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1.15.2. Energia 

1.15.2.1. 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 
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A kommunális transzformátorállomások terhelése a kellő átalakítások után növelhető. A 
község természetes kommunális villamosenergia fogyasztásának növekedése fedezhető a 
meglévő transzformátorállomásokról. 

1.15.2.1.1. 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). 
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3. sz. fejlesztési terület 

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

A terület villamosenergia ellátása a meglévő „Sárás II” elnevezésű transzformátor állomás 
kibővítésével lehetséges.  

 

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). 

 

1.15.2.1.2. 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 és a már meglévő iparterület 
környezete, 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. 

 

1.15.2.3. 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. 
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1.15.2.4. 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. 

 
1.15.2.5. 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. 

 

1.15.2.6. 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. 

 

1.15.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 
hírközlési építmények) 

 
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. 

 
1.15.3.1. Vezetékes hírközlési hálózat 
 

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

1.15.3.2. 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. 

1.15.3.1. 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.  

1.15.4. Szemétszállítás és gyűjtés 

A település szemétszállítását a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 

1.15.5. Közműfejlesztés 

Középtávú feladatok: 

 vízellátó hálózat tovább építése az új feltárású utcákban 

 transzformátorok átépítése, bővítése 

 szennyvízcsatorna hálózat továbbépítése a fejlesztési területeken 

 vízellátó hálózat továbbépítése az újonnan feltárt területeken 

 

1.16. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
(Lásd környezeti vizsgálat) 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A helyzetfeltáró, állapotfelmérő munka folyamán viszonylag nagytömegű és sokrétű 
információ gyűlik össze, melyeket valamilyen formában rendszerezni, kezelni kell. Ez 
tulajdonképpen értékelést jelent, ami arra irányul, hogy miként lehet a feltárt tényezőket a 
stratégiánál figyelembe venni. 

A stratégiai tervezés egyik közkedvelt módszere a SWOT-analízis. Lényegében a belső és 
külső környezetet kapcsoljuk össze, keresve mindazokat a feltételrendszereket, amik a jövőt 
hordozzák, tehát erősségét adják a településnek. Megállapítjuk azokat a tényezőket, amik 
viszont akadályozzák a jövőt, gyengítik a rendszer működését, s ezáltal majd valamilyen 
szintű beavatkozást is igényelnek.  

A lehetőségek közé azokat soroljuk, amelyek a fejlesztés újabb tereit jelentik, így más 
kapcsolatokat, további erőforrások megjelenését kínálhatják, vagy éppen a rendszer belső 
adottságainak átértékelését, azok megváltoztatását szorgalmazzák.  

A veszélyek közé sorolhatók azok a tényezők, amelyek akadályozhatják a jövőt, az egyes 
rendszerelemek aktivitását fékezhetik. Ezek megszűntetése elsősorban nem a 
területrendszerből következik, hanem a külső, független hatásokból. 

Erősségek Gyengeségek 

- Előnyös fekvés 

- Környezeti adottságok 

- Kiépített infrastruktúra 

- Gazdasági szereplők mutatói 

- Pozitív vándorlási különbözet 

- A 14-es forgalmának környezeti hatásai 

- A lakosság helybeli munkalehetőségei 

- A csapadékvíz elvezetési problémái 

- Az ingázók nagy aránya 

Lehetőségek Veszélyek 

- Győr gazdasági fejlődésének kihasználása 

- A szuburbanizáció tovább terjedése 

- Iparterületek beépítése 

- Győr közelsége 

- A nem megfelelő infrastruktúra miatt a 

letelepülni szándékozók más 

településeket választanak 

- A gazdaság fejlődése nem növekszik 

- Nem fejlesztik a 14-es számú főutat 

- A mezőgazdaság tovább erősödő 

válsága 

- Az esetlegesen letelepülni szándékozó 

vállalkozások a jobb gazdasági 

területkínálattal rendelkező 

telephelyeket választják 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A településen probléma a növekvő lakónépesség helyigényének kiszolgálása. A korábbi 
koncepció több területen jelölt ki lakótelkek kialakítására alkalmas területeket. Ezeket az 
önkormányzat most felülvizsgálta, és az elmúlt évek tendenciái alapján a tartalék 
lakóterületek további kialakítása mellett döntött. 

A turizmus terén sok fejlesztési lehetőség kínálkozik, a kerékpáros turizmus 
fejlesztéséhez elengedhetetlen a vendéglátó szektor és a szálláshelyek bővítése. A 
természeti értékeken alapuló turizmus terén a túraútvonalak kialakítása elengedhetetlen. 

A település vezetése felismerte, hogy fontos a vonzó településkép kialakítása, és azért 
sokat is tettek már az elmúlt években is. A zöldfelületi rendszerek fejlesztése és bővítése 
elkezdődött, és további fejlesztéseket terveznek. 

Közlekedési fejlesztésére van szükség, elsősorban a település élhetőségét javító gazdasági 
területeket is kiszolgáló elkerülő út létrehozásával. Ezzel a megoldással tehermentesülne 
a településközpont is.  

 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső 
tényezők összefoglaló értékelése 

A település fejlesztési lehetőségei szabad keretek közt mozoghatnak. Mindemellett oda 
kell figyelni a Natura 2000 és az ökológiai folyosók területeire is, ezek a település 
múltjából kifolyólag változatos formában vannak jelen a területen. 
A Natura 2000 terület viszont természetvédelmi fejlesztéseknek adhat helyet, melyre 
turizmus épülhet a településen. 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása. 
Általánosságban elmondható, hogy egy településnek ma már nem elég megfelelő 
infrastruktúrát, befektetési területeket, jól képzett munkaerőt kínálnia a befektetések és a 
siker reményében. Olyan aspektusok értékelődtek fel, mint az általános imázs, az 
építészeti arculat (amelyben beletartoznak a gondosan ápolt örökség mellett az innovatív, 
modern megközelítések, jellegadó új elemek is), a zöldterületek, környezet, a falu 
fenntarthatósága, kulturális kínálata – mindazok, amelyek kellően vonzó lakóhellyé is 
teszik. 

 



Vámosszabadi településfejlesztési koncepció 110 

TP TALENT−PLAN  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

 



Vámosszabadi településfejlesztési koncepció 111 

TP TALENT−PLAN  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

 
 



Vámosszabadi településfejlesztési koncepció 112 

TP TALENT−PLAN  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 

 


