltárás, próbafeltárás vagy régészeti szakfelügyelet 

elrendelésével). 

(Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a jelen hatástanulmányban nem vizsgáltuk a tervezett 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket. Az utóbbiakra vonatkozóan külön régészeti 

hatásvizsgálat elkészítése javasolható.) 

 

Régészeti érdekű területek a településen:  
- A község belterületének egésze. 

- A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete. 
 

A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében felhívom a földtulajdonosok, a 
beruházók és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet 
kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző 
útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni. A feltárásra jogosult intézmény 
intézkedéséig köteles a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a 
felelős őrzés szabályai szerint - gondoskodni. 

 

 

 



b) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

 

Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés következtében állandósult eltérő 

mértékű bolygatás, amely a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. lelőhelyet érinti. A hasznosítási 

forma vagy a talajművelési módok megváltoztatásával a káros folyamatok megállíthatók 

lennének.  

 

 

c) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

 

A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, 

ha egy terület tulajdonosát vagy bérlőjét az előírások vagy a jogszabályból eredő 

kötelezettségei miatt hátrányok érik. Ugyanakkor semmi nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét, 

ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző vagy próbafeltárások folyamán a 

beruházók számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő 

biztosítása. 

 

4. Összefoglaló 

 

Vámosszabadi közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: 

tizenhárom. A lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek.  
A település területén minden nagyobb régészeti korszak emlékanyaga képviselve van. A 

lelőhelyek többségén hajdani telepekre, településekre utaló leletanyag került elő, emellett 

csontvázas temetőkre is vannak adataink. A község területén helyben megőrzendő, 

reprezentatív és bemutatásra érdemes régészeti emlékről jelenleg nincs tudomásunk. 

A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. lelőhely területén folyó intenzív 

talajművelésnek, főként a mélyszántásnak negatív hatásai vannak. A 

hasznosítási forma vagy a művelési módok megváltoztatásával a káros 

folyamatok megállíthatók lennének.    
 

A településrendezési tervben szereplő változtatások közül a belterület déli részén tervezett új 

falusias lakóterületek érintik a 4., 5., 9. és a 11. lelőhelyet. A szitásdombi Pacsirta lakópark 

nyugati kibővüléseként tervezett falusias és kisvárosias lakóterület-fejlesztés érinti a 2., 3. és 



a 12. lelőhelyet. Javasolom az említett fejlesztési területek lehatárolásának olyan módon 

történő korrekcióját, hogy a régészeti lelőhelyeket ne érintsék. Amennyiben ilyen jellegű 

változtatásokra nincs lehetőség, akkor az egyes építkezések, illetve fejlesztések során a 

hatóság döntést hoz majd arról, hogy milyen feltételekkel járul hozzá az engedély 

megadásához (pl.: a beruházó költségére történő megelőző feltárás, próbafeltárás vagy 

régészeti szakfelügyelet elrendelésével). 

 

Régészeti érdekű területek a településen:  

- A község belterületének egésze. 

- A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Jelenleg helyi védelem alatt áll: 

 
Sorszám: 

H1 
Római katolikus templom 

Védelem típusa helyi védelem 

Elhelyezkedés Fő utca, 99 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó: 

   

Barokk, 1658. Az oltár felett található nagyméretű Mindenszentek oltárképet 1799-
ben készítették a hívek adományából. 1906-ban villámcsapás következtében ledőlt 
a fatorony, ekkor építették téglából a mai helyére. A templom jelenleg is működő 
orgonáját 1914-ben készítették. A templombelső jelenlegi formáját az 1950-es 
években nyerte el, ekkor készültek a ma is látható falfestmények és festett 
üvegablakok. Nagyobb külső felújítás a 60-as évek végén volt, a templombelső 
teljes felújítása 1993-ban történt. Ezt követte a torony és a templom külsejének több 
részletben történő teljes körű renoválása, ami megszakításokkal napjainkban is 
folytatódik 



 

 

Sorszám: 

H2 
Régi óvoda épülete 

Védelem típusa helyi védelem 

Elhelyezkedés Fő utca, 92 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó: 

 

Romló állapotú, felújításra szorul. Felújítás után településközponti szolgáltatási 
funkciót lehet elhelyezni benne. 

 



Sorszám: 

H3 
Harangláb 

Védelem típusa helyi védelem 

Elhelyezkedés Kossuth Lajos utca, 338 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó: 

 

1960-ban építették a haranglábat két haranggal. A harangláb elé 1907-ben a Szabadi 
hívek egy kő keresztet emeltettek. Az 1900-as évek közepén egy felújítás alkalmával 
itt helyezték el az I. Világháborúban elhunyt hősök emléktábláját.    

 



Sorszám: 

H4 

Római katolikus plébánia 
épülete 

Védelem típusa helyi védelem 

Elhelyezkedés Kiss utca, 137 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó: 

 

Állapota elfogadható, karbantartása megfelelő. 

 



Jelenleg helyi védelemre javasolt: 
 

Sorszám: 

H5 
Kőkereszt 

Védelem típusa helyi védelemre javasolt 

Elhelyezkedés Galántai út, 057 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó 

 

A temető közepén áll egy műkő kereszt korpusszal és Mária domborművel körülötte 
ősi sírkövek maradványai. A talapzatára márványtáblát erősítettek, melyen 
aranyozott véset felirat: „ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET, AKI 
ÉNBENNEM HISZEN HA MEGHAL IS, ÉL. ISTENBEN ELHUNYT VÁMOSI 
HÍVEK HAGYOMÁNYÁBÓL 1861 ÉVBEN / FELÚJÍTVA: 2003” 

  



 

Sorszám: 

H6 
Kőkereszt 

Védelem típusa helyi védelemre javasolt 

Elhelyezkedés Temető utca, 205 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó 

 

A temetőben kő hálakereszt áll, melyen márvány-lapba vésett aranyozott felirat a 
következő: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS” A talapzaton is 
márványtáblát rögzítettek az emlékműhöz, melyen ez áll: „NÉHAI CHEBE IMRE 
VOLT PLÉBÁNOS KEGYES HAGYATÉKÁBÓL FELÁLLÍTVA 1891 / RÉTHI 
GYŐR / FELÚJÍTVA 2003 

 



Sorszám: 

H7 
Milleniumi fakereszt 

Védelem típusa helyi védelemre javasolt 

Elhelyezkedés Kossuth Lajos utca, 338/1 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó 

 

A kettős fakereszt parkosított környezetben, a Vámosszabadi haranglábtól nem 
messze található. 

 



Sorszám: 

H8 
Kőkereszt 

Védelem típusa helyi védelemre javasolt 

Elhelyezkedés 14. sz. főút, 16/2 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó 

 

Márvány talapzaton műkő kereszt korpusszal, Máriával, melynek felirata nehezen 
olvasható: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS / KI ÉRETTÜNK A 
KERESZTEN MEGHALT / EMELTETETT A VÁMOS KÖZSÉG 
ADAKOZÁSÁBÓL 1861-BEN AZ ISTEN SZENT NEVE DITSÉRETÉRE” A 
kereszt előtt egy ősi síremlék is áll, melynek teljesen elmosódott a felirata. Mindez 
egy látvány-tó partján, parkosított környezetben. 

 



Sorszám: 

H9 
Boldogasszony emlékmű 

Védelem típusa helyi védelemre javasolt 

Elhelyezkedés 14. sz. főút, 0246/2 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó 

 

Az út szélén téglából rakott oszlop, tetején kettős kereszt. Oldalán dombormű, ami 
álló Mária alakot ábrázol, karján a kis Jézussal. 



Sorszám: 

H10 
Lakóház 

Védelem típusa helyi védelemre javasolt 

Elhelyezkedés Kiss utca 3., 202 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó 

 

Polgári lakóház a Kiss utcában. Felújításra szorul. 

 

 

 



Sorszám: 

H11 
Kőkereszt 

Védelem típusa helyi védelemre javasolt 

Elhelyezkedés Szabadi út, 19 hrsz. 

Helyszínrajz: 

 

Fotó 

 

Műkő kereszt korpusszal a talapzatán márvány táblába vésett festetlen 
felirat:”DÍCSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS / MINDÖRÖKKÉ ÁMEN / 
1908-1978” A kegytárgy kerítéssel körbevett, mellette diófa (Juglans regia) áll. 

 



 

Sorszám: 

H12 
Utcaszerkezet és telekstruktúra 

Védelem típusa 
utcaszerkezeti és telekstruktúra 
védelemre javasolt 

Elhelyezkedés 

-A Szabadi utca a Szigeti utcai 
csatlakozástól 

-A Temető út 

-A Vámos körút 

-A Kossuth Lajos utca 

-A Rét utca 

-A Szabadi utca 

Helyszínrajz: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotók 

     

    

    

A terület struktúrája, utcái árulkodnak a település múltjáról. Régi lakóházak csak kis 
számban maradtak fenn. 

 

 
Egyéb védelmi és korlátozó elemek 

 

Építési korlátozás alá esnek az alábbi területek védőtávolság miatt: 
d) a 14. sz. országos főút tengelyvonalától számított 100 m távolságon belül  
e) az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 

m távolságon belül 
f) Az elkerülő utak tengelyvonaltól számított 100 m távolságon belül  

ahol építményt elhelyezni, csak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet. 



Építési korlátozás alá esnek a közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül 
a mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 
Építési korlátozás alá esik a szabályozási tervlapon hosszú távú területbiztosítás területe. 
A temető védőterülete a telekhatártól számított 50,0 m széles területsáv. A védőterületen belül 
kegyeletsértő, a temető működését zavaró építmény nem építhető. 

 
 
 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az 
adott változás bemutatása) 
 
- a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
- a javasolt módosítás és indoklása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Átnézeti térkép 

 
 



Közlekedés: 

A településszerkezetet meghatározó külső kapcsolati elemek az előző tervekhez képest 
változásokat mutat, leginkább a térségi szerkezeti elemeket illetően: a tervezett főút, a 14. sz. 
elkerülő út nyomvonala változott. Az előző változat szerint kikerülte volna a belterülettől 
nyugatra húzódó gazdasági területeket. A tervlapokon megjelenített változat Vámosszabadi 
és Győr elképzeléseit tükrözi a kiszabályozott területekkel. Ez Győr város hatályos rendezési 
tervén és a magasabb rendű területrendezési tervekben foglaltakkal is egyezik, mely 
aktualizálásra került. Az új nyomvonal délen a már meglévő felbővítéseként jelenik meg, az 
északi részen viszont nyugatról kerülné el a belterületet. Ezt a győri tanulmánytervben Gy16-
ként jelölik, melynek már van engedélye. A V3-as nyomvonalú út még nem rendelkezik 
engedéllyel. A kerékpárút engedélyezésre beadott változatát jeleníti meg a tervlap. 

A tanulmánytervből származó elkerülő utat is tartalmazza a rendezési terv. 

A terv tartalmazza a kerékpárút-hálózat fejlesztését, amely a települést összeköti Győrrel a 
Bácsai csatorna-Fenyőszer utca részen keresztül, valamint egy Győrzámoly és egy a 
határátkelő felé tartó tervezett kerékpárút nyomvonal is feljelölésre került. 

A templom és a plébánia épülete között út kiszabályozása megszűnt, helyette 
településközponti vegyes területfejlesztés látható a tervlapokon. 

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 már meglévő településközpontban elhelyezkedő falusias lakóterület utcaszerkezete 
módosult. 

A Pacsirta lakópark bővítésének utcaszerkezeti kiszabályozása már szerepel a rendezési 
terveken. 

(Átnézeti térkép, 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Falusias lakóterületek: 

A hatályos rendezési terv a településen az északi, még meg nem valósult lakóterületi 
fejlesztéseket a jövőbeli tervek is tartalmazzák. A település déli részén kerülnek új 
lakóterületek kijelölésre, valamint a szitásdombi Pacsirta lakópark nyugati kibővüléseként. 

(4. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Kisvárosias lakóterületek: 

A Pacsirta lakópark fejlesztése és nyugati kibővülése a terület települési fejlesztését is igényli. 
Itt a tervlapok kisvárosias lakóterületi fejlesztéseket is megjelenítenek. 

(8. 10. szelvény) 

 

 

 



Gazdasági területek: 

A hatályos rendezési tervben korábban már jelentős nagyságú területeket minősített gazdasági 
területté az önkormányzat. Ehhez képest jelentős új gazdasági területet kijelölését a jövőben 
kialakuló 14. sz. főútvonal elkerülőjét határoló területek módosításával képzelték el, az 
útcsatlakozásokat körülvevő területeken.  

A központi gazdasági terület ez által nyugat felé és délre bővülne, így az Mk területek egy 
része is kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté (Gksz) módosulna. Délen a Szitásdomb 
felé vezető 813. sz. elkerülő mellett fekvő Má-1 területek egy sávját is gazdasági területté 
módosítanák. 

A lakóterületektől véderdősávval és a mezőgazdasági területektől telken belüli fásítással kell 
elválasztani a zavaró hatások miatt. 

(3. 6. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Különleges területek: 

A település középső részén található különleges sportterület bővülne ki az önkormányzat 
szándékai szerint, így a mellette lévő tavat teljesen körbefogná, az ottani Má-1 és Má-2 terület 
átmódosulna Ksp területté. Ettől északra a Széchenyi utca végén található zöld közpark is 
különleges sport területté válik, összeolvad a mellette lévő területtel. 

A település déli részén a Pacsirta lakópark bővítéséhez kapcsolódóan kerülne kijelölésre egy 
különleges sport terület (Ksp) sportcsarnok építése céljából, az itt található zártkertes 
mezőgazdasági területek keleti oldalánál. 

Vámosszabadi északi részén helyezkedik el a menekültszálló épülete. Ez jelenleg teljesen 
felújított, de kihasználatlan. A település a későbbiekben nem szándékozik menekültszállót 
üzemeltetni a területen, viszont a terület felhasználását a valós állapothoz igazítaná. Itt a 
kereskedelmi gazdasági felhasználás változik különleges intézményi terület felhasználásra. 

(1. 4. 7. 8. szelvény) 

 

Zöldterületek: 

Az új lakóterületek kialakításánál ügyelni kell a megfelelő lakóterület-zöldterület arányára, 
ezzel megteremtve az élhető falusias környezetet. 

A szerkezeti módosításoknál telken belüli fásítások vannak feljelölve az eltérő terület 
felhasználások határánál, a kialakuló konfliktushelyzetek kezelésére. 

(Átnézeti térkép, 1. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Véderdő és gazdasági erdő területek: 

A kibővülő lakó – mezőgazdasági területek közt, lakó – gazdasági területek közt, gazdasági – 
mezőgazdasági területek és a szomszédos települések közti területeken véderdősáv került 



feljelölésre. Valamint az ORTR erdők övezete is figyelembe lett véve, az erdőterületek 
kijelölése kapcsán. 

(Átnézeti térkép, 3. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Természetközeli területek: 

A vízfolyások, morotva ágak és a külterületi mezőgazdasági területek határain megjelenő 
mocsaras, nádas, sziklás területek mezőgazdasági általános felhasználásból természetközeli 
felhasználásúvá lett változtatva. 
(Átnézeti térkép, 1. 2. 3. 4. 5. 7. szelvény) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. szelvény 

 



2. szelvény 



3. szelvény 

 



4. szelvény 

 



5. szelvény 

 



6. szelvény 

 



7. szelvény 

 



8. szelvény 

 



9. szelvény 

 



10. szelvény 



1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása 

A településfejlesztési koncepció során a következő területrendezési dokumentumok kerületek 
figyelembe vételre. 
Országos Területrendezési Terv (2018. évi CXXXIX. tv.) 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

1.2.2.1. Országos Területrendezési Terv 

Vámosszabadi az erdőgazdálkodási, a mezőgazdasági, a vízgazdálkodási és a települési térség 
országos területfelhasználási kategóriában érintett.  

Vámosszabadin a következő országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények 
találhatók az OTRT szerint: 

- főút 
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme 
- elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 
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Részlet az ország szerkezeti tervéből (OTRT) 
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Az övezet érinti a módosuló területeket. 

 

 

  

Az övezet érinti a módosuló területeket. 
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Az övezet nem érinti a módosuló területet. 

Az erdők övezetének nagysága a településen: 118,5 ha 

A jelenleg erdők övezetébe tartozó erdőterületek nagysága a rendezési terven: 90,9 ha 

Ez 76,71%-os lefedettséget mutat. A jogszabályban előírt 95%-ot nem éri el, így az erdők 
övezetében keletkezett hiány pótlására a következő pirossal jelzett területeket ajánlja fel az 
OTRT. Így a lefedettség 98,98% lenne, mellyel megfelelne az előírásnak. 
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1.2.2.2. GyMS Megyei Területrendezési Terv 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú 
rendeletével hagyta jóvá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melyet 2010-
ben felülvizsgált. A módosítást 12/2010.(IX.17.) számú rendelettel hagyta jóvá.  

 

 

Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve) 

 

A megyei övezetek lehatárolásánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 91. § paragrafusa átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a megyei terv országos 
tervvel való összhangba-hozatalának jóváhagyásáig. Ennek értelmében az érvényes megyei 
tervben szereplő települést érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük 
figyelembe: 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
- együtt tervezhető térségek övezete Győri agglomeráció 
- ökológiai hálózat övezete 
- széleróziónak kitett terület övezete 
- szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete 
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Vámosszabadi a következő megyei övezetekben érintett: 

- rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 
Vámosszabadi a következő megyei övezetekben nem érintett: 

- ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete 
- földtani veszélyforrások területének övezete 
- tanyás területek övezete 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való 
összhangjának bemutatása 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat 94/2010 (IX. 28.) számú képviselő-testületi 
határozatával hagyta jóvá Vámosszabadi településfejlesztési koncepcióját. 

A településfejlesztési koncepcióban a település tervezett jövőképét az alábbi főbb jellemzőkkel 
határozták meg: 

1. Vonzó, dinamikus települési arculat megteremtése, egy befektető-és látogatóbarát 
település közszolgáltatási színvonalának emelése 

A településközpont és zöldterületek funkcióbővítő fejlesztése, intézményeinek fokozatos 
felújítása elősegíti a község megtartóerejét, emellett ösztönzi a kereskedelmi és turisztikai 
szolgáltatások bővítését, így közvetetten növelheti a település gazdasági versenyképességét. 

Az önkormányzat hosszú távú elképzelése, hogy a gazdaságot segítő benzinkutat és kiszolgáló 
területet hozzon létre a központi gazdasági területek déli oldalához közeli közlekedési 
csomópont mellett. 

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a településkép vonzóbbá tételére, átfogó, részletes 
zöldfelületi tervet készíttet a központra, és az utcafásítások kialakítására is gondot fordít. 

A Szitásdomb Közszolgáltatási rendszerének fejlesztésére is figyelmet kíván fordítani az 
önkormányzat, az ott lakók igényeinek megfelelően. Továbbá a menekült tábor tulajdonos 
cseréje által lehetőséget kíván nyújtani az idősgondozási problémák megoldására. 

2. Lakóterületi fejlesztések 

Új építési telkek kialakításával az önkormányzat továbbra is kielégíti a településre költözők 
igényeit, ezáltal támogatja népességszám növekedését. A lakótelkek kialakításához jelenleg 
elegendő tervezett lakóterület áll rendelkezésre.  

A tömbfeltáró utakat is felülvizsgálták, ott ahol nem megfelelő az új területek kiszolgálása új 
feltárási lehetőségek kerülnek kialakításra. 

3. Kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek megújítása, és bővítése 

A szórakozási és sportolási lehetőségek bővítése a község minden lakójának fontos lehet 
(fiatalok, családosok, nyugdíjasok), ezzel javíthatók a helyben lakók identitása, kezelhetők a 
társadalmi kohéziós problémák.  

4. Fenntartható gazdaság feltételeinek megteremtése 

Új gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat kell a községbe telepíteni, a meglévő 
cégek bővülési szándékát támogatni.  

5. Infrastrukturális fejlesztés 

Településelkerülő út kiépítése. Ezzel a település mentesül a terhelő átmenő forgalom egy 
részétől.  

Az érvényes szerkezeti terv elhatározásai módosulnak az újonnan kijelölt fejlesztési 
területeken, így szerkezeti és műszaki infrastrukturális fejlesztések szükséges.  
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A koncepcióban meghatározott főbb szerkezeti tervet érintő javaslatok közül az önkormányzat 
az alábbi fejlesztéseket támogatta a településrendezési terv felülvizsgálata során: 

Lakóterületi fejlesztések: 

Többek között falusias lakóterületek és kisvárosias lakóterületek kijelölését tervezik: 

A hatályos rendezési terv a település belterületének déli részén és közepén már szereplő falusias 
lakóterületi foltok utcaszerkezete áttervezésre került. Az északi falusias lakóterületi fejlesztés 
továbbra is szerepel a rendezési terven. 

A település falusias lakóterületekkel a déli és keleti irányban bővül, melynek úthálózata a 
befektetői igényekhez és a telkek élhetőbb kialakításához igazodik. 

A Pacsirta lakópark nyugati irányú fejlesztése mind falusias lakó, mind kisvárosias 
lakóterületeket és településközponti vegyes területet is tartalmaz. 

Településközponti vegyes területek: 

A település középső részén található intézményi terület, és a tőle nyugatra fekvő terület 
településközponti vegyes területté minősül, így a felhasználási kategória jobban illeszkedik a 
település elképzeléseihez. A templom és környéke falusias lakóterületként van feltüntetve a 
hatályos tervlapokon. Ez a terület is településközponti vegyes terület felhasználású területté 
módosul, így jobban igazodik a kialakult felhasználáshoz. A déli lakópark fejlesztés területén 
is megjelenik a településközponti vegyes területi fejlesztés a helyben kialakult intézményi 
háttér igénynek helyet adva. 

Gazdasági területek: 

A hatályos rendezési tervben korábban már jelentős nagyságú területeket minősített gazdasági 
területté az önkormányzat, ehhez képest jelentős új gazdasági területet kijelölés látható a 
tervlapokon, a tervezett 14 sz. elkerülő út csomópontjaihoz rendelve. 

Ezek általános mezőgazdasági (Má) területek, melyek kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területté (Gksz) minősülnek át. Ez a tervezett elkerülő utat fogják közre, a település 
belterületének nyugati oldala mellett elhelyezkedve, a már meglévő gazdasági területek mellett 
és ettől délre. A gazdasági területeket nem csak védőfásítással kívánják elhatárolni a környező 
területektől, hanem a kitermelt földet felhasználva védőtöltéssel is, mely a zavaró tényezők 
hatását csökkentené. 

Különleges területek: 

A település középső részén található különleges sportterület bővül ki, az Má-1 és Má-2 terület 
átmódosul Ksp területté. Ettől északra a Széchenyi utca végén található zöld közpark is 
különleges sport területté válik. 

A település déli részén a Pacsirta lakópark bővítéséhez kapcsolódóan kerül kijelölésre egy 
különleges sport terület (Ksp) sportcsarnok építése céljából, az itt található zártkertes 
mezőgazdasági területek keleti oldalánál. 

Vámosszabadi északi részén helyezkedik el a menekültszálló épülete. Ez jelenleg teljesen 
felújított, de kihasználatlan. A terület kereskedelmi gazdasági felhasználása a szociális 
funkcióhoz jobban illeszkedő különleges intézményi terület felhasználásra változik. 



Vámosszabadi Településrendezési terv felülvizsgálata 75 

Zöldterületi fejlesztések: 

A szerkezeti módosításoknál telken belüli fásítások kerültek feljelölésre. 

A kibővülő lakó – mezőgazdasági területek közt, lakó – gazdasági területek közt, gazdasági – 
mezőgazdasági területek és a szomszédos települések közti területeken véderdősáv került 
feljelölésre. 

Településkép fejlesztése: 

A központban oldalhatáron álló beépítés van előírva utcaszerkezet és telekstruktúra 
védelemmel a falusias utcakép megóvása céljából. A település központi részén nem 
engedélyezik a lapos tetős kialakítást, az egységes arculat és a hagyományos falukép megtartása 
végett. 

Természet-, környezetvédelem: 

Meglévő zöldfelületi rendszerek bővítése, fejlesztése, utcafásítások folytatása. 

Turizmus fejlesztése: 

A településen foltokban fellelhető Natura 2000 terület a korlátozások mellett sok lehetőséget is 
ad a turizmus fejlesztéséhez. Az önkormányzat hosszú távú terveiben szerepel a 
biciklisturizmushoz kapcsolódó úthálózat, szállás és vendéglátás fejlesztése, valamint a 
természetkedvelők számára túraútvonalak és madárlesek kialakítása. 
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK 
2.1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

2.1.1. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

2.1.1.1. Természeti adottságok 

Vámosszabadi a Duna partján a Kisalföldnek azon a részén fekszik, amely a Rába győri 
torkolatától északnyugatra, az országhatárig terjed. Ez a Mosoni-síkság, a Mosoni-Duna, 
valamint az Öreg-Duna által közrezárt Szigetköz, pontosan az ún. Alsó-Szigetközben a 
Mosoni-Duna bal partján. 

Geológiai és talajtani adottságok 
A Szigetköz kialakulása a földtörténeti múltban 2,5-3 millió évvel ezelőtt a harmadkor és 
a negyedkor határán kezdődött. Ekkor ömlött le a Pannon-tenger elhagyatott medencéjébe az 
Ős-Duna roppant vízmennyisége. A síkságon szétterülő víz nem tudta hordalékát tovább 
görgetni és nagy részét lerakva szigeteket, zátonyokat épített. Közöttük sok ágra szétválva folyt 
tovább. Évezredekkel ezelőtt ezen a területen beltenger volt. A geológiai körülmények folytán 
a víz (a Duna) megtalálta mai útját, illetve folytatódott a sík terület feltöltődése. A folyás itt 
lelassult, s ezzel a hordalékmozgató képessége is lecsökkent. Lerakta a hegyvidékről görgetett 
kavicsot, amely több száz méter vastaggá nőtt. Ezen a hordalékkúpon szanaszét ágazó 
mederrendszer alakult ki. 

A település maga, is egy alacsonyártéri medencesíkságon fekszik.  Környezetében számos 
homokdűnékkel fedett teraszsziget maradványa található. A táj jellegzetes részét képezik a 
Duna korai holtág maradványai és öblei. 

Talaja 
Szigetköz talaja a Duna hordalékán alakult ki. Termőrétege laza szerkezetű homok, homokos 
iszap és agyagos iszap. E fedőréteg vastagsága 0,2–0,8 m között változik. Itt, a folyó sodrásától 
és vízmennyiségétől függően alakultak ki a durvább-finomabb szemcsézetű iszap-, homok-, és 
agyagrétegek. Így összességében az erősen rétegezett öntéstalajok jellemzik a Szigetköz 
területének túlnyomórészét. Az öntéstalajok rendszerint karbonátosak, vagyis a lúgos kémhatás 
a meghatározó. Így, a nagy karbonát tartalom következtében a szervesanyag felhalmozódása 
könnyen megy végbe. 

A mélyebben fekvő részeken, ahol a talajvíz a felszín közelében van, réti talajok alakultak ki. 
A magasabban fekvő területeken, ahol ritkábban volt vízborítás alatt a talaj, viszonylag 
korábban indult meg termőréteg kialakulása és a szántóföldi művelés. Ezeken a részeken 
csernozjom jellegű talajok jöttek létre. 

Egyes területeken, ahol nemrég tértek át szántóföldi művelésre, vagy ahol még most is legelő-
, kaszáló-, vagy erdőhasznosítás a jellemző, fiatal dunai öntéstalajokat találunk, túlnyomórészt 
eredeti, nyers állapotban. 

Éghajlat 
A kistáj, így Vámosszabadi éghajlata is a mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlati 
típusba tartozik. Évente mintegy 2000 óra napsütés valószínű, ebből nyáron 800, a téli 

évnegyedben mintegy 205 órán át süt a nap. Az évi középhőmérséklet 9,5 -10,2°C körüli. 
A vegetációs időszak hőmérsékleti átlaga 16,0-16,5°C körüli. Az évi csapadékmennyiség  
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660-700 mm. Az uralkodó szélirány az északnyugati, azt követi a délkeleti, majd a déli. Átlagos 
szélsebesség 3,5-5,5 m/s. Az éghajlat alapján termeszthető kultúrnövények: gabonafélék, 
kapások és kertészeti növények. 

A Szigetköz területe kiemelkedő jelentőségű nedves élőhely, amelyen az egyedülálló 
geomorfológiai, klimatikus, talajtani és nem utolsósorban vízháztartási adottságok 
következtében különösen változatos élőhelyek alakultak ki, lehetőséget teremtve gazdag és 
sokszínű élővilág megtelepedéséhez. 

Élővilág 

Növényvilág 

Vámosszabadi növényvilágára a mozaikosság jellemző. Botanikailag legértékesebb a 
mocsárrét (Alopecuretum pratense) amely, már csak itt az Alsó-Szigetközben található meg. A 
Duna árvédelmi töltése mentén azonban még jelentős területeket borít gyep – ezek nagyobb 
része sajnos, nem védett. A hullámtereken kialakult zátonyokon az ártéri gyomtársulások 
sokasága található. 
 
A gyepeken sok védett növény- és állatfaj él, mint például: 

• keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium) 
• mocsári kosbor (Orchis palustris), 
• mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), 
• szibériai nőszirom (Iris sibirica), 
• kornistárnics (Gentiana pneumonanthe). 

A part mentén a bokorfüzesek a jellemzők, de megtalálható itt mindhárom ligeterdő társulás: 

• bokorfüzes (Salicetum triandrae, Salicetum purpureae), 
• puhafaliget (Salicetum albae-fragilis), 
• keményfaliget (Fraxino pannonicae-Ulmetum). 

Természetes, illetve természetközeli erdőtársulás még a gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco 
robori-Carpinetum) és az égeres láperdő (Thelyptheridi-Alnetum). Erős spontán állományai 
találhatók itt a tűzliliomnak, az egybibés galagonyának és a veresgyűrű somnak is. A terület az 
Arrabonicum flórajárásba tartozik. Potenciális erdőtársulás a fűz- és égerligetek, illetve a tölgy 
– kőris - szil ligeterdők. 
Aljnövényzetben a sások, medvehagyma, a csalán, a szálkaperje, a müge és a gyöngyvirág 
jellemző. Erdészetileg a fiatal, kemény- és lágylombos fajok jellemzőek a kistájon. A 
mezőgazdaságilag művelt területeken a búza, a kukorica és a cukorrépa a döntő. A talajtakaróra 
jellemző a változatosság, de döntően a réti öntés és a lápos réti talajok jelentősek. A kisalföldi 
homokos-kavics klaszteren található talajok változó termőképességűek, mezőgazdasági 
művelésre alkalmasak. 

Állatvilág 

A Szigetköz a Duna halbölcsője volt a Bős (Gabcikovó) vízlépcső megépítéséig és a víz 
eltereléséig. 65 halfaj fordult itt elő, ez a hazai fajok 80%-a. Megtalálható itt, az eredetileg tiszta 
hegyi patakokban élő sebes pisztráng (Salmo trutta fario), éppúgy, mint a mocsarak, lápok 
védett fajai: a réti csík (Misgurnus fossilis), vagy a lápi póc (Umbra krameri). Még néhány a 
védettek közül: magyar bucó (Aspro singel), botos kölönte (Cottus gobio) selymes durbincs 
(Gymnocephalus schraetzer). 
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A kétéltűek csaknem valamennyi faja megtalálható a Szigetközben. Közülük gyakori 
a kecskebéka (Rana esculenta), a vöröshasú unka (Bombina bombina), és a mocsári béka (Rana 
arvalis). A hüllők kisebb számban élnek a vízjárta területeken, de jellegzetes fajuk, 
a vízisikló (Natrix natrix) itt is gyakori. 
A védett lepkék közül a mocsarakra jellemzők: a mocsári bíbormoly (Ostrinia palustralis), a 
zanót- és vérfű boglárka (Macolinea nausithous, M. teleius), a fűz-nyár-ligeterdőkre jellemzők 
a kis színjátszólepke (Apatura ilia), c-betűs aranybagolylepke (Lamprotes c-aureum), kéköves 
bagolylepke (Catocala fraxini), a keményfa-ligeterdőkre a magyar tölgymakkmoly (Pammene 
querceti), a szilfa púposszövő (Dicranura ulmi), sőt a teljesen száraz területek képviselői is 
megtalálhatók: díszes medvelepke (Arctia festiva), fehérsávos földibagoly (Euxoa hastifera). 
A madárfajok száma 230-ra tehető, közülük a Duna ágrendszerében járva először a gémfélék 
tűnnek fel. A nagyobb telepeken szürke gémek (Ardea cinerea) és bakcsók (Nycticorax 
nycticorax) költenek. A fokozottan védett fajok közül jellegzetesebb fészkelők, a nagy 
kócsag (Egretta alba), barna kánya (Milvus migrans), hamvas rétihéja (Circus pigargus), fekete 
gólya (Ciconia nigra) és cigányréce (Aythya nyroca). A rétisas (Haliaetus albicilla) és 
a halászsas (Pandion haliaetus) is rendszeres vendég a területen. 
A védett emlősállatok közül jellegzetesek a nyuszt (Martes martes), a vidra (Lutra lutra) és 
az északi pocok (Microtus oeconomus). 
1991-óta természetes úton megtelepedett a száz éve kihalt hód (Castor fiber) is, 
Magyarországon először. Azóta úgy elszaporodtak, hogy a bővízűbb ágrendszerekben sokfelé 
megtalálhatók.  
 
2.1.1.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

Tájtörténeti vizsgálat 
Az első nagy tájalakító népről, a rómaiak itteni tevékenységéről tájékoztat minket az első forrás, 
mely szerint a Szigetköz vízjárta vidéke limesként védte Pannóniát a római birodalom északi 
határaként. A népvándorlás hullámai is csak a terület peremvidékét érték, mivel az idegenek 
nem merészkedtek be az ingoványos mocsarak közé. A folyam elképzelhetetlen ereje 
félelmetes pusztítást, de egyben építést is végzett az idők folyamán. 

Az ember korán letelepedett a vízben, vadban gazdag területen, amely a megélhetés melletti 
védelmet is nyújtotta számára. Kialakultak a tájhoz és az élővilághoz kapcsolódó ősi 
mesterségek is. A környezet nemcsak a mesterségeket, hanem az építkezési módokat is 
meghatározta. Továbbá tükröződött a mondákban, mesékben, népdalokban, egyszóval a 
szellemi kultúrában is. 

A Duna áradásai következtében változó vastagságban rakta le hordalékait. A lerakódott 
hordalék többször átrendeződött, kimosódott az állandóan ismétlődő elöntések miatt, ezért itt 
csak kevés humuszt tartalmazó rétegek alakultak ki. Ennek és a talajvízszint csekély 
mélységének következményeként főleg réti öntés-talajok jöttek létre. A visszatérő árvizeket 
megelégelve a jelenlegi nyomvonalon árvízvédelmi töltést hoztak létre. A töltés a falunak is 
lényegesen nagyobb védelmet adott az árvízzel szemben, viszont végérvényesen megszüntette 
a Szigetköz "természetes állapotát". Így alakult ki a hullámtér és a mentett oldal. 

A legelső térképi ábrázolásokon a település jelenlegi közigazgatási területét jelentős mértékben 
erdők borították, valamint megjelentek a mai úthálózat ősei. Már a két katonai felmérés közötti 
időszakban is megindult az erdőterületek csökkenése és mára jelentős erdőirtások történtek, 
már szinte csak a vízfolyások mentén maradtak fenn az erdőterületek. Csökkent az 
erdőterületek aránya, elterjedt a szántóföldi és gyepgazdálkodás. Az 1950-es évektől a 
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szövetkezeti termelés következményeként megjelent a külterületeken a nagytáblás szántóföldi 
gazdálkodás. 

A 90-es évektől a kárpótlás következményeként megszűnt a külterületi nagytáblás művelés. A 
jobb minőségű területeken azonban folytatódott a szántóföldi művelés. 

Tájhasználat értékelése 
A folyamszabályozással kőhányásokkal biztosított partú főmedret alakítottak ki. A vízfolyásra 
merőlegesen lerakott kőgátakkal, a zárásokkal akadályozták a víz folyását, így minél több víz 
visszatartásával biztosították a hajózást. A megépült töltéseken kívüli mellékágakból holtágak 
lettek, melyek nagy része napjainkra feltöltődött. Kialakult az áradásoktól védett ún. mentett 
oldal, ahol megtalálhatók a síkvidékekre jellemző mezőgazdasági kultúrák. Az őstáj csak 
néhány helyen, a hullámtéren, a keményfaligetekben, a mocsarak és a holtágak területén, a 
nedves réteken maradt fenn. Ez a terület-átalakítás a települések beépítési módját is 
befolyásolta. Így a kialakuló magaslatokon települtek le az emberek. 

A gyepek részaránya a mintegy egy évtizeddel ezelőtti gyepfeltörési hullám miatt csökkent, 
átalakult a táj arculata. 

Az átalakított tájak közül a legjelentősebb a mezőgazdasági tájak aránya. Ezeken túlnyomórészt 
intenzív szántóföldi művelés folyik, pedig a táj hagyományos használatának a gyepterületek 
arányának növelése és a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartás elterjesztése felelne meg 
leginkább. 

A község tájképi arculatát ma is a Nagy-Duna, valamint annak hullámtere határozzák meg.  

2.1.1.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
A  Szigetköz tökéletes síkság, pár tíz centiméteres felszíni különbségek alakultak csak ki rajta. 
A táj jellegzetességét ezért a Duna kacskaringós mellékágai a szigetek, zátonyok, és a morotva 
tavak biztosítják, az így kialakult és máig megmaradt hajdani vízi világ maradványaival, sajátos 
és rendkívül gazdag növény- és állattársulásaival. Tájképvédelmi szempontból a terület 
légértékesebb részei (lásd tervlap). Olyan természeti adottságokkal bíró területek ezek, melyek 
az emberi tevékenység hatására a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett 
fontosságúak, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőket tartalmaznak. 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 
Vámosszabadi területén az alábbi Országos természetvédelmi oltalom alatt álló területek 
találhatók, melyek a Szigetközi Tájvédelmi Körzet valamint a NATURA 2000 hálózat részét 
képezik. 

Natura 2000 területek egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi 
jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül 
biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük 
fenntartásához, illetve helyreállításához. Olyan zöld infrastruktúra, mely 
biztosítja Európa természetes élőhelyeinek ökoszisztéma szolgáltatásait, valamint jó állapotban 
való megőrzöttségét. 
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Ökológiai hálózat 
Vámosszabadi területén az ökológiai hálózat területei is megtalálhatók. Ezekhez azok a 
természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai 
folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, amelynek részei a magterületek, az ökológiai 
folyosók és a pufferterületek. 

Magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe 
olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre 
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani 
képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 

Ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, 
élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek 
döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó 
egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 

Pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik 
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai 
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek (lásd 
tervlap). 

2.1.1.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A tájpotenciál adottságainak társadalmi célú érvényesítése során olyan tevékenységek 
nyilvánulhatnak meg, melyek az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól eltérően a táj 
ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontják. Egyes tájhasználatok jellegükből adódóan 
elkerülhetetlenül kedvezőtlen hatásúak a szomszédos tájhasználatokra, jóllehet létüket a 
társadalmi–gazdasági érdekek indokolják. 

A táj sokféle szükségletet elégít ki, különböző elvárásoknak felel meg. A tájhasználati igények 
éppen ezért nagyon változatosak. Az életmód változással egyszerre több tájhasználati mód 
keletkezik, ami előbb utóbb konfliktushoz vezet. Az emberi tevékenység hatására keletkező új 
elemek és a tájban megjelenő folyamatok kedvezőtlen hatást egyrészt közvetlenül az egyes 
tájalkotó elemekre fejthetnek ki, másrészt közvetve csökkenthetik a táj ökológiai, ökonómiai és 
esztétikai teljesítőképességét. Az alábbiakban a tájelemek, a tájszerkezet és a tájpotenciál 
szempontjából kedvezőtlen momentumokat soroljuk fel: 

• Illegális hulladéklerakások, 

• műveletlen, parlagon hagyott területek allergén növényekkel való 
begyomosodása  

• eltérő hasznosítású területegységek növényekkel való lehatárolásának hiánya  

• mezővédő erdősávok hiánya, a meglévők pótlása 
• belvízelvezető csatornák eliszapolódása 
• utcafásítások hiánya, pótlása  

• helytelen növényfajok alkalmazása közterületeken 
• árokrendszer hiánya 
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A felsoroltak miatt minden jövőbeni fejlesztésnél ügyelni kell a táj és település karakterének 
megóvására, az eltérő hasznosítású területek növényekkel való lehatárolására, a létesítmények 
tájba illesztésére.  

A vonalas létesítmények (utak) kellő fásítással a táj részét képezhetik, a lakóterületek és 
mezőgazdasági területek találkozása védőfásítással való lehatárolása is gátat szab a különböző 
használatból eredő konfliktusoknak 

Ugyan ez vonatkozik a gazdasági és lakóterületek találkozási pontjaira. 

 

2.1.2. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

2.1.2.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a településszerkezeti adottságok 
befolyásolták. A megfelelő minőségű zöldfelületek szerepköre kondicionáló, rekreáló és 
esztétikai egyszerre. Ha egy zöldfelület nem tölti be e hármas szerepkört és a jövőben 
megtartandónak ítéltük, akkor azt a felületet fejleszteni kell.  

Vámosszabadi zöldfelületi rendszerét egyrészt a belterületi zöldfelületek, másrészt a külterületi 
zöldfelületek alkotják. Belterületen korlátlan és korlátozott zöldfelületek találhatók, 
külterületen erdőterületek, mezőgazdasági területek és vízgazdálkodási területek. 

Belterület 

Funkciójuk és használatuk szerint a következőképen oszthatók fel: 

I. Korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek: közpark, játszótér, sportpálya, utcai 
fasorok, védőfásítások, véderdők. 

II.  Korlátozott közhasználatú zöldfelületek, különleges területek: temető, teniszpálya, 
horgásztó. 

III.  Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: intézmények kertjei, családi házak kertjei, ipari-
gazdasági létesítmények kertjei. 

Korlátlan használatú zöldfelületek: 

E területek esztétikai jelentősége kiemelkedő, kondicionáló, rekreáló, pszichikai 
hatásukat a település minden lakója élvezheti. -közpark, lakópark, játszótér, közlekedési 
területek zöldfelületei (utcai fasorok, zöldsávok), védőfásítások. 

Közparkok 
Vámosszabadin az átlag vidéki településekhez képest alacsony a kiépített közparkok és egyéb 
zöldfelületek száma, ugyanakkor a település közigazgatási területén a vízpartokhoz kötődő 
zöldfelületi rendszer szerteágazó és jelentős zöldfelületi potenciált jelent. A település területén 
elszórtan találhatóak a kiépített zöldfelületek, melyek nagy zöldfelülettel rendelkeznek. 

Ide sorolhatók: 
• A községház mögötti rendezett, szép közpark jellegű sportterület. 
• Az önkormányzati tulajdonú horgásztó körüli zöldterületek. 
• A Széchenyi utca keleti végén található játszóterek területei. 
• A Szavai-csatorna belterületi szakaszának partjai. 
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• A Rét utcai temető körüli rendezett védő zöld területek. 
• A Nagybajcs felé vezető út mentén kialakított közpark. 
 
Lakóparkok és játszóterek 

Lakóparkok főként a tervezett lakóterületek zöldfelületeit jelentik, melyek alapvetően tervezett 
települési zöldfelületek 

Utcai fasorok, zöldsávok 

Közlekedési területek zöldfelületein belül elsősorban az utcai fasorok hiányosságát szükséges 
pótolni. A növények csökkentik a zajt és a páratartalmat, valamint javítják a település klímáját, 
s egyben esztétikusabbá teszik az utcaképet. Erre jó példa a 14 sz. főút mellett található kis 
teresedés, mely mellett a Fő utcára juthatunk el. A cserje és a gyepsávok elválasztják az úttestet 
a járdától, terelik a forgalmat és a felsorolt klímajavító tényezők mellett védik a gyalogosok 
testi épségét. Az utcafásításoknál figyelmet kell szentelni a helyes fafaj kiválasztására. 
Lehetőleg honos, utcafásításra alkalmas (magas törzsű) fákat részesítve előnyben. 

Véderdők, védőfásítások   

Véderdők ökológiai, elválasztó, valamint kondicionáló szerepük miatt fontos alkotó részei a 
földfelületi rendszernek. Különböző hasznosítású területek védelmi szerepét látják el, de ugyan 
ilyen fontos az összekötő szerepük is. A külterület nagy összefüggő zöldfelületeit (ártéri erdők) 
zöldfolyosóként köti össze a belterület zöldfelületeivel.  A legjelentősebb ezek közül a 
polgármesteri hivatal mellett található erdős-ligetes terület, valamint a Szavai-csatornát kísérő 
nagyon szép ligetes erdősáv. 
 

Korlátozott használatú zöldfelületek 

Sportpálya, különleges területek 

 Különleges sport és szabadidős terület a Fő utca melletti teniszpálya, A különleges sport és 
szabadidős területekhez sorolható a település keleti határában található önkormányzati 
kavicsbánya tó és környezete, amely különleges horgásztó területként a horgászni vágyók 
igényeit elégíti ki más hasonló létesítmények mintájára. A Kisbajcs felé vezető út melletti régi 
kavicsbánya tó és környezete szintén különleges területként funkcionál, mint strand- és 
szabadidős terület. A terület magán tulajdonában van. Ide tartozik továbbá a Széchenyi utca 
melletti park, az önkormányzati bányató melletti turisztikai fejlesztési területet, a patkányosi 
horgásztó melletti területek, a kisbajcsi volt tsz. kavicsbánya melletti területek, a belterületi 
horgásztavak területe. 
 

Temető 

A különleges temető területek a meglévő két felekezeti temető területei. Ezek a rendezési terv 
távlatában bővítést várhatóan nem igényelnek, de hosszabb időtáv figyelembevételekor várható 
a bővítés igénye. 
 
Magánkertek 

A zöldfelületi rendszer egyik legfontosabb eleme ez a kategória, mert területük a korlátlan 
használatú zöldfelületek nagyságának többszöröse. Kiváltképp jellemző ez Vámosszabadin, 
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ahol a települést zömében falusias jellegű beépítési mód jellemzi. A településen egy, kettő és 
három zónás kertek egyaránt előfordulnak. Az egyzónás kerthasználat (csak díszkert) egyre 
gyakoribbá válik főként az új lakóterületeknél. 

A kétzónás a leggyakoribb (díszkert – haszonkert), a három zónás pedig szinte kihalóban van. 
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, 
kifutásuknál a szántókkal való találkozásuknál védőfásítás szükséges a szántók széleróziójából 
fakadó szennyeződések megakadályozására. 

Intézmények kertjei 

Az egyes intézmények (iskola, óvoda kert, kultúrház stb.) zöldfelületei karbantartottak, 
rendezett, gondozott településképet mutatnak. 

Külterület 

Erdőterület  

Vámosszabadi közigazgatási területén egy nagyobb és több kisebb kiterjedésű erdőterület 
található. A nagyobb északon, a Duna árterén található. A kisebbek a mezőgazdasági terület 
közé ékelődve találhatók. Az erdőterületek a táj legfontosabb elemeit alkotják, mivel esztétikai, 
ökológiai és termelési potenciáljuk általában a legmagasabb és az emberi egészségre is jótékony 
hatással vannak. Az erdő magasan szervezett életközösség, amely hosszú fejlődés eredménye. 
Számos növény és állatfaj élőhelyét, táplálkozó-, rejtőzködő- és szaporodóhelyét biztosítják. 
Az erdőnek emiatt kiemelkedő szerepe van az élővilág megőrzésében, a biodiverzitás 
fenntartásában. Emiatt fontos megőrzésük és területük növelése. 

Mezőgazdasági terület 

A település külterületét 80%-ban jó minőségű szántóterületek alkotják, melyeken szántóföldi 
művelés folyik, a belvíztől veszélyeztetett területeken a gyepgazdálkodás a jellemző. A 
mezőgazdasággal kapcsolatos nagy létszámú állattartó tevékenység a tsz. major területén 
megszűnt. A település elhatározása alapján továbbra is megszűnik a lehetősége az 
állattartásnak. 
A belterülettől távol eső mezőgazdasági zártkertes területek a közelmúltig zártkertként 
funkcionáltak. Jelenleg többnyire gyümölcsös és hobbi kertészkedés folyik a területeken 
gazdasági tároló épületek használata mellett. 
A szántóföldeket és földutakat kísérő fás, cserjés állományok ökológiai szerepe a 
belvízcsatornák menti cserjésekkel megegyezik. Ezek a területek fontos búvó-, illetve 
táplálkozóhelyet nyújtanak a rovaroknak, lepkéknek, gyíkoknak, énekesmadárfajoknak. 
Megfelelő hálózat esetén lehetővé teszik az apró énekesmadarak, vagy a lepkék vándorlását, 
amelyek takarást, vagy különleges klímahatást igényelnek vándorlásuk során. Fontos szereplői 
a táj arculatának formálásában. A nagytáblás szántóművelés miatt sajnos ezek már csak 
nyomokban találhatók meg, viszont útmutatást adnak az újratelepítéshez. 
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Vízgazdálkodási terület 

Az állandó vízfolyások a Nagy –Duna, és a csatornák e terület legmeghatározóbb tájképi 
elemei. A belvízelvezető csatornák partjai mellett emiatt olyan növénytelepítést kell végezni, 
amely kellő árnyékolást ad a víznek, s kihangsúlyozza a tájban a természetes vonalú 
vízfolyásokat, megőrizve ez által a jellemző szigetközi tájalakulási formákat. Az itt élő emberek 
életét mindig is a Duna határozta meg. A legrégebbi foglalkozás a halászat volt és a 
pásztorkodás. Mindenki fogott halat, hiszen a lábaiknál volt a víz. Ma a víz közelsége inkább a 
turizmus kiépítésére kínál lehetőséget. 
 

2.1.2.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

A kondícionáló hatás 

A kondícionáló hatás leghatékonyabb eszköze belterületen az utcafásítás és védőfásítás 
együttese, külterületen pedig a tájfásítás. A tájfásítás, vagyis a külterület tömbös, ill. vonalas 
jellegű fásításai, melyeket rendeltetésüktől függően védelmi, esztétikai ill ökológiai szerepet 
töltenek be. Ezek főként a fasorok, mezővédő erdősávok, véderdők, erdők. Mindegyik célja a 
kondicionáló hatás fokozása. 

Leghatékonyabban akkor fejtik ki hatásukat, ha hálózatban működnek. ennek érdekében a 
belterületi és külterületi zöldfelületeket, fásításokat össze kell kötni, mintegy zöldfolyosót 
létrehozva. 

2.1.2.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Vámossszabadi elhelyezkedésének köszönhetően természeti adottságokban gazdag, főként 
külterületét tekintve. Zöldfelületeinek nagysága optimális.  A zöldfelületek karbantartásával, 
nagyságuk megőrzésével, valamint  minőségük javításával hosszú távon is a településszerkezet 
meghatározó elemei maradnak. A település szinte zöldbe van ágyazva, ami nagy kiváltság, de 
egyben nagy felelősség is. Ezt a páratlanul szép környezetet meg kell óvni, és őrizni az 
utókornak. A mezővédő erdősávok pótlásával, valamint utcafásítással szinte érintetlen, 
harmonikus lakó-táj alakítható ki, mivel általuk a nyomvonalas létesítmények beleolvadnak a 
tájba. 

2.1.2.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A táj szépsége várhatóan egyre több turistát vonz ide. A turisták igényeinek kiszolgálása 
konfliktushoz vezethet, mivel az a táj adottságainak kihasználására irányul. Az optimális 
tájhasználat érdekében továbbra is meg kell találni az emberi kultúrkörnyezet és a természet ( 
ezen belül a természetvédelmi területek ) helyes arányát. Ennek érdekében a természet 
erőforrásait oly módon kell felhasználni, hogy időt és teret engedjünk megújulásukra 
(üdülőterületek kialakítása). 

Az idegenforgalom, turizmus kiszolgálása érdekében a belterületi zöldterületeken több pihenő 
alkalmatosság elhelyezésére lenne szükség. 

Az emberi tevékenység hatására keletkező új elemek és a tájban megjelenő folyamatok 
kedvezőtlen hatást egyrészt közvetlenül az egyes tájalkotó elemekre fejthetnek ki, másrészt 
közvetve csökkenthetik a táj ökológiai, ökonómiai és esztétikai teljesítőképességét. Az 
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alábbiakban a tájelemek, a tájszerkezet és a tájpotenciál szempontjából kedvezőtlen 
momentumokat soroljuk fel: 

• illegális hulladéklerakások, talaj-, talajvízszennyezés – lakóterületek, természeti 
területek 

• eltérő hasznosítású területegységek növényekkel való lehatárolásának hiánya - 
mg. terület – lakóterület, gazdasági terület-lakóterület 

• mezővédő erdősávok hiánya, a meglévők pótlása a külterület útjai mentén 
• utcafásítások hiánya, pótlása, megnövekedett forgalom –lakóterület –védett 

természeti területek 
 

2.2. Tájrendezési javaslatok 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A Szigetköz képét az itteni ember formálta, alakította, tartotta fenn az évszázadok során. A 
jellegzetes tájszerkezet kialakulása a táji adottságoknak köszönhető, melynek megőrzése jelenti 
a fennmaradásának zálogát. Egyedi volta miatt fontos tájalkotó elemeinek megvédése. 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok  

A természetet érő káros hatások elsősorban a különböző társadalmi- gazdasági tevékenységek 
során keletkeznek. Ezért minden jövőbeni  fejlesztés esetén el kell érni, hogy az adott természeti 
erőforrások, értékek használata olyan szabályozott társadalmi tevékenység legyen, amelyben a 
védelem és a fejlesztés érdekei összehangoltan jelentkezzenek úgy, hogy a természeti 
örökségünk  minél teljesebb megőrzését biztosítsuk a fenntartható fejlődés keretei között. 

A védett területeken, azok minőségének megőrzése ill. ökológiai szerepének erősítése 
érdekében extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 
alkalmazása javasolt mind az erdő-, mind a gyepterületeken. A kialakult tájhasználatot 
megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében lehet. 

A külterületi erdők, cserjesávok, fasorok felújításánál, erdőtelepítésnél a természetközeli 
állapot megteremtése javasolt, valamint többszintű, változatos fajösszetételű sávok 
létrehozására kell törekedni. 

A mező-, erdőgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, a természetkímélő 
módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a 
felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő 
szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő 
csökkenése nélkül kell végezni. 

Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, valamint a 
vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával történhet. 

A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme 
érdekében – meg kell őrizni. A települést átszelő vízfolyások különleges értéket képviselnek.   
Törekedni kell a természeteshez közelítő medrek megtartására. A természeti területek 
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hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, a jellemző vadon élő szervezetek 
fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. 

A mezőgazdasági tevékenységek folytatása során a természetes és természetközeli állapotú 
vízfelületeket, lápokat, nedves legelőket és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági 
termelés számára kedvezőtlen természeti adottságú területek természetes növényállományát 
meg kell őrizni.  

A gazdálkodás során kiemelt fontosságú a felszíni-, felszín alatti vizek és a talaj 
szennyeződésének megakadályozása. Ennek érdekében: 

• a vízfolyások mentén meglévő gyepeket, réteket, erdősávokat meg kell őrizni, a 
vízfolyások teljes szakasza mentén védő erdő-, illetve gyepsávok létesítésére kell 
törekedni 

 

 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

A táj esztétikai értéke mindenki számára nyilvánvaló, amikor széttekintve befogadja a környező 
panoráma látványát. A táj szépsége nagymértékben annak függvénye, hogy a különféle 
tájhasználati módok, az emberi kultúrkörnyezet és a természeti területek képe harmonikusan 
fonódik-e egymásba. 

Az idelátogató turistát, vendéget a tájképi értékek ragadják meg először, innen kap képet a régió 
tulajdonságairól, értékeiről és hiányosságairól. Tájképvédelmi és tájvédelmi szempontból is 
fontos e táj szinte érintetlen voltának fenntartása. Ennek érdekében a tájképi szempontból 
meghatározó területeket akként kell lehatárolni és kezelni. Meg kell határozni a beépítés 
telepítési módját annak szintszámát, az épületek legmagasabb pontját. A tervezett zöldfelületek 
kialakítása során a tájbaillesztés kritériumait kell figyelembe venni. A növényzettelepítésnél a 
zöldfelület alakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, így: 

• a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos, 
• kerülendő a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet 

megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani, 
• háromszintű növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep). 

 
Telepítésre javasolt növények listája 

Az alábbiakban a tájjelleg kialakítására alkalmas növényfajokat közöljük, valamint a tiltott 
fajok listáját, a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályait, FVM 
növényvédelmi rendeletét. 
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Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája 

Őshonos fafajok 

 

Tudományos név Magyar név 

Acer campestre mezei juhar 

Acer platanoides korai juhar 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar 

Acer tataricum tatár juhar 

Betula pendula közönséges nyír 

Carpinus betulus közönséges gyertyán 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kőris 

Fraxinus excelsior magas kőris 

Fraxinus ornus virágos kőris 

Malus sylvestris vadalma 

Populus nigra fekete nyár  

Populus termula rezgő nyár 

Prunus avium madárcseresznye 

Prunus padus zselnicemeggy 

Pyrus pyraster vadkörte 

Quercus cerris csertölgy 

Quercus petraea kocsánytalan tölgy 

Quercus pubescens molyhos tölgy 

Quercus robur kocsányos tölgy 

Salix alba fehér fűz 

Sorbus aria lisztes berkenye 

Sorbus aucuparia madárberkenye 

Sorbus domestica házi berkenye 

Sorbus torminalis barkóca berkenye 

Tilia cordata kislevelű hárs 
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Tilia platyphyllos nagylevelű hárs 

Ulmus glabra hegyi szil 

Ulmus laevis vénicszil 

Ulmus minor mezei szil 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

 

Öshonos cserjefajok 

 

Tudományos név Magyar név 

Berberis vulgaris közönséges borbolya 

Cerasus fruticosa csepleszmeggy 

Cornus mas húsos som 

Cornus sanguinea veresgyűrű som 

Coryllus avellana közönséges mogyoró 

Cotinus coggygria cserszömörce 

Cotoneaster niger fekete madárbirs 

Crataegus laevigata kétbibés galagonya 

Crataegus monogyna egybibés galagonya 

Euonymus europeus csíkos kecskerágó 

Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 

Hedera helix közönséges borostyán 

Ligustrum vulgare közönséges fagyal 

Lonicera xy 

losteum ükörke lonc 

Prunus spinosa kökény 

Prunus tenella törpemandula 

Rosa canina gyepűrózsa 

Rosa pimpinellifolia jajrózsa 

Rubus caesius hamvas szeder 
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Salix cinerea rekettyefűz 

Spiraea media szirti gyöngyvessző 

Viburnum lantana ostorménfa 

Viburnum opulus kányabangita 

Vinca minor kis télizöld meténg 

 

Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserjefajok 

 

Tudományos név Magyar név 

Acer ginnala tűzvörös juhar 

Aesculus carnea vadgesztenye 

Aesculus hippocastanum vadgesztenye 

Catalpa bignonioides szivarfa 

Colutea arborescens sárga borsófa 

Corylus colurna törökmogyoró 

Ginkgo biloba páfrányfenyő 

Laburnum anagyroides közönséges aranyeső 

Liriodendron tulipifera  tulipánfa 

Malus baccata díszalma 

Platanus × acerifolia közönséges platán 

Prunus × cistena vérszilva 

Salix caprea kecskefűz 

Sophora japonica japánakác 

Sorbus rotundifolia kereklevelű berkenye 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

Tilia tomentosa ezüsthárs 

Prunus fruticosa csepleszmeggy 

Prunus serrulata díszcseresznye 
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Tiltott fajok listái: 

 

1143/2014. EU rendelet 

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről 

 

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős 
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő 
inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó 
szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe 
kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, 
szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 

 

A listában szereplő növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 
borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 
kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 
vízijácint Eichhornia crassipes 
perzsa medvetalp Heracleum persicum 
sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 
hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 
fodros átokhínár Lagarosiphon major 
nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 
sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 
sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 
közönséges süllőhínár Myriophyllum aquaticum 
keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 
ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata 
kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 

 

 

                                       269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

 

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és 
termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 
2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-
kijuttatással. 
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Az érintett növényfajok: 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 

 
2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana 

japánkeserűfű fajok Fallopia spp. 

kanadai aranyvessző Solidago canadensis 

magas aranyvessző Solidago gigantea 

parlagfű Ambrosia artemisifolia 

selyemkóró Asclepias syriaca 

süntök Echinocystis lobata 
 

 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

a növényvédelmi tevékenységről 

 

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az 
alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum 
dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.). 
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2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

A számítást a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján (az adott terület hektárban mért 
területnagysága és az adott terület értékmutatójának szorzata) végeztük el. 

 

 
 

Hatályos aktivitásérték: 8333,5 < Tervezett aktivitásérték: 8697,3 

Tehát a település biológiai aktivitásértéke a tervezett módosítások után is megfelel. 
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2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi 
elemek, történeti kert) 

 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület 
mennyisége és minősége. Az ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület önmagában is vonzó, 
ugyanakkor értékes épített elemek védelméhez, azok környezetének megfelelő kialakítására is 
szolgál. 

Vámosszabadi belterületén a zöldterületek nagysága megfelelő, viszont minőségükön javítani 
lehetne. Közpark jellegű területek ülőalkalmatosságokal, játszószerekkel való felszerelése a 
lakosság, ill. a településre látogatók számára  is lehetőséget biztosít a megpihenésre, aktív 
időtöltésre. 

A külterület legnagyobb zöldfelületi egységét a szántók alkotják, melyek növényekkel való 
borítottsága időszakos, szezonális. Ezzel szemben a szántókat határoló, mezővédő erdősávok 
növényállománya egész évben fejti ki hataását. Határol, véd a az erózió ellen és zöld 
folyosóként összeköti a területeket.Hasonló tulajdonságokkal, szerepkörrel bírnak mint az 
erdők e miatt pótlásuk, fenntartásuk nélkülözhetetlen. 

Az utak fásítása, úgy bel-, mint külterületen fontos a zöldfelületi rendszer működése 
szempontjából, hisz összeköti a két területet, megfelelő hálózatot alkotva lefedi a település 
egészét. A hálózat kialakításának érdekében ütemezett fásítási terv kialakítása javasolt. 

 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
Vámosszabadi zöldfelületi ellátottsága úgy bel-, mint külterületen kielégítő. A zöldfelületi 
elemeinek összekötésével egy öszefüggő hálózat alakítható ki, mely hosszútávon biztosítaná a 
térség ökológiai egyensúlyát. 

 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
A zölfelületek ökológiai szerepének erősítését főként azok nagyságának ill. minőségének 
növelésével érhetjük el. A külterület leghatékonyabb eszköze e tekintetben a tájfásítás. A 
tájfásítás, vagyis a külterület tömbös ill. vonalas jellegű fásításai, melyeket a terv tartalmaz 
rendeltetésüktől függően védelmi, esztétikai ill ökológiai szerepet töltenek be. A külterületi 
zöldfelületek belterületi zöldfelületekkel - utcafásítással, közparkkal, temetővel – összeérve 
ökofolyosót alkotnak, mely hozzásegít a növény és állatvilág élő és szaporodó helyeinek 
fenntartásához, a zöldfelületek ökológia szerepének erősítéséhez, valamint a kondicionáló hatás 
fokozásához. A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése érdekében az alábbi szempontok, 
elvek érvényesítésére kell törekedni: 

• az ökológiai folyosók megtartása, szerepük erősítése, 
• a feltárt táji jellegzetességek és természeti adottságok megőrzése, 
• a beépítésre nem szánt területek nagy részét kitevő mezőgazdasági területeken olyan 

beépítési lehetőségek meghatározása, amely a mezőgazdasági tájhasználatot nem 
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korlátozza, de megakadályozza a termőföld oly mértékű elaprózódását, amely a táj 
károsodását okozó, sűrű rendezetlen beépítést eredményezne, 

• a védelmet igénylő területek, létesítmények elvárásainak biztosítása (pl.: nedves 
élőhelyek), 

• a működésük következtében egyes területek korlátozott használatát okozó 
létesítmények hatásának figyelembevétele (pl.: utak, közműlétesítmények 
védőtávolsága). 
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Úthálózati Térképe részlet 

 

Vámosszabadi Magyarország északnyugati részén, a Duna partján helyezkedik el a 14-es 
számú főút mellett. Határátkelő Szlovákia felé. Győr-Moson-Sopron megye északkeleti részén 
található, a megyeszékhelytől mintegy 7 kilométer távolságra. Földrajzi elhelyezkedésének 
köszönhetően a térség egyik közlekedési csomópontja. A mai település úthálózati rendszerét 
alapvetően az állami utak nyomvonalai határozzák meg. A legjelentősebb szerepe a 14. számú 
útnak van.  
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Közúti közlekedés 
Vámosszabadi úthálózata kiépült, a belterületen található utak szinte kivétel nélkül szilárd 
burkolatúak. Az úthálózat 70%-ánál az útkezelő az önkormányzat, 30%-ánál pedig a 
Közútkezelő Kht.  

Térségi kapcsolatai az alábbi utakon bonyolódnak: 

- 14. számú országos főút: Győr – Vámosszabadi – Nagymegyer nyomvonal 
- 1302. számú országos közút: Vámosszabadi – Győr nyomvonal 
- 1303. számú országos közút: Vámosszabadi – Nagybajcs nyomvonal 

 
A közúti utazások 75%-a személygépkocsival, 20%-a autóbusszal, 5%-a egyéb közlekedési 
eszközzel történik.  

 

Közösségi közlekedés 
 

Vámosszabadi, Győrrel tart fenn az átlagosnál szorosabb közlekedési kapcsolatot. Többnyire 
autóbusszal és személygépkocsival érik el az emberek munkahelyeiket, a diákok iskoláikat, a 
szórakozni vágyók a különféle szolgáltatást nyújtó intézményeket. Továbbá a hivatalos ügyek 
intézéséhez (pl. Okmányiroda) Győr városát (legközelebbi város) veszik igénybe.  

A Vámosszabadi község tömegközlekedési ellátottsága megegyezik az országos átlaggal. A 
település lakossága autóbuszon megközelíthető, bár a Szitásdomb településrészre nem jár busz, 
mivel ezt Győr városa már nem tekinti sajátjának, itt viszont a lakók nem bánják, javarészt 
autóval közlekednek és a legközelebbi Győr területén fekvő buszmegálló is elérhető 10 perc 
sétával. Az utazások 100%-a közúton történik.  

Autóbuszon naponta 12 járatpár biztosítja a személyforgalmat.  

Jelenleg 8 megállópár van Vámosszabadin. 

A településen további megállókra nem lesz szükség. 

 

Parkoló szükséglet:  

A település zömében családi házas beépítésű, tehát ott parkolás telken belül megoldott. 
A parkolás a település központi helyein megfelelő, elegendő kiépített parkoló áll rendelkezésre. 
Az intézmények parkoló-szükséglete biztosított. A tervben szereplő Gksz területek parkolási 
szükségletét a tervezés során kell majd figyelembe venni. A Pacsirta lakópark, és a bővítésére 
szánt területi fejlesztésnél figyelembe kell venni a terület parkolási igényeit, ennek megfelelő 
parkoló számú közterületi parkoló területeket kell kiszabályozni a két terület határán a későbbi 
szabályozási pontosítások keretében. 
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Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A meglévő úthálózat a település egyes részein nem alkalmas a kerékpáros közlekedés 
biztonságos elvezetésére. Ezeken a részeken a győri koncepcióval összhangban kell kialakítani 
további kerékpárutakat. A tervezett kerékpárutak tervét továbbra is a jövőbeli céljai között tartja 
az önkormányzat. Kerékpárút-hálózat fejlesztése, bővítése, amely a települést összeköti 
Győrrel a Bácsai csatorna-Fenyőszer utca 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. 
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 

Közműellátás 

A módosított rendezési tervben elhatározott fejlesztések közül csak a lakó- és gazdasági 
területiek indukálnak közmű igény növekedést. A többi (úthálózati, zöldterületi, különleges 
területi) változások nem érintik a közműellátást. 

A település belterületének keleti oldalánál lesz jelentősebb lakóterület bővülés, valamint a 
Pacsirta lakópark nyugati oldalánál a falusias és kisvárosias bővítések. A gazdasági terület 
bővítéseket a tervezett 14 sz. elkerülő út mentén fogalmaz meg a rendezési terv a felülvizsgálat 
során. 

15 év távlatában 15%-os ivóvíz igény növekedéssel számolhatunk, és ilyen mértékben várható 
az elvezetendő szennyvíz mennyiségének növekedése is. 

A hőenergia igények növekedésének mértékét csökkentik az idén életbe lépett szigorúbb 
hőszigetelési előírások. 

A hálózatból vételezett villamos energia felhasználás növekedésének ütemét csökkenti az egyre 
jobban elterjedő épületekre szerelt napelemeknek alkalmazása. 

 

4.1. Viziközművek 

Ivóvízellátás 

Vámosszabadi település vízellátás szempontjából 3 részre osztható. Az északi ősi településrész, 
a község döntő hányada a Szőgyén üzemelő vízbázisról kapja az ivóvizet. A nyomóvezeték 
Nagybajcs felöl az út mentén érkezik a település északkeleti részéhez. 

A település déli részén, a14-es úttól keletre a Győr-Vámosszabadi közigazgatási határa mentén 
az utóbbi években épült úgynevezett Pacsirta lakóterület közvetlenül a győri ivóvíz bázisról 
kapja az ellátást. Mindkét rendszer üzemeltetője a Pannon- Víz Zrt. 

A település déli részén a 14-es úttól nyugatra elterülő kertgazdálkodási úgynevezett Sárás 2 
területen nincs kiépítve az ivóvízhálózat. A telkek döntő részén fúrt kutakat létesítettek és 
ezekből nyerik a szükséges ivóvizet. Az utóbbi években a nagyobb alapterületű ingatlanokban 
életvitelszerűen laknak lakosok, nemcsak szezonálisan használják ezeket az ingatlanokat. 

Az elhatározott fejlesztések közül a település északkeleti részére tervezett lakóterület, valamint 
a déli részen a Pacsirta lakópark és a 14-es út közé eső földrészletre javasolt lakóterületi 
fejlesztések generálnak jelentős ivóvíz többletigényt. A többi fejlesztés lényegében nem növeli 
a mai vízfogyasztást. 

Az Üzemeltető véleménye alapján az északkeleti lakóterület a Nagybajcsról érkező 
nyomóvezetékről ellátható. Már folyamatban van a feltáró utak nyomvonalában az ivóvíz 
hálózat kiépítése. A tűzi vizet a vezetékekre telepített talajszínt feletti tűzcsapokról kell 
biztosítani. 
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A déli részre tervezett lakóterület vízigénye a ma üzemelő Szitásdomb térségében lévő 
rendszerről nem biztosítható, kapacitása ezt nem teszi lehetővé. 

A gazdasági területek fejlesztése során megnövekedő vízellátás igényt a jelenlegi hálózat nem 
képes kiszolgálni. Így ezt a továbbiakban kapacitásra és víznyomásra is vizsgálni szükséges. 

Az ellátás érdekében szükséges fejlesztéseket a tágabb térségre kiterjedő ivóvíz ellátási 
tanulmánytervvel lehet meghatározni. Ez a tanulmányterv meghaladja a Vámosszabadi 
rendezési terv kereteit. Ezt önálló tervezési munka keretében lehet elvégezni. Javasoljuk, hogy 
a készítendő tanulmány terv a Sárás 2 terület ivóvíz ellátásával is. 

Szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés 

A vízellátáshoz hasonlóan a szennyvíz elbánás megoldása is 3 részre osztható a településen. A 
Sárás 2 területen nincs kiépítve a szennyvízhálózat, itt a lakott ingatlanok telkein zárt 
szennyvízgyűjtő aknák vannak.  

Az északi részen a tulajdonképpeni községben kiépült az elvezető hálózat, mely lényegében 
gravitációs rendszerű a szükséges átemelőkkel és nyomóvezeték szakaszokkal. Az így 
összegyűjtött szennyvizeket nyomóvezeték szállítja Nagybajcsra és innen kerül a Győr ás 
Kisbajcs külterületi határ közelében üzemelő győri tisztító műre.  

A település déli részén megépült Pacsirta lakópark szennyvizeit is gravitációs elvezető hálózat 
gyűjti össze, melynek befogadói a Szitásdombon lévő szennyvíz hálózat. Innen kisbácsai 
hálózaton keresztül kerül a győri szennyvíztisztítóra.  

Az északkeleti szennyvizeit a községi hálózat fogadni tudja és a Vámosszabadi-Nagybajcs 
közötti nyomóvezeték kapacitása elegendő ezen szennyvíztöbblet továbbítására a tiszítóműre. 

A déli részre tervezett lakóterület szennyvizeit a ma meglévő kisbácsai hálózat nem tudja 
fogadni.  

Az elvezetéshez szükséges fejlesztéseket tanulmánytervben kell tisztázni. 

Vízrendezés és csapadékvízelvezetés 

A település csapadékvizeinek jelentős része az utcákban kialakított burkolatlan árkokban 
szikkasztásra kerül. A közterületen lévő nyiltárkos csapadékvíz gyűjtő rendszer befogadója a 
Bálványos, Szavai és Borba csatornák. Szabadi és Rét utcák néhány helyén zárt 
csapadékcsatorna kialakítása indokolt. A csapadékvizek végső befogadója a Duna. 

Ajánlatos lenne pontos geodéziai felmérésen alapuló csapadékvíz elvezetési tanulmányterv 
készítése. 
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4.2. Energiaellátás 

4.2.1. Villamosenergia-ellátás 

Vámosszabadi területének villamosenergia ellátása a Győr ÉDÁSZ 120/20 kV-os 
transzformátorállomásból induló 20 kV-os gerincvezetékekről történik. 

Vámosszabadi település ellátása a „Szigetköz” elnevezésű 20 kV-os gerincvezetékről 
leágazó végponti transzformátorállomásokról történik. 

A terület biztonságos villamosenergia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul 
szolgálnak: 

• Győr ÉDÁSZ 120/20 kV-os állomásból induló „Vízmű” 20 kV-os gerincvezeték a 11-08 
sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 

• Győr Dél 120/20 kV-os állomásból induló „Célgépgyár” 20 kV-os gerincvezeték a 15-54 
sz. és 11-08 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül  

• Győr ÉDÁSZ 120/20 kV-os állomásból induló „Szőgye” 20 kV-os gerincvezeték a 13-
07 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 

• Kimle 120/20 kV-os állomásból induló „Lébény” 20 kV-os gerincvezeték a 11-22 sz., a 
15-54 sz. és a 11-08 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 

A község területén lévő kommunális és ipari fogyasztók villamos-energia ellátására 16 db 
20/0,4 kV-os közcélú transzformátorállomás szolgál.  

Tr. állomás neve Állomás típusa Állomás teljesítménye 
Határátkelő OTR 20/400 250 kVA 
Patkányospta Erd-fafeld FOTR 20/160 30 kVA 
Sárás II OTR 20/250 160 kVA 
Szitásdomb lkp. I. BHTR 20/400 400 kVA 
Szitásdomb lkp. II. BHTR 20/630 630 kVA 
Szunyogházapta VOTR 20/125 100 kVA 
Vidra Kft. BOTR 20/250 250 kVA 
Vszabadi I OTR 20/250 160 kVA 
Vszabadi II OTR 20/250 250 kVA 
Vszabadi III OTR 20/250 160 kVA 
Vszabadi IV OTR 20/400 160 kVA 
Vszabadi TSZ OTR 20/400 630 kVA 
Vszabadi V+Dunaszálló OTR 20/400 250 kVA 
Vszabadi VI OTR 20/400 400 kVA 
Vszabadi VII OTR 20/400 160 kVA 
Vszabadi IX KTW-630S 400 kVA 

 

A kommunális transzformátorállomások terhelése a kellő átalakítások után növelhető. A község 
természetes kommunális villamosenergia fogyasztásának növekedése fedezhető a meglévő 
transzformátorállomásokról. 
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4.2.1.2. Falusias lakóterületek 

1. sz. fejlesztési terület 

A község É-i részén helyezkedik el ez a fejlesztési terület, a Duna utca- Rét utca által bezárt 
háromszögben, a Rét utcától É-ra. A Rét utcáról ÉNY-i irányban 3 új lakóutca létesül, kb. 90 
db családi házas lakóterület kialakítására lesz lehetőség. 

A terület villamosenergia ellátása a meglévő „Vszabadi IX.” elnevezésű transzformátor állomás 
kibővítésével lehetséges. 

 

Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

• „Vszabadi IX” elnevezésű, 20/0,4 kV-os KTW-630S típusú, meglévő betonházas 
transzformátor állomások kibővítése nagyobb teljesítményű transzformátor géppel 
(teljesítményigény alapján 630 kVA beépített teljesítményre, amennyiben nagyobb igény 
merül fel, az állomás cseréjével a teljesítmény 1,6 MVA-ig bővíthető). 

• Kisfeszültségű NAYY-J típusú földkábeles elosztóhálózat létesítése (a terület felosztása, 
a létesítendő utak és a fogyasztók számának függvényében). 

 

2. sz. fejlesztési terület 

A község D-i részén, a Galántai úttól K-i irányban helyezkedik el ez a fejlesztési terület. A 
területen több új lakóutcát terveznek, és kb. 150 db családiházas lakóterület kialakítására lesz 
lehetőség. 

A terület villamosenergia ellátása a meglévő „Vszabadi I” illetve „Vszabadi IV” elnevezésű 
transzformátor állomásik kibővítésével lehetséges.  

 

Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

• „Vszabadi I” elnevezésű, 20/0,4 kV-os OTR 20/250 típusú, valamint a „Vszabadi IV” 
elnevezésű, 20/0,4 kV-os OTR 20/400 típusú meglévő oszloptranszformátor állomások 
kibővítése nagyobb teljesítményű transzformátor géppel (teljesítményigény szerint 250, 
400 vagy 630 kVA beépített teljesítményre) 

• Kisfeszültségű NFA2X típusú, szigetelt szabadvezetékes hálózat létesítése áttört 
vasbeton tartószerkezetekre, vagy NAYY-J típusú földkábeles elosztóhálózat létesítése 
(a terület felosztása, a létesítendő utak és a fogyasztók számának függvényében). 
 

  

3. sz. fejlesztési terület 

A község D-i részén helyezkedik el ez a fejlesztési terület, a Szitásdomb településrészen. A 
jelenleg meglévő lakóterület kibővítésével új lakóterület kialakítására lesz lehetőség. 

A terület villamosenergia ellátása a meglévő „Sárás II” elnevezésű transzformátor állomás 
kibővítésével lehetséges.  
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Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

• „Sárás II” elnevezésű, 20/0,4 kV-os OTR 20/250 típusú, meglévő oszloptranszformátor 
állomás kibővítése nagyobb teljesítményű transzformátor géppel (teljesítményigény 
szerint 250, 400 vagy 630 kVA beépített teljesítményre). 

• Kisfeszültségű NFA2X típusú, szigetelt szabadvezetékes hálózat létesítése áttört 
vasbeton tartószerkezetekre, vagy NAYY-J típusú földkábeles elosztóhálózat létesítése 
(a terület felosztása, a létesítendő utak és a fogyasztók számának függvényében). 

 

4.2.1.3. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek 

A településen 3 nagyobb terület van ilyen felhasználási céllal kijelölve, az 1. sz. terület a lakott 
résztől NY-ra található közlekedési csomópont körül, a 2. sz. terület a település déli részén, 
Sárás és Vámosszabadi lakóterületei között. A 3. sz. terület pedig Sárás településrészen belül 
található, a lakórésztől K-i irányban. 

 

Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

• Az 1. sz. terület ellátására kb 650 m hosszú középfeszültségű hálózatot és „ÚJ KTÁ 1” 
jelű, kompakt betonházas transzformátor állomást kell létesíteni az igényelt teljesítmény 
függvényében meghatározott beépített teljesítménnyel. 

• A 2. sz. terület ellátására kb 700 m hosszú középfeszültségű hálózatot és „ÚJ KTÁ 2” 
jelű, kompakt betonházas transzformátor állomást kell létesíteni az igényelt teljesítmény 
függvényében meghatározott beépített teljesítménnyel. 

• A 3. sz. terület ellátására a „Sárás II” elnevezésű meglévő transzformátor állomás 
kibővítésével van lehetőség az igényelt teljesítmény függvényében akár 1,6 MVA 
beépített teljesítményig. 

 

4.2.2. Közvilágítás 

Vámosszabadi település meglévő közvilágítási hálózatát nátrium-higanygőzös és kompakt 
fénycsöves közvilágítási lámpatestek alkotják. 

Az új területek villamos hálózatának földkábeles kiépítése során a légvezetékes hálózat 
tartószerkezeteire a közvilágítási lámpatestek felszerelhetőek lesznek. A lámpák ellátását az új 
területek villamos energia ellátására kiépítendő közcélú hálózat NFA2X típusú szigetelt 
szabadvezeték 4+1 vezetős kialakításából adódóan ki lehet alakítani. 

Az új területek földkábeles ellátása esetén az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. közcélú 
hálózat építése során a közcélú hálózattal közös nyomvonalon, közös földárokba lefekteti a 
közvilágítási földkábeleket is. A földkábelekkel megtáplálhatóak lesznek a közvilágítási 
lámpaoszlopok (kandeláberek). 

Az új területek közvilágítási hálózatát a meglévő közvilágítás vezérlésével össze kell kötni.  

Az új területeken létesítendő közvilágítási lámpatesteket javasolt korszerű, LED technológiás 
lámpatestekkel kialakítani. 
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4.2.3. Gázellátás 

A településen kiépített középnyomású (3-4 bar) földgáz hálózat üzemel, az egyes fogyasztók 
telkenkénti nyomáscsökkentők közbeiktatásával csatlakoznak a hálózatra.  

A fejlesztési területek földgázgáz ellátása a meglévő közműhálózat kibővítésével valósítható 
meg. A felmerülő csatlakozási igények alapján a meglévő földgáz hálózat átmérőjét számítással 
ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a hálózat fejlesztését el kell végezni.  

4.2.4. Távhőellátás 

A településen távhőszolgáltatás jelenleg nem működik, és a kialakítására gazdaságos kereteken 
belül nincs is lehetőség. A falusias lakóterületek lakásainak fűtése egyedi kialakítású. 
Lehetőség van gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, valamint elektromos kazán üzemeltetésére is 
a településen, továbbá geotermikus (hőszivattyús) fűtés kialakítására is van mód. Ezek azonban 
az itt élők egyedi igényei és lehetőségei szerint vannak kialakítva, távhőszolgáltatás a fenti 
lehetőségek mellett gazdaságosan nem kiépíthető. 

4.2.5. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás 

A településhez tartozó külterületi részeken szélerőmű, valamint naperőmű kialakítása is 
lehetséges, a domborzati viszonyokat és környezeti adottságokat tekintve.  

A településhez tartozó Gksz megjelölésű fejlesztési területek megújuló energiájú erőművek 
telepítésére alkalmasak. A villamos hálózat képes a megtermelt energia átvitelére, azonban 
konkrét fejlesztés csak az eselteges erőmű létesítési szándék esetén kerül meghatározásra az 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről. 

4.2.6. Önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzat fenntartásában álló épületek közül az önkormányzat épületén, az óvodán és 
az edzőtermen napelemes villamos energia előállító berendezés van kiépítve, melyek 
méretezése az egyes épületek energiafelhasználása alapján történt. Ennek értelmében a villamos 
energia termelő berendezések által megtermelt energia fedezi az épületek fenntartásához 
szükséges villamos energia igényt.  

Későbbiekben az épületeken napkollektoros használati melegvíz előállító berendezés, vagy 
további épületeken napelemes energiafogyasztás kiegyenlítő berendezés telepítése célszerűvé 
válhat, mellyel az Önkormányzat működési költségei csökkenthetőek, az épületek fenntartása 
olcsóbbá, gazdaságosabbá válhatnak. 

 

4.3. Hírközlés 

A településen a Magyar Telekom NYRT., a Micro-Wave Kft., az MVM Net Zrt. és a Vidanet 
Zrt. van jelen, mint távközlési szolgáltatók. A szolgáltatók közül az MVM Net Zrt-nek nincs 
lakossági szolgáltatása a településen. 
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4.3.1. Vezetékes hírközlési hálózat 

A településen kiépített földkábeles, valamit a kisfeszültségű közcélú hálózattal közös 
oszlopsoros hírközlő hálózat üzemel.  

A fejlesztési területek hírközlési hálózatát a meglévő hálózat kibővítésével kell kiépíteni. 
Amennyiben az energiaellátás légvezetékes hálózattal történik, célszerű a kisfeszültségű 
hálózat tartószerkezeteit felhasználva közös oszlopsoros hírközlő hálózatot kiépíteni. 
Földkábeles erőátviteli hálózat esetén javasolt a hírközlő hálózatot is földkábeles hálózattal 
megvalósítani. 

 

 

4.3.2. Vezeték nélküli hírközlési hálózat 

A vezeték nélküli hálózat lefedettsége közepes, a területen mobil internet kapcsolat 3G és 4G 
minőségben váltakozva elérhető. Különleges továbbfejlesztés nem szükséges. 

4.3.3. Televízió hálózat 

A település teljes területén a digitális földfelszíni műsorszórás egyedi antennákkal elérhető, de 
a településen kiépített vezetékes televízió hálózat (kábel-tv) is kiépítésre került. A fejlesztendő 
területek bekötése a meglévő hálózatba a Vezetékes hírközlési hálózat c. fejezetben leírt módon 
lehetséges.  

 

4.4 Szemétszállítás, és gyűjtés 

A település szemétszállítását a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 
hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített 
elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
Az új szabályozási terv célja egy egyszerű, egyértelmű szabályozás létrehozása, amely nem tesz 
felesleges korlátozásokat. A településen már készült településképi rendelet is, így a 
településképi előírások kikerültek a helyi építési szabályzatból. 

A felülvizsgálat egyben magában foglalja a szabályozási terv és helyi építési szabályzat 
jogszabály harmonizációját. 

A szabályozást illetően a település belterületén elsősorban a tömbfeltáró utak tekintetében 
történtek változtatások az újonnan beépítésre szánt területeken, a megvalósíthatóság nehézségei 
miatt. 

A korábban is szabályozási vonallal” jelölt tömbfeltáró út a Bajcsy-Zsilinszky utca feletti 
területen módosult, így lekövetve a megvalósítás lehetőségét. 

Az északi falusias lakóterületi fejlesztés továbbra is tervben van. Új beépítésre szánt 
lakóterületek a település belterületétől keletre és délre lettek betervezve. 

A település központjában településközponti vegyes terület lett kijelölve az önkormányzati 
intézmények körül a beruházások kivitelezhetőségét megkönnyítve. 

A belterülettől nyugatra és délre új gazdasági területek lettek kijelölve a jelenleg is tervezés 
alatt álló elkerülő úttal szinkronban. Ezek elhelyezkedését és méretét az illetékes hatóságokkal 
egyeztetve alakítottuk ki. 

A szitásdombi Pacsirta lakópark nyugati irányú bővülését is tartalmazza a felülvizsgálat, itt 
konkrét befektetési szándék és elképzelés is van. 

A 14 sz. elkerülő út nyomvonala a későbbi egyeztetések során módosulhat.  

8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  
(Lásd környezeti vizsgálat) 
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Alátámasztó munkarészek rajzi mellékletei: 
  

A-1  Közlekedési átnézeti helyszínrajz     M = 1:10 000 

A-2  Közösségi közlekedés helyszínrajza     M = 1:10 000 

A-3 Közművesítési javaslat I.     M = 1:8 000 

A-4 Közművesítési javaslat II.     M = 1:8 000 

A-5 Közművesítési javaslat III.     M = 1:8 000 

A-6 Közművesítési javaslat IV.     M = 1:8 000 

A-7 Tájrendezési javaslat      M = 1:10 000 

A-8  Mintakeresztszelvények      M = 1:100 

A-9  Rét utca felmérése       M = 1:4 000 

A-10  Alaptérkép        M = 1:10 000 

A-11  Szintvonal térkép       M = 1:10 000 

 

Egyéb szöveges mellékletek: 

 

Vámosszabadi településfejlesztési terv felülvizsgálatának környezeti vizsgálata 

Készítette: Riavit Kft. 

Örökségvédelmi hatástanulmány 

Készítette:  

Régészet: Takács Károly régész 

Építészet: Németh Gyula, okl. építészmérnök, É1 08-0066 

 


