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adatoknál nincsenek frissebbek. Nagyon fontos hangsúlyozni azonban, hogy napjainkban 
csak a folyamatos tanulással, a konvertálható tudással lehet a munkaerőpiacon maradni. 

Tekintettel arra, hogy Győr népessége a térség össznépességének az 58%-át teszi ki, ezért az 
átlagok értékeit a község erősen meghatározza. Természetesen Győr népessége magasabban 
kvalifikált: szak- valamint közép- és felsőfokú iskolát végzettek aránya a térség átlagos 
adatait 37%-kal haladja meg. Különösen kiugró a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
száma és aránya, ami a község felsőfokú mezőgazdasági intézményének ott élő oktatói 
gárdájából adódik. 

 

A legalább érettségizettek aránya a 18 éves és idősebb népességben, 2011 (%) 

 

 

A 18 évesek és idősebbek körében a legalább érettségivel rendelkezők aránya 49 százalék 
volt a megyében. Vámosszabadi a felmérés szerint a 40-64,2% közötti kategóriába tartozik. 

 

 A térség településein élők iskolai végzettség szerinti megoszlása 
TELEPÜLÉS 8. ált. alatt 8. által. Szakmunk. Középisk. Felsőfokú 

Bezenye 46, 5 26, 7 15, 6 9, 3 1, 9 

Dunakiliti 40, 9 28, 4 17, 7 10, 4 2, 6 

Dunasziget 48, 4 30, 0 11, 3 7, 6 2, 7 
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Feketeerdő 43, 7 29, 3 17, 0 8, 2 1, 8 

Hegyeshalom 40, 3 27, 7 13, 1 14, 7 4, 2 

Jánossomorja 41, 2 31, 5 14, 2 10, 5 2, 6 

Levél 42, 1 28, 5 16, 5 10, 6 2, 3 

Mosonmagyaróv
ár 

34, 3 28, 5 12, 7 17, 3 7, 2 

Vámosszabadi 42, 3 34, 8 15, 2 6, 0 1, 7 

Rajka 43, 5 29, 0 14, 7 10, 1 2, 7 

Újrónafő 42, 6 35, 9 14, 3 6, 1 1, 1 

Várbalog 61, 8 22, 8 10, 1 3, 5 1, 8 

Térségi átlag 
Móvár nélkül 

42, 8 29, 9 14, 4 10, 2 2, 7 

Térségi átlag 
Móvárral együtt 

38, 0 29, 0 13, 4 14, 3 5, 3 

(Forrás: KSH évkönyv alapján saját számítás) 

A 8. általánost nem végzettek magasabb aránya Várbalog, Dunasziget és Bezenye 
településeire jellemző. A valamilyen szakképzettséggel rendelkezők magasabb aránya 
általában a dinamikusabb fejlődést mutató településeken észlelhető, de néhány stagnáló 
gazdasági helyzetben lévő községre is jellemző: Dunakiliti, Feketeerdő, Vámosszabadi és 
Újrónafő. 

A közép- és felsőfokú végzettséget szerzettek magasabb aránya a fejlett települések esetében 
figyelhető meg, ez alól csupán Bezenye kivétel. Mosonmagyaróváron együttes arányuk 
közel 25%-a az állandó népességnek, Hegyeshalomban pedig közel 20%-a. 

A község nélküli népszámlálási adatok jelentős különbségeket mutatnak az együttesen 
kezeltekkel szemben: 4, 8%-kal magasabb a 8 általánost nem végzettek aránya, a közép- és 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében pedig 4, illetve 2, 6%-kal alacsonyabb. 

Tudni kell azonban, hogy ezek az értékek gyakorlatilag a rendszerváltás előtti állapotokat 
tükrözik, tehát a tíz év alatt lejátszódó folyamatokat ezek az adatok nem tartalmazzák. 

A népesség nyelvismeretét kedvezően befolyásolta a megye nyugati határszéli fekvése, 
gazdasága és az itt élők iskolázottsági színvonala. A megye földrajzi fekvése következtében 
a más nyelvet beszélők körében a német dominált. 

Az angolul tudók száma viszont jelentősen nőtt, 2011-re a más nyelvet beszélők 44%-a 
beszélt angolul. 

Valamennyi tanuló továbbtanult, látván, hogy magas az SNI-s diákok aránya az iskolában, 
bár mindnyájan integrált nevelés/oktatásban részesülnek. A diákok továbbtanulási mutatói 
alapján 40% felett választják az érettségit adó képzésben való részvételt. A hh-s diákok 
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mutatói nem térnek el jelentős mértékben az iskolai eredményektől, bár a szakiskolai 
képzést arányaiban jóval többen választják, mint az érettségit adó képzési formát. Az 
egyenlő esélyek biztosítása érdekében az iskola a hh-s tanulóinak részvételét támogatni kell 
az iskolának e programokon.  

Az iskolai végzettség szintje és a munkanélküliség, különösen a tartós munkanélküliség 
között szoros a kapcsolat, hiszen a tartós munkanélküliek között nagyon magas az alacsony 
iskolai végzettségűek aránya, s ezek az értékek már a rendszerváltás utáni folyamatok 
eredményeit hordozzák. 

Alacsonyan iskolázott népesség (fő): 

 

(Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás) 

Az igazi problémát az önkormányzat számára a tartós munkanélküliek és a jövedelempótló 
támogatásban részesülők jelentik. Egy település életét mindig erősen befolyásolja az 
elszegényedő, alul iskolázott réteg jelenléte. 

Jövedelmi viszonyok: 

A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi 
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a 
munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az 
iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi 
viszonyairól nincs megfelelő adatunk. 
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint 
„kategória” behatárolása országtól függően más és más. De Magyarországon is 
megfigyelhető már a régiónkénti változás. Gyakran használt fogalom a létminimum, amely 
egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz lehetővé. Ez 2014-es adatok alapján, 
Magyarországon a 87.351 forintos egy főre eső átlag havi jövedelem. Az ennél kevesebb 
jövedelemmel rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. A mélyszegénység határát a minimál 
nyugdíj 28.500 forintos havi értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg. 
 
A településen a jövedelmi viszonyokról nem áll rendelkezésre valós és megbízható kép. A 
település adóerő-képessége, valamint az alacsony százalékban előforduló munkanélküliség 
arról tanúskodik, hogy a lakosság többségének életét nem nehezítik súlyos megélhetési 
gondok. A segélyezettek száma viszonylag alacsony. A településen mélyszegénységben él 5-
6 fő, állandó jövedelemmel nem rendelkeznek. Nehéz helyzetük többnyire életviteli 
problémáikra vezethető vissza. 
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Foglalkoztatottság: 

A Nyugat-dunántúli régióban az utóbbi évek negatív folyamatai ellenére is jóval kedvezőbb 
a foglalkoztatási helyzet, mint az ország legtöbb régiójában, csak Budapesten jobb még a 
helyzet valamivel. 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő, %): 

 

 

(Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás) 

A foglalkoztatottak száma 2011-re 5 ezer fővel meghaladta az 1990. évi népszámláláskor 
rögzítettet, a tíz évvel korábbihoz képest pedig 13,9 ezer fővel gyarapodott. A 198,3 ezer fős 
létszámuk a népesség 44 százalékát tette ki, míg a 15–74 éves népességhez viszonyított 
arányuk az utolsó két cenzus között 54-ről 56 százalékra emelkedett. 2011-ben a 
foglalkoztatottak 96 százaléka, 189,8 ezer fő volt aktív kereső, számszerű növekedésük 
ellenére foglalkoztatottakon belüli arányuk az előző összeíráshoz képest kismértékben 
csökkent. Ezzel párhuzamosan viszont többen vállaltak munkát gyermekgondozási ellátás 
mellett és több ezerrel nőtt a nyugdíj vagy járadék mellett kereső tevékenységet folytatók 
száma (7600 fő) is. 



Vámosszabadi településfejlesztési koncepció 45 

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

 

A térség foglalkoztatási szerkezetét vizsgálva látható, hogy mind a kistérségen belülre, mind 
annak határain kívülre jelentős az ingázás. Győr mellett Kunsziget is fogad ingázókat a 
környező településekről, ám jelentősebb a munkaerő áramlása a térségen kívüli nagyobb 
ipari körzetekbe. A kistérségtől délre Győr, északra Mosonmagyaróvár fogadja a 
munkavállalókat.  

Vámosszabadin a munkaképes lakosság száma jelenleg 1805 fő, ebből 979 férfi és 826 nő.  
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint (fő, %): 

 

(Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal) 

A központba naponta ingázók aránya a foglalkoztatottak százalékában, 2011: 

 

(forrás: KSH) 

Nemzetiségi összetétel: 

Győr-Moson-Sopronban 2011-ben a hazai nemzetiséghez tartozóknak csupán a harmada 
vallotta magát anyanyelve alapján valamely nemzetiséghez tartozónak. A megyében élő 
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nagyobb lélekszámú kisebbségek közül a horvátok hattizede, a németek egyötöde, a 
cigányok egyharmada nyilatkozott nemzetiségi kötődéséről ilyen vonatkozásban. A 
megyében a német, a cigány, a horvát és a szlovák a legnépesebb etnikum. A németek az itt 
élő hazai kisebbségek 54 százalékát, a cigányok 16 százalékát, a horvátok pedig 13 
százalékát alkották. 

A KSH adatai szerint Vámosszabadin a német nemzetiségek száma 1,4 %-os, a szlovák 
0,2%-os, a maradék 86,6% magyar nemzetiségű a település lakosságához viszonyítva. 

A települési népszámlálási adatok alapján elmondható, hogy nincs roma lakosság 
Vámosszabadin, hiszen senki nem vallotta magát romának. 

A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább 
egyike szerint:  

A népesség nemzetiség szerint, Vámosszabadi (2011): 

magyar német román szlovák egyéb Összesen Népesség 

2388 38 3 6 25 2460 2758 

(Forrás: KSH) 

Vámosszabadin nem működik roma nemzetiségi önkormányzat.  

Vallási összetétel: 

A római katolikus egyház meghatározó szerepet tölt be a megye vallási életében, követői 
valamennyi településen megtalálhatóak. Vámosszabadi lakosságának zöme, 55,3 %-a 
katolikus vallásúnak vallotta magát. Református vallású a lakosság 2,7 %-a, evangélikus a 
lakosság 2,9 %-a. 

Általánosan elmondható, hogy egyre nő a felekezethez nem tartozók száma megyei szinten, 
de Vámosszabadin ez az érték csupán 0,7 %. 

 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

 
Szegregátumok (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program) 

Vámosszabadi Községben szegregátum nem alakult ki. 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.): nincs telep, 
illetve szegregátum a községben. 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 



Vámosszabadi településfejlesztési koncepció 48 

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

 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) nincs telep, illetve szegregátum a 
községben. 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai: 
nincs telep, illetve szegregátum a községben. 

 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, 
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil 
szerveződések, vallási közösségek stb.) 

 

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés 
helyi feltételeinek biztosításával.  
A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a 
településen élő idősek és gyermekek irányába.  
A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi 
életéhez. 
 
a) közösségi élet színterei, fórumai: településünkön a civil szervezetek,  a helyi művelődési 
ház és a könyvtár  fogják össze a lakosságot. Nagyon sok program elérhető általuk. Minden 
évben megrendezésre kerül a Falunap, Gyereknap, Adventi rendezvények, Halfesztivál, 
Néptánc és Nyári angol tábor, Kézműves tábor, Történelmi kalandtábor színjátszó 
rendezvény.   A civil szervezetek színházlátogatásokat, kirándulásokat, különböző 
játszóházakat, vetélkedőket, kiállításokat, táncházat szerveznek. A község könyvtára heti 6 
és fél órában áll a polgárok rendelkezésére. A közösségi élet eseményeinek a faluház ad 
otthont, ahol rendszeres program a nyugdíjasklub, civil szervezetek ülései, rendezvényei, de 
lehetőségük van a település lakosainak, hogy bármilyen rendezvényre, vagy oktatásra 
igénybe vegyék a helyiséget. Méreténél fogva alkalmas előadások tartására, ünnepségek, 
megemlékezések megrendezésére. A szabadtéri rendezvények befogadására, lebonyolítására 
a faluház mögötti területen nyílik lehetőség, ahol évente több alkalommal rendeznek 
közösségi programokat. 
Nagyon széles a skála a rendezvények és a közösségi élet tekintetében. A település szinte 
minden lakója megtalálja a számára megfelelő programot.   
 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük): nem ismert 
probléma. Etnikai konfliktusra még nem volt példa a településen. Az egymás mellett élésből 
adódó konfliktusok csak ritkán jutnak el odáig, hogy önkormányzati, vagy jegyzői 
hatáskörben intézkedéseket kelljen tenni. A munkásszállóként működő ingatlanok esetében 
már felbukkan az eltérő kulturális háttér miatti konfliktus. De a lakosságot összességében a 
békés egymás mellett élés jellemzi. 

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.): a 

civil szervezetek az önkéntes munkában is részt vesznek, ha szükséges szemetet szednek, 
virágosítanak, adományokat gyűjtenek, rendezvényeken helyszínt biztosítanak. A helyi 
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vállalkozók szívesen nyújtanak támogatást. Első sorban rendezvénytámogatás, de akad példa 
alkalmi adományozásra is. 

 
 
 

Civil szervezetek 

- Alsó-Szigetközi Motorosok 
- Borostyán Nyugdíjas Klub 
- Segítő Kéz Alapítvány 
- Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület 
- Vámosszabadi Községi Horgászegyesület 
- Vámosszabadi Polgárőr Egyesület 
- Vámosszabadi Sportegyesület 

 
A civil szervezetek szerepe nagy a faluban. 

Pecsét, címer, zászló 

A község címerének leírása  
 

A községcímer pajzs alakú, a fekvő része függőlegesen ketté osztva. 

A bal oldali mezőben piros alapon aranyszínű, álló oroszlán, mely jelképezi azt, hogy 
mindkét település (Győrszabadi és Alsóvámos) több mint 600 éven keresztül a Héderváry 
család és hozzátartozóik birtokaihoz tartozott. A Héderváryak címerében az oroszlán 
található fő helyen. 

A jobb oldali fekvő mezőben zöld alapon jobb oldalt fehér ekevas élével kifelé fordított, bal 
oldalt fehér csoroszlya, ez jelképezi a település mezőgazdasági jellegét. A pajzs alsó részén 
három ezüstszínű hullámos vonal kék mezőben jelképezi a települések életét alapvetően 
meghatározó, a településeket körbehálózó Nagy-Dunát, a Szavai-csatornát és a Révfalusi-
csatornát. Ezek az élővizek nagyon sok szenvedést okoztak a két településen élő 
embereknek. A gyakran pusztító árvizek többször is teljesen elpusztították mindkét 
települést, de a lakosság nagy része mindig itt kezdte újra életét. 

A belső két kék mezőben található két-két hal jelzi, hogy a terület mindig bővelkedett 
halban. A történetírók ebből származtatják Szabadi nevét: szabad volt a községben halászni, 
vadászni. 

A címpajzsot mindkét oldalt összefogó aranyszínű tölgyfalevél-koszorú jelképezi a 
településeket körbefogó erdőket, valamint az összefonódó koszorú szimbolizálja a két 
település 1950-ben történő egyesülését is. 
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1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

A településen alapfokú és középfokú oktatási intézmények működnek. 

 

Óvoda 

Vámosszabadin működik óvoda, 75 férőhellyel, 6 óvónővel, 1 pedagógus asszisztenssel, 3 
dajkával. A gyermekek létszáma az utóbbi években növekedett. 

Óvodai nevelés adatai: 

 

(Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés) 
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Iskola 

Vámosszabadin az általános iskolai oktatás az első 4 évfolyamban megoldott, 1-2. és3-4. 
összevonásban tanulnak, az iskolásoknak a további iskolai képesítéseiket másik településen 
kell megszerezniük. Az iskolában minden megtalálható, mint egy nagyvárosi iskolában, de 
emellett ötvözi a személyre szabott nevelés-oktatás és a családias környezet minden előnyét. 
Összevont oktatási programja eredményesnek mondható. 

 

(Forrás: TeIR, KSH Tstar) 

Az iskolai nevelés adatait tartalmazó táblázatokból jól látható, hogy a Kisbajcsi Vörösmarty 
Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tagiskolájaként működő helyi 
iskolában csak az 1-4 évfolyamos tanulók nevelése történik. A felsőbb évfolyamok 
Kisbajcsra és Győrbe járnak át, és a 8. osztályt ott végzik el. Az itt tanuló gyermekek közül 
nagy arányban veszik igénybe a napközit, hiszen a munkába járó szülők így tudják 
megoldani gyermekük egész napos felügyeletét. 

Az általános iskola tanulói száma az elmúlt két évben megegyezett, amely számok az előző 
adatokhoz képest alacsony növekedést ábrázolnak. 

Az iskolában nincs hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Az 
önkormányzathoz nem érkezett bejelentés hátrányos megkülönböztetési észrevételről, illetve 
pozitív vagy negatív diszkriminációról. Az intézményben gyógypedagógus igény szerint 
elérhető, igénybe vehető. 

Az itt tanuló gyermekekről általánosan elmondható, hogy az itt elért eredményeket a 
későbbiekben tartják. A 8 osztályos gimnáziumba továbbmenő gyerekek megállják a 
helyüket, teljesítményük az új iskolában is kimagasló. 
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Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek: 

 

Egészségügy 

Vámosszabadi lakosságának egészségi állapota jó, az ellátórendszer kiépített, a településen 
hozzáférhető. A települési önkormányzatok egészségügyi feladat- és hatásköreit tekintve az 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretén belül a háziorvosi alapellátásról, a házi 
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskolai-egészségügyi ellátásról gondoskodik. 

 

(Forrás: KSH Tstar) 

Az egészségügyi ellátás felnőtteknek helyben a házi orvosi praxison keresztül valósul meg, 
míg a házi gyermekorvoshoz Győrbe járnak. A járóbeteg-szakellátás és a fogorvosi ellátás 
Győrben valósul meg. A felnőtt lakosság körében végzett szűrések szintén a 
megyeszékhelyen történnek. Helyben azon gyerekek szűrését végzik, amelynek a védőnő, 
vagy az iskola-egészségügyi ellátás kompetenciájába tartoznak. A fejlesztő és rehabilitációs 
ellátáshoz való hozzáférés az óvodában megoldott, logopédus is foglalkozik a rászoruló 
gyerekekkel. 

Az óvodai és iskolai étkeztetésre kiszállítják a készételt a gyermekek számára. Az ételek 
változatosak, megfelelnek a gyermekétkeztetési előírásoknak, és normarendszereknek. A 
községben fejlesztendő (kis kapacitású, korlátozott használhatóságú) edzőterem, betonos 
(rekortánossá és fedetté fejlesztendő) kispálya van. 
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Sportolási lehetőség számos korosztály számára kínálkozik a településen. Ennek a helyi 
tornaterem ad otthont, ahol a gyerekek választhatnak foci, dzsúdó és modern tánc 
foglalkozást, és a felnőtteknek is 4-5 féle csoportos mozgási lehetőség áll rendelkezésére. A 
szervezők törekszenek arra, hogy a lehetőségekből a fiatal és az idősebb korosztály is tudjon 
választani. 

A településen gyermekjóléti szolgálat működik. Személyes gondoskodás körébe tartozó 
szakosított ellátásokat nyújtó intézmény nincs a településen. 

Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki 
számára elérhető. 

Kultúra 

A község szellemi-kulturális életének legfőbb helyszíne a Vámosszabadi Faluház. Az 
intézményben lehetőség van zene, színjátszás, néptánc, kórus, képzőművészeti, idős és 
gyermek klub foglalkozások, kulturális egyesület, előadások és tanfolyamok 
megrendezésére. A könyvtár az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában áll. A 
településen  helyi kábeltelevíziós hálózat működik. 

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 

Vámosszabadi önkormányzata rendelkezik települési esélyegyenlőségi programmal. 

Az esélyegyenlőségi Program megalkotásával az önkormányzatnak szükség esetén 
szándékában áll javítani a célcsoportokban szerepeltetett, erre rászoruló gyermekek és 
felnőttek élethelyzetét. 

Vámosszabadi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

- a diszkriminációmentességet, 

- szegregációmentességet, 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel). 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 
a HEP IT tartalmazza. 

A szociális ellátások biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak 
egyaránt feladata.  2015. év március 1-jén megváltozott a szociális ellátások rendszere. Van 
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olyan ellátás, amelyeket csak az állami szerveknél lehet igénybe venni. Településünket a 
Győri Járái Hivatal segíti ezeknek igénybevételére. 

Ezek közé tartozik: 

- időskorúak járadéka 
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
- ápolási díj 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. márciusában rendeletet 
alkotott a települési szociális ellátások helyi szabályairól. A rendelet célja, hogy a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak 
megfelelően meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások 
formáit, igénybevételének feltételeit.   

Az önkormányzat az alábbi települési szociális ellátási formákat határozta meg:  

1. rendkívüli települési támogatás 

2. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez megállapított támogatás 

3. gyógyszertámogatás 

4. 18. életévét betöltött személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó részére 
nyújtott támogatás 

5. köztemetés 

A rendelet hatálya kiterjed a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra: 

1. étkeztetés 

2. házi segítségnyújtás 

3. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

4. gyermekek napközbeni ellátása 

5. gyermekek átmeneti gondoskodása 

A szociális étkeztetés feladatainak ellátása az Önkormányzat a gyermekintézményi 
étkeztetést ellátó vállalkozó vagy vállalkozás útján önkormányzati alkalmazottak 
bevonásával biztosítja. 

Nők esélyegyenlősége: 

A rendelkezésre álló adatok és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a nők 
községünkben nem részesülnek hátrányos megkülönböztetésben a foglalkoztatással 
kapcsolatban. A helyi működésű Önkormányzati Hivatal valamint az Önkormányzat 
intézményei túlnyomó többségben női munkaerőt foglalkoztatnak. A településen működő 
cégek szintén alkalmaznak női munkaerőt. 
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A foglalkoztatásban való részvételük az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek is 
biztosított. A helyi vállalkozásokban, a közeli községekben, valamint a szomszédos Győrben 
is van lehetőségük az elhelyezkedésre. Hátrányos megkülönböztetésről nincs információ. 

A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és 
pszichés körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, 
valamint a termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a 
magzat születés előtti gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása. A községben 
dolgozó védőnő segíti ezt a fajta gondozást. A kismamák, kisgyermekes anyukák a 
tanácsadáson felkereshetik, valamint a védőnő is látogatja az újszülötteket szükség szerint.   

Idősek esélyegyenlősége: 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint: 
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(Forrás: TeIR, KSH Tstar) 

A nyugdíjban részesülő férfiak és nők számadataiban megfigyelhető különbség hasonlóan az 
örszágos adatokhoz. Ez annak köszönhető, hogy a nők átlag-életkora jóval meghaladja a 
férfiak átlag-életkorát. Ennek köszönhetően az egyedül élő nők aránya jóval nagyobb, mint 
az egyedül élő férfiaké. 
 
Helyi adat nem áll rendelkezésre arról, hogy a nyugdíjas korú lakosok közül hányan 
maradtak aktívak, illetve mely szférában dolgoznak. Néhányan mezőgazdasági 
tevékenységgel egészítik ki nyugdíjukat. 
A jó fizikai és szellemi aktivitásnak örvendő nyugdíjasok szívesen vállalnak részt a 
közösségi életben, aktív tagjai a helyi közösségi életnek. Szívesen tevékenykednek a 
nyugdíjasklubban, egyházközségben, aktív résztvevői a települési programoknak. A 
családok számára is nagy segítség egy aktív nagyszülő, akire számítani lehet a 
gyermeknevelésben, és a ház körüli munkában. 
 
Nehezen megítélhető, mivel nincs rá adat, hogy a nyugdíjban részesülők közül hányan 
keresnek munkát, és a munkát kereső idősek milyen arányban tudnak elhelyezkedni. 
 
A fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

A fogyatékkal élőkkel kapcsolatban több az előítélet a köztudatban, mint a hozzáférhető 
hasznos információ, és a felhasználható adat. A településen sincs semmilyen adatbázis, 
amelyből tudni lehetne, hogy hányan élnek a Vámosszabadin, milyen körülmények között, 
milyen képességeik vannak, és milyen segítségre lenne szükségük. 

A fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás). A pontos adatok hiányában arról sincsenek adataink, 
hogy hány főt foglalkoztatnak a községben. Hátrányos megkülönböztetésről nincs adat. Az 
önálló életvitelt az intézmények támogatják. Eljuthatnak a helyi szervezetek által szervezett 
programokra, hozzáférnek a különböző szolgáltatásokhoz is (gyógyszertár, művelődési ház). 
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők: 

 

(Forrás: TeIR, KSH Tstar) 

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy az adatszolgáltatást illetően vannak hiányosságok, hiszen 
a mostani adatgyűjtés kapcsán sem sikerült minden évre vonatkozóan adatokat gyűjteni. (A 
2013-as adat az adatszolgáltatás vélhetően a menekültszálló miatt alakult ki.) 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 

A helyi gazdaság összetételére a munkavállalók arányából lehet következtetni. Ez alapján az 
iparban dolgozik a Vámosszabadin dolgozók 4/5-e, a fennmaradó 1/5-nyi munkavállaló 
lényegében egyenletesen oszlik meg a mezőgazdaság és a szolgáltatás között. 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 

Az ipari ágazat a falu középső és északi részén működik. A legnagyobb munkaadók a Bácsai 
Agrár Zrt, Csepi Bútor, Hajnal Húskombinát, hosszú távú foglalkoztatást jelentenek a 
községnek. További befektetési lehetőség a falu közepén már kialakult gazdasági területhez 
kapcsolódva, attól északra és délre, valamint a 14 sz. út mellett mutatkozik. 

A mezőgazdasági szegmensben a helyi mezőgazdasági vállalkozók mellett a Bácsai Agrár 
Zrt. működik a település nyugati oldalán található telephelyén. 

A stratégiai célok elérése, az ahhoz való közelítés az egyes programpontok, intézkedések 
megvalósításán keresztül vezet. Ezekben a helyi gazdaság, közélet szereplőinek eltérő, de 
egyaránt fontos feladataik vannak. 

 - Az önkormányzat egyrészt a saját gazdasági tevékenységeinek kialakítása, koordinálása 
révén kapcsolódik be a program megvalósításába. Másrészt, mivel a település viszonylag 
kicsi, és a vezetői általánosan elfogadottan, szerves vezető, ösztönző, konzultációs szerepet 
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is kell vállalniuk a fejlesztési ötletek kialakítása terén. Erre jó példákkal rendelkezik a 
település, hiszen végzett és végez projekt-gyűjtő tevékenységet. Ezt középtávon 
mindenképpen folytatnia javasolt. 

 - A civil szervezetek is hasonló szerepet tölthetnek be, a saját maguk által megszólított 
csoport tagjai között, amellett, hogy maguk is terveznek és kiviteleznek különféle 
projekteket. 

 - A helyi vállalkozók, vállalkozások ebben a folyamatban, rendszerben csak beruházó 
szerepet vállalnak, és véleményünk szerint, vállalhatnak fel. 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 
 

A helyi gazdaság fejlesztésének a turizmus, mint szolgáltatási kör is része, de annak kiemelt 
megjelenítését fontosnak éreztük a helyi adottságok miatt (a lényegében nem létező 
települési turizmus terén a környezeti adottságok turizmus-kínálat teremtésére és 
kidolgozására adnak lehetőséget, illetve a jól működtetett turizmus, a jellegéből adódóan sok 
helyi vállalkozásnak jelenthet bevételt). Emellett a helyi gazdaság fejlesztése általánosabb 
értelemben is mindenképpen fontos feladat, hiszen a helyben lévő munkahelyek azzal a 
hozzáadott értékkel rendelkeznek a munkavállalókra nézve, hogy jobb időgazdálkodást 
tudnak folytatni, erősebben kötődnek a településükhöz, a helyben való dolgozás esetén 
nagyobb a valószínűsége, hogy a megkeresett pénzt is helyben költik el, ami a helyi 
gazdaság további erősítését jelenti. 

A helyi gazdaság fejlesztésének fontos eszköze, lehetősége az ipari terület további 
fejlesztése ipari parkká, illetve olyan szolgáltatások kialakítása, amely a vállalkozások 
indításának/működtetésének költségeit csökkenti, illetve a vállalkozások működtetését 
segíti. A szitásdombi fejlesztési területen a Gksz lehetőséget ad szolgáltató központ 
kialakítására, helyet biztosít mikrovállalkozásoknak. A gazdaságfejlesztés témakörébe 
tartozik a mezőgazdaság fejlesztése, amit Vámosszabadin nem érzünk külön prioritásként 
kezelendő területnek, a helyi termesztési illetve állattenyésztési adottságok és lehetőségek 
miatt. Mindezek mellett a jelen időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
nagy hangsúlyt fektet a mezőgazdasági vállalkozások termeléstechnológiájának 
fejlesztésére. 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, 
munkaerő képzettsége, K+F stb.) 
 

Vámosszabadi gazdaságilag versenyképesnek mondható. Megközelíthető autópályán, Győr 
és Ausztria közötti közlekedési folyosó mellett helyezkedik el, valamint közel fekszik a 
nyugati határhoz, Szlovákiához is. A munkaerő képzésében a győri ipari parkban 
letelepedett gyárak saját rendszerükben nyújtanak lehetőséget. Nagyon fontos hangsúlyozni 
azonban, hogy napjainkban csak a folyamatos tanulással, a konvertálható tudással lehet a 
munkaerőpiacon maradni. A kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok kiemelten fontosak 
a vállalatok versenyképességének növelésében. Ezen folyamatokat mind hazánkban, mind 
nemzetközi szinten különféle forrásokkal ösztönzik és a gazdaságfejlesztés középpontjában 
állnak. Ide tartozik a prototípusok tervezése, szerkesztése és vizsgálata, a kísérleti üzemek 
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építése és beüzemelése. A lehetőségek ilyen módon történő kiaknázása nem jellemző 
Vámosszabadira, de középtávon feladat az ilyen jellegű kísérleti technológiák 
megtelepedését elősegítő környezet megteremtése.  

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

Országosan elmondható, hogy egyszerre nő a kereslet, a kínálat és az ár az ingatlanpiacon. 
Ez jellemző Vámosszabadira is, új házak, településrészek épülnek. A település vonzó lehet 
azok számára is, akik Ausztriában vagy Szlovákiában vállalnak munkát, de itthon akarnak 
letelepedni. Az árak tekintetében kedvezőbb helyzetben van az agglomeráció többi 
településhez képest, mert most kezd ebbe az irányba terelődni az érdeklődés a túlárazott és 
túlzsúfolt Szigetközből. Az épülő közlekedési infrastruktúra és Győr belvárosának könnyű 
megközelíthetősége jelentős előnnyel bír. 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

Vámosszabadi rendelkezik gazdasági programmal. Az Önkormányzat Gazdasági Programja 
mindig négy évre készül. Az éves költségvetési tervek elkészítésekor a Gazdasági Program 
végrehajtása történik. 

A település három fő bevételi működési pillére a helyi adók, az állami normatív támogatás, 
valamint az önkormányzati működési bevételek. Ehhez jönnek az esetleges pályázati 
források, amelyeket próbálnak minél nagyobb számban kihasználni. 

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

A Vámosszabadi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy 
az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 
 
Fejlesztési alapelvek: 

- A természeti környezet megőrzése. 
- A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése. 
- A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése. 
- Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó költség megtakarítást 

eredményező fejlesztések elősegítése. 
- Meglévő intézménystruktúra, és a kihasználtság javítása.  

Intézményrendszer: 

- Oktatás: napközi otthonos óvoda, általános iskola 
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- Egészségügy: Az alapellátás vállalkozásban történik, egy háziorvosi körzet valamint 
egy gyermekorvosi, egy fogorvosi és egy védőnői ellátás egy körzettel Kisbajcs, 
Nagybajcs és Vének településsel közösen. 

- Szociális ellátás: Gondozási Központon keresztül, szoc. étkeztetés, Gyermek és család 
gondozói szolgálat működtetése. 

- Kultúra: Faluház, Könyvtár 
- Sport: Vámosszabadi Sportegyesület 
- Civil szervezetek (Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület, Vöröskereszt Vámosszabadi 

Egyesülete, Vámosszabadi Faluépítő Közösség, stb.) 
 

1.10.3. Foglalkoztatáspolitika 

A településnek nem volt lehetősége a nagyobb számú helyi ipari munkahely megteremtésére 
a központosított iparpolitika miatt. A mezőgazdaság termelési környezete folyamatosan 
beszűkült. A lakosság munkatevékenységét a napi ingázás segítségével tudta elvégezni. 
A jelenlegi gazdasági környezet lehetővé teszi azt, hogy elavult gazdasági szerkezet, és 
annak visszahúzó ereje nélkül szabadon fejlődhessen. A szolgáltató szektor kiterjesztésére 
alkalmas település lehetőségei korlátlanok. 

A gazdasági helyzet megítélésében fontos tényező természetesen Győr közelsége, amely 
döntően a XX. században kezdte el éreztetni hatását. Ez a hatás a II. világháború után 
kezdődött meghatározóvá válni, amely a munkahelyekben, a munkaképes lakosság 
elszívásában jelentkezett. Napjainkban egyre érezhetőbbé válik a szuburbanizációs jelenség, 
amely új távlatokat jelent a két település kapcsolatában. 

 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

 
- A település egészséges ivóvíz-ellátásátl és szennyvíz elvezetését az Pannon-Víz Zrt. 

biztosítja. 
- Az óvodai nevelésről a település saját fenntartású intézménye útján gondoskodik. 
- Az általános iskolai oktatásról és nevelésről a helyi Általános Tagiskola működtetésével 

a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
gondoskodik. 

- Az egészségügyi alapellátásról területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos és 
fogorvos, valamint egészségügyi ellátást biztosító gazdasági társaság és védőnő 
gondoskodik. 

- A szociális és gyermekjóléti szolgáltatást önkormányzati társulás útján a Győrújfalui 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. 

- A közvilágításról az üzemeltető gondoskodik. 
- Településüzemeltetési, valamint környezet-egészségügyi feladatok ellátásáról az 

Önkormányzat alkalmazottaival gondoskodik. 
- Köztemető fenntartásáról az Önkormányzat alkalmazottaival gondoskodik. 
- Kulturális szolgáltatások biztosítását és közművelődési intézmény fenntartását a 

Községi Könyvtár és a Faluház látja el. 
- Hulladékgazdálkodásról a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gondoskodik. 
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Az Önkormányzat önként vállalt feladatai a gazdasági programban és az adott évi 
költségvetés elkészítésekor kerülnek meghatározásra az anyagi lehetőségekhez mérten. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

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. 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. A Rajkától Gönyűig tartó 
szakaszon a folyó esése csökken, ezért hordalékának nagy részét ma is itt rakja le, s 
mederágya folyamatosan emelkedik. Régebben emiatt gyakori volt az árvízveszély. 
Napjainkban már gátakkal védik a környék falvait, így Vámosszabadit is. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 

 

A település életét évszázadokon keresztül a Duna és holtágai, ezek szigetei és a kiöntések 
által idehordott hordalékból keletkező réti öntéstalajok határozták meg. A megélhetést 
biztosította a jó szántóterületek léte a határban illetve a használati lehetőségek. 

Mivel Vámosszabadi a Csallóköz felé elérhető Duna híd mellett feküdt, közlekedési 
elérhetősége jelentős helyzeti előnyt biztosított a településnek. Az országos fontosságú 
postaút mentén kedvezően fejlődhetett a település. Győr közvetlenül elérhető a település 
számára. A jó közlekedési viszonyok régebben fontosak voltak a mezőgazdasági termények 
értékesítése, ma pedig a munkalehetőségek miatt. 

Vámosszabadin jók a talajviszonyok, a csapadék évi mennyisége kielégítő. A település 
régtől kihasználta adottságait, lakossága nagyrészt mezőgazdasági tevékenységből élt. Győr 
közelsége biztosította a keresletet. A mezőgazdasági főtermény a búza és a zöldségfélék 
voltak. 

 
1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

 

Maga a település e vidék egyik legrendezettebb faluképet mutató települése. 
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Zöldfelületi ellátás 

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. 
• 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. 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 
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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, 
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. 
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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. 
 
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. 

 

1.12.3. Fejlesztési koncepció 2018 

1. A szabályozási terven jelenleg feltűntetett elkerülő út a déli, már meglévő 
csomópontból indulna ki, viszont közelebb helyezkedne el az ipari területekhez, 
elkerülve ezzel a település közepénél található morotva vízfelületét és annak 
magterületét. Ez lehetővé teszi a településen átmenő 14. sz. szigetközi út 
tehermentesítését. Az Má-1 zónák az út menti sávban Gksz-re módosulnának. 
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2. A település közepénél található 0173 hrsz-ú bányató alatt található Ksp (beépítésre 
nem szánt) terület kibővülne, keletről körbevéve a tavat. 

 
 

3. A Győrzámoly felé tervezett összekötő út, valamint a szabályozási terven eddig is 
szereplő kerékpár utak továbbra is részei a jövőbeli elképzeléseknek. 
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4. A település középső részén fekvő ipari terület többrétű fejlesztése, és területének 
növelése északi és déli irányban is szerepel Vámosszabadi elképzelései között. Ezzel 
egy komplexebb ipari parkot hoznának létre. 

 
 

5. A Rét utcai új beépítésre szánt lakóterület még meg nem valósult területét 
megtartanák a továbbiakban is a település keleti oldalánál. 
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6. A település folytatná a 1302. sz. országos közút mentén a lakóterületek fejlesztését 
Győr irányában. 

 
 

 
7. A szitásdomb összeköttetését a 14. sz. országos főuttal a terület további fejlesztése 

során, a jelenleg még Má-1 kategóriába tartozó területek feltárásával lehet 
egyszerűsíteni és balesetmentesen megoldani az alsó kanyarív módosításával. 
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Az 813.sz. út nyomvonala változott, délebbre helyeződött, ebből következik, hogy az eredeti 
nyomvonal és az új nyomvonal mentén változnak a területfelhasználások. 
 

A rendezési terv felülvizsgálat során az alábbi szempontok, elvek érvényesítésére 
törekedtünk: 

• 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 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). 

 

Védőfásításra vonatkozó javaslatot tartalmaz a településszerkezeti terv: 

• gazdasági, ipari övezetek és lakóterületek közötti térségekben, 
• közlekedési területek határainál, 

 

Tájvédelmi szempontból a meglévő vízfelületek, vízfolyások és az azokat kísérő 
zöldterületek, fasorok, kisebb ligetes erdők döntő fontosságúak a táj karakterisztikájának 
megőrzése szempontjából.  

Tájhasználati, ökológiai és esztétikai szempontból egyaránt szükséges a meglévő erdők 
megtartása, helyenként bővítése.  

Különösen fontos ez a kijelölt szabadidős-területek mentén, és az utakat kísérő erdők 
esetében.  

 

A közterületek, valamint a beépítésre szánt területek zöldfelületeinek kialakításánál a 
kisalföldi növénytársulások jellegzetes fajait kell alkalmazni.  

A növényzettelepítésnél a zöldfelületalakítás 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) 

 

Ennek értelmében a már meglévő gazdasági területeket is védőfásítással lehatárolni 
szükséges a jövőben esetleg előforduló tájhasználati konfliktusok elkerülése érdekében. 
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A településen az utak mentén a maradvány útmenti fásításhoz hasonlóan a fásítás pótlása 
szükséges. Egészségügyi, valamint esztétikai okok mellett az ökofolyosók- zöldfolyosók 
létrehozása a cél. 

A temető jelenleg csak részben rendezett. Elhelyezkedése miatt várhatóan gyorsan beépül. 
Kialakítása során feltétlenül figyelni kell a szomszédságában lévő vízgazdálkodási és 
lakóterületektől növényekkel való optikai és fizikai lehatárolására. A temető látogatók 
számára kegyeleti okokból, a lakók számára pedig a funkcionális különbség várható 
konfliktusai miatt. 

Az új lakóterületek beépítése során feltétlenül figyelembe kell venni a szomszédságában 
lévő mezőgazdasági területek közelségét. A konfliktushelyzet kialakulásának elkerülése 
végett védőfásítás telepítése javasolt. 

Az elkerülő út új nyomvonalával határos területeknél konfliktushelyzetek elkerülése végett 
védőfásítás telepítése ajánlott. 

 Az átminősítésnél érdemes átgondolni a pillanatnyi és a látszat előnyöket, melyek ez 
esetben idővel súlyos konfliktusok forrásává válhatnak. 

1.12.4. Javaslatok 

Zöldfelületi javaslatok, zöldfelület-szabályozás 

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. 

 

Táj- és 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, 
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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 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. 

 

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 

Tilia platyphyllos nagylevelű hárs 
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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 

Salix cinerea rekettyefűz 

Spiraea media szirti gyöngyvessző 
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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. 

 

 



Vámosszabadi településfejlesztési koncepció 76 

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

 

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.). 

 

Tájrendezési összegzés 

Napjainkban környezetünk minősége iránt megnövekedett igényekkel kell számolni. 
Esztétikai valamint a környezetet károsító elemek (levegő védelme, zaj, por) minél kisebb 
szennyező hatása miatt felértékelődött a zöldfelületek, közterületek, növényzet jelentősége. 
Mindemellett az egyre népszerűbb bel- és külföldi idegenforgalom valamint a helyi lakosság 
igénye is arra ösztönöz bennünket, hogy szépítsük környezetünket. 

Összességében megállapítható, hogy Vámosszabadi mind ökológiai, mind termelési 
potenciálban gazdag, elsősorban táji adottságainak köszönhetően. A település 
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természetközeli környezete azonban egyben fokozott felelősséggel is jár. A további fejlődés 
fenntarthatósága többek között a táj- és természetvédelmi érdekek figyelembevételének 
mértékén múlik. Ahhoz, hogy az értékes adottságokat megtartsuk, és ráépítve akár üdülési-
rekreációs, akár ipari vagy gazdasági fejlesztéseket valósítsunk meg, a táj- és 
természetvédelmi szempontokat előtérbe kell helyeznünk.  

A külterületen bármilyen fejlesztéssel szemben előtérbe kell helyezni a táji-, természeti 
érdekeket nemcsak a védett terület, hanem a község egészének még meglévő 
természetközelisége, illetve táji értékei miatt is. 

 

1.12.5. 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. 

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

• Illegális hulladéklerakások, talajszennyezés 
• eltérő hasznosítású területegységek növényekkel való lehatárolásának hiánya 

mg.terület – lakóterület 
• utcafásítások hiánya, pótlása 
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1.13. Az épített környezet vizsgálata 

1.13.1. Területfelhasználás vizsgálata 
1.13.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 

    
I. katonai felmérés 1763-1787 II. katonai felmérés 1806-1869 
 

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 kárpótlás következményeként megjelent a külterületeken a nagytáblás szántóföldi 
gazdálkodás. A jobb minőségű területeken azonban folytatódott a szántóföldi művelés. 

 

      
      III. katonai felmérés 1869-1887 Magyarország katonai felmérése 1941 

 
A XIX. századra lakóterületi bővülés figyelhető meg a központ körül Vámosszabadin. 
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          Kataszteri térkép XIX. sz. 

 
A 3. katonai felmérés után oldalhatáron álló beépítés kialakulását láthatjuk a falu már 
meglévő utcáiban. 
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Napjainkban 
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Az elmúlt 25 évben több utcával is bővült a település. A terjeszkedés iránya jelenleg a 
település észak-keleti oldala, valamint a Szitásdomb felé elhelyezkedő déli terület, jelenleg 
hasznosítanak. A település középső részén található gazdasági területek, melyek a később 
megvalósuló elkerülő úttal a település bővülési irányait határozzák meg.  

 
1.13.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési 

ágak és a minőségi osztályok 
 

A településre jellemző a kertes gazdálkodás, a külterületeken nagy kiterjedésű szántók 
vannak, melyek keletről és nyugatról körbeveszik a települést. 
A szántók minősége átlagos vagy jó. 

 
1.13.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 

A beépítésre szánt területek Vámosszabadin tartogatnak bővítési lehetőségeket, viszont a 
magterületek és a Natura 2000 területe a településen elszórtan jelentkezik a táj 
jellegzetességeiből fakadóan. A fejlesztéseknél erre oda kell figyelni. 
 
A beépítésre szánt területek között szerepel gazdasági, településközponti vegyes és 
lakóterület is. A településnek célszerű a Győrhöz közeli tartalék területeit fejleszteni, 
hiszen amúgy is a város agglomerációjához tartozik. 
 

1.13.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási 
kapcsolatos) 

 
A településen fellelhető szolgáltatások az alábbi ábrán láthatók. A település középső 
részének ellátottsága jobb, a közigazgatási központ is itt található. 
A község intézményi ellátottsága jónak mondható mind az oktatás mind az egészségügy 
mind a kereskedelem területén a falu méretéhez képest. 
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