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Vámosszabadi közigazgatási területén a településszerkezeti sajátosságok alapján 5 fő 
településrész került lehatárolásra.  

1. Településmag 
Régi szalagtelkes és halmazos falusias beépítés jellemzi, melyet hagyományos falusias 
területek határolnak. Az ősi településmag déli részén található a település jelenleg 
kialakult közigazgatási központja, az iskola, a polgármesteri hivatal, a posta, a templom a 
plébánia épületével és az egyik temető. 
 

2. Egyéb lakóterületek 
Többnyire új lakóépületekből áll, a településmagot veszi körbe. Nyugaton iparterületek, a 
többi irányból mezőgazdasági területek határolják. Ettől a résztől délre is található egy 
lakóterületi kisebb folt, ennek elhelyezkedése a települési fejlesztések szempontjából 
nem szerencsés. Tartalék lakóterületekkel a Vámosszabadi a belterületének észak-keleti 
felénél és a belterület kisebb részein, valamint a falusias lakóterülethez délen 
kapcsolódóan rendelkezik. Újabb lakóterületeket a déli rész kibővítésével nyer a 
település, a Bajcsy-Zsilinszky utcával párhuzamosan Győr irányában, továbbá a 
szitásdombi Pacsirta lakótelep nyugati irányú bővítésével. 
 

3. Ipari területek 
Nagyobb része a település központi lakóterületének nyugati részéhez csatlakozik, a 14. 
sz. főút túloldalán, bár északon is megtalálható, a határátkelő alatt. A lakóterületekhez 
nem csatlakozik szorosan, védőfásítással van elválasztva, viszont a területet kiszolgáló 
főút zavaró hatású melyet a későbbiekben orvosolni kell. Az északi ipari terület a 
település beépítésre szánt területétől leszakadva a határ mellett helyezkedik el. Távolsága 
és a védőfásítás miatt ez szintén nem zavaró. Az új elkerülő miatt további gazdasági 
területi fejlesztéseket fogalmaz meg a rendezési terv, mely a település elképzeléseit 
tükrözi. 
 

4. Zártkertes mezőgazdasági területek 
Nagyobb része a település déli, külterületi részén, Győrrel határos területen található, 
kisebb része ettől északra szintén külterületen a Révfalusi-csatorna mellett helyezkedik 
el. Az itt található épületek elektromos hálózati lefedettséggel rendelkeznek. Az 
adatszolgáltatások alapján nem találtunk adatot víz, szennyvíz és gázhálózati 
lefedettséget, bár a terület bejárásakor több épületnél is feltételezhető volt legalább a 
vízhálózat kiépítettsége.  
 

5. Lakópark terület 
Teljes része a település déli részén, Győrrel határosan épült meg. Ez több szempontból is 
előnytelen mind Vámosszabadinak, mert lakóterületei nem központosan helyezkednek el, 
mind az ott lakóknak intézményi ellátottság és közszolgáltatási ellátottság szempontjából. 
A kialakult állapot Győrnek sem kedvező. Szó volt területi cseréről a két település között, 
de a tárgyalások nem voltak eredményesek. Vámosszabadi így az „előre menekülést” 
választotta, mivel a terület fenntartását és ellátását csak a további fejlesztéssel lehet 
gazdaságosan kivitelezni. Így a nyugati irányból mellette fekvő területek további 
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fejlesztése is megjelenik a rendezési tervben. A területen szerkezeti és szabályozási tervi 
szinten van nevesítve településközponti, falusias lakó, kisvárosias lakó, különleges sport 
és gazdasági terület is. A két település között véderdő is feljelölésre került, mely az ÉTV 
szerint a települések közigazgatási határán szükséges. A parkolási helyzet megoldása 
miatt a később részletesen szabályozandó terület és a már beépült lakópark határánál 
közterületi parkolók kiszabályozása szükséges. 
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1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 
környezetére vonatkozóan 
 

A településfejlesztési koncepció alkalmat kínál az önkormányzat számára ahhoz, hogy 
ezekből a megállapításokból, és más, aktuális forrásokra támaszkodva megalkossa a 
települési szándékok és külső gazdasági, környezeti lehetőségeknek leginkább megfelelő 
települési jövőképet. 

Vámosszabadi jövője azon múlik, sikerül-e erőforrásait, adottságait környezettudatos és 
innovatív módon kihasználva vonzóvá, fenntarthatóvá válnia az itt élők, tanulók, az itt 
működő és befektetési lehetőséget kereső vállalkozások és az idelátogatók szemében.  

Fontos kérdés az is, hogy, sikerül-e versenyképesnek maradnia a szűkebb és tágabb térség 
hasonló nagyságú, lélekszámú településeivel szemben, és hogy területi fejlesztési 
elképzeléseit milyen sikerrel tudja véghez vinni. 

 

2. CÉLOK 

A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
 

A településfejlesztési koncepció átfogó célja a település versenyképességének javítása, 
vonzerejének fokozása a meglévő adottságainak kihasználására és erőforrásainak 
fenntartható módon való hasznosítására alapozva. 

 

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. 
Ezzel kialakítható egy olyan infrastruktúra, mely a közigazgatás várható további átalakítása 
során lehetőséget ad arra, hogy központként jelenjen meg az átalakuló közigazgatási 
szerkezetben és az agglomerációban. 

Az önkormányzat hosszú távú elképzelése, hogy a nyugati gazdasági területeket kibővítse, a 
déli lakóterületeket fejlessze, a 14. sz főutat tehermentesítse. 

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a településkép vonzóbbá tételére, átfogó, részletes 
zöldfelületi tervet készíttet a központra, és az utcafásítások kialakítására is gondot fordít. 
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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 hatályos terven ez a település 
belterületének déli, észak-keleti és középső részén jelenik meg. Továbbá a Pacsirta lakópark 
nyugati irányban fog bővülni. 

 

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. Az elképzelésekben szerepel a központi tó melletti 
különleges sportterület kibővítése. 

 

4. Fenntartható gazdaság feltételeinek megteremtése 

Új gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat kell a községbe telepíteni, a meglévő 
cégek bővülési szándékát támogatni. Ezt a gazdasági területek bővítésével kapcsolná össze a 
település, a későbbiekben megvalósítandó elkerülő út mentén. 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

Átnézeti térkép 
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Településszerkezetet érintő-, tervezett úthálózati módosulások: 

A mellékelt hatályos rendezési tervi szelvényeken feljelölt, a település belterületét déli 
oldalról megközelítő 813. sz. elkerülő (Győrt elkerülő) út nyomvonala, a 14. sz. főút 
elkerülő út, valamint a szigetközi utat elkerülő 1401. sz. elkerülő út nyomvonala az 
Országos Területrendezési Terven a belterülettől távolabb húzódik, ehhez igazítottuk az új 
településrendezési tervet. 

A tervezett 14. számú gyorsforgalmi út Győr és Szlovákia között - amely részben új 
nyomvonalon- új északi-déli irányú kapcsolatot teremt Észak-Nyugat-Magyarországon, 
illetve a két ország között. Északi, a Szlovákiához csatlakozó részének berajzolása, és a 
Dunán való átkelés a meglévő híd és egy esetleges új híd kérdése további egyeztetéseket tesz 
szükségessé. Ez a változat Vámosszabadi és Győr elképzeléseit tükrözi az eddig lezajlott 
egyeztetések tükrében. Győr város hatályos rendezési tervén és a magasabb rendű 
területrendezési tervekben foglaltakkal is egyezik a nyomvonalvezetés. Az új nyomvonal 
délen a már meglévő felbővítéseként szerepel, 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 két változatban is 
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. A tervlapokon feltűntetésre kerül a településen belül 
elhelyezkedő Holt Duna ág északi partján végigfutó tervezett gyalogos sétány. További 
lakossági igény merült fel a Dunaág két oldalát összekötő két gyalogos hídra, melyek a 
(368/12) hrsz-ú Béke utca és a (353/4) hrsz-ú utca folytatásaként, ezek déli részénél kerültek 
feltüntetésre. A jelenlegi 14. sz-ú út, a győrzámolyi településközi út és a Rét utca 
csatlakozásánál található útkapcsolat is áttervezésre kerül, egy biztonságosabb körforgalmi 
csomópont feltűntetésével. 

A templom és a plébánia épülete között út van kiszabályozva. Ez feleslegesen bonyolítja a 
forgalmi állapotot, illetve a másik kicsatlakozás több helyet és rálátást ad az innen 
kifordulónak. Ezen okokból a templom, a plébánia és az emlékpark területe, valamint a 
mögötte elhelyezkedő terület településközponti vegyes területfelhasználású területté 
módosul, az útterület megszűnik. 

A tervezett különleges sportterület alatt újabb lakóterületek kerültek kijelölésre a már 
meglévő lakóterületi bővítések mellé, új utca kiszabályozással, mely a település belső, 
terhelt, szűk utcái helyett párhuzamosan észak és dél felé vinné el a forgalmat. 

A település továbbá szeretne egy forgalomlassító településkaput létrehozni az élhetőbb 
környezet kialakítása végett. A Szitásdomb mellett elhaladó 14. sz. főút kicsatlakozása 
veszélyes, itt nyomvonal korrekcióra lenne szükség, továbbá a szigetközi kis elkerülő is 
berajzolásra került. 

A jelenleg mezőgazdasági zártkertek (Mk) délen, a terület fejlődésével valószínűleg falusias 
lakóterületi felhasználásúak lesznek. Ezt a rendezési terv nem tartalmazza, mivel elhatározás 
még nem született. Itt később meg kell vizsgálni az utak szélességét és a közművek 
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állapotát. A Pacsirta lakópark nyugati bővítésének utcahálózati kiszabályozását már 
tartalmazza a szabályozási terv. 

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

 

Településszerkezetet érintő területhasználati módosulások: 

Falusias lakóterületi fejlesztések: 

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

(4. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Kisvárosias lakóterületi fejlesztések: 

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

(8. 10. szelvény) 

 

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 
foltokat szerkezeti tervi szinten. 

(7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Gazdasági terület fejlesztése: 

A hatályos rendezési tervben korábban már jelentős nagyságú területeket minősített 
gazdasági területté az önkormányzat. Ezek egy része kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
felhasználásból ipari gazdasági felhasználásúvá módosul. 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, a Révfalusi-csatornától, a Bácsai-csatornától és a 
mezőgazdasági területektől telken belüli fásítással kell elválasztani a zavaró hatások miatt. 

(3. 6. 7. 8. 9. 10. szelvény) 
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Különleges területek változásai: 

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) 

 

Zöldterületi fejlesztések: 

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. 

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

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

 

Természetközeli területfejlesztések: 

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) 
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1. szelvény 

 


