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1.13.1.5. alulhasznosított területek 
 

A település északi részénél elhelyezkedő határátkelő, valamint a mellette fekvő Gksz terület 
jelenleg nem teljesen kihasznált, épületei elhanyagoltak. A település turizmusának 
fellendítéséhez szolgáltathatna megfelelő infrastruktúrát és helyet. 

Az északi Gksz területektől nyugatra fekvő Ksp terület nincs kihasználva. Ezt a turizmus, a 
túrázás és a kerékpározás fellendítésére lehetne igénybe venni. 

 

1.13.2. A telekstruktúra vizsgálata 
 

A falu nevének két tagja azt sugallja, hogy a hajdani két falu épült össze. A „Vámos” tag 
arra utal, hogy Alsóvámos évszázadokon keresztül vámszedőhely volt. A „Szabadi” tag azt a 
hajdani állapotot idézi, mikor a lakóknak a feudalizmus idején bizonyos kiváltságaik voltak. 

A középső történelmi mag a ma is fellelhető utcákból áll, és itt látható a hajdani két település 
jellemző telekstruktúrája is. A Szabadi rész telkei hosszú keskeny szalagtelkek, melyek 
főként a Rét utca mentén koncentrálódnak. A Vámos rész telkei rövidebbek, már régen is 
több utcából állt ez a rész. Mindkét részre az oldalhatáros, előkertes beépítési mód volt a 
jellemző. 
A későbbi tömbfeltárások és a XX. században nyitott új utcák hálós szerkezetűek (Széchenyi 
István utca). A telek szabályosak, méretük jóval kisebb, a mai kor igényeihez igazodva. 
Csupán a településrész ősi részeire jellemzőek a szabálytalan telekformák és 
utcakeresztmetszetek. 
 

1.13.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 

A település ősi magja a Szabadi részen szalagtelkes utcás falu, míg a Vámos részén 
halmazos szerkezetű. A szabályos faluformák régi csoportjai ezek, melynek követik a helyi 
élet sajátosságait és igényeit az adott korban. 
A legtöbb szalagtelkes faluban a telkek utcai részén áll a telekhatárra épített, véggel utcára 
néző lakóház. Utána következik a gazdasági udvar istállóval, ólakkal, tárolóhelyiségekkel 
és néhol a telken keresztben álló csűrrel. A telek hátsó része legtöbbször veteményes vagy 
gyümölcsöskert. Előfordul, hogy egymás végébe több lakóház is épül egy telekre.  A 
szalagtelkes falu lehet egyutcás vagy többutcás. Az egyutcás forma az ősibb. Németlakta 
területeken már a 10. sz.-tól előfordult. Mo.-on a 13–14. sz.-ban említik először az 
oklevelek. Jellemző sajátossága, hogy a falu két ellentétes irányba dőlő teleksorból áll. 
Nincsenek egymáshoz véggel dűlő telkek. A többutcás szalagtelkes falu újabb. Legtöbb 
helyen az egyutcásból fejlődött a lakosság szaporodása következtében. A terjeszkedés a 
külterület rovására történt. Az egykori dűlőutak váltak utcákká. Így az új utcák gyakran 
kanyargósak, és a régihez viszonyítva ferdék. A többutcás szalagtelkes faluk különösen 
elterjedtek Mo.-on, mivel nálunk igen gyakoriak a népes, többezres lélekszámú falvak. 
A halmazos falu olyan település, amelynek belsősége szabálytalan alaprajzú, és e 
települési szabálytalanság minden lényeges alaprajzi vonásra kiterjed. Tehát 
házai rendszertelen összevisszaságban állnak, telkei és telektömbjei szabálytalan 
alakúak, utcái, ha vannak, rövidek és zegzugosak. Halmazfalu többféleképpen 
keletkezhetett. Többek között → szórványtelepülésből besűrűsödés útján vagy 
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pedig egyetlen magányos település terebélyesedésével. A halmazfalu az egyik 
legrégebbi alaprajztípus, amely már a feudalizmus előtti időben is elterjedt volt. 
Feudális felsőbbségtől független megszállással, nemzetségi településként a 
feudalizmus korában is sok halmazfalu keletkezett. 
A falu többi részén ezekhez később csatlakozó részek mutatják a korabeli terjeszkedési 
irányokat. Erről ágaztak le a már szabályosabb utcaképet mutató területek. Ezek lakóházai 
döntően az ötvenes és a hetvenes évek között épültek. A szolgáltató, oktatási, kulturális, 
vallási és igazgatási intézmények a településközpontban helyezkednek el. A zöldterületi 
ellátottság jó, de az utcák fásítása hiányos, többnyire eltűntek a hagyományos utcasorfák. 
A gondozott előkertek előnyös összképet adnak a településnek. A bel-és külterület szegély 
sokhelyütt átmenet nélküli, a lakóterületet egykor övező kertzóna. 
 
 

1.13.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 
 

Az önkormányzat nagyobb méretű fejlesztési célú ingatlannal nem rendelkezik 
lakóterületből. 
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1.13.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
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A település útjai többnyire önkormányzati tulajdonban vannak. Ezek számát a külterületen is 
növelni kellene. 

A település észak-keleti oldalán az önkormányzat rendelkezik kialakított építési telkekkel, 
melynek nagy része beépítése és értékesítése került. Tartalék lakóterületekkel ennek északi 
részén, és a település belterületének középső és déli részén rendelkezik, melyet tovább 
bővítene keleti és déli irányban. 

A településközpontban elhelyezkedő intézményi terület elég teret nyújt az Önkormányzat az 
intézményi fejlesztésekhez, ezeket a terveket a rendezési terv is magába foglalja. 

A Szitásdomb nyugati oldalához kapcsolódó területet is lakóterületi fejlesztésre használná a 
település, mely a szerkezeti és szabályozási terven feljelölésre került. 

Vámosszabadi területén az állam is rendelkezik tulajdonnal, főleg a Szlovákia határában 
található határátkelőnél. 

A tervezett elkerülő út a településen javarészt külterületi részen, magánszemélyi tulajdonban 
lévő területeken haladna, ennek pontos nyomvonalát tartalmazza a felülvizsgálat. A 
nyomvonalhoz jelentős területi fejlesztések kapcsolódnak a településen.
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1.13.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.13.5. Az építmények vizsgálata 
1.13.5.1. funkció, kapacitás 

1.13.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség, 
magasság, szintszám, tetőidom) 

 

A falu központjában, a Szabadi utcában a halmazos, hátsókertes telekszerkezet a jellemző. 
Az épületek jellemzően előkertes elhelyezésűek, oldalhatáron álló beépítési móddal. A 
családi házak jellemzően földszintesek vagy földszint + tetőtér beépítésesek. 

 

1.13.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 

A település ősi két magja és a később kialakult falurészek megjelenésükben is eltérő képet 
festenek. A falut megközelítve azt tapasztalhatjuk, hogy az újabb építésű részeken az 
utcaszélesség szinte állandó, a beépítés lazább, az épületek földszintesek vagy földszint + 
tetőtér beépítésesek, a település magjába érve a monotonitást teresedések, zöld területek 
oldják fel, a beépítés itt is falusias, oldalhatáron álló, az épületek egyszintesek, tetőtér 
beépítésesek, illetve szép számmal található kétszintes is.  

A történelmi településrészeken falusias épülettel alig találkozhatunk, csak egy-két épület 
mutatja a régi arculatot, jellemzően a telekstruktúrából lehet csak következtetni a 
kialakulásukra. 

Az északi történeti településmag a Kossuth Lajos utca északi részén található, itt is csak 
néhol maradt meg régi falusias tornácos épület, az új építkezések teljesen átformálták az 
utcaképet. 

    

Ezen a részen kevés falusias lakóház maradt fenn, ezek viszont javarészt jó állapotban 
vannak. 

A déli történeti településmag a Szabadi utca, a Kiss utca, a Temető utca és a Fő utca köré 
szerveződött. Itt található a templom is, ez volt régen a központ. Itt is jellemző, hogy az új 
építkezések eltűntették a falu régi arculatát, a régi falusias épületekből csak kevés maradt 
fenn. 



Vámosszabadi településfejlesztési koncepció 88 

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 település belső magjától távolodva a későbbi korok családias lakóházaival találkozunk. Itt 
már lazább beépítés tapasztalható, szellősebb területeket létrehozva, egy és kétszintes 
épületállománnyal. 

   

A település jelenleg észak-keleti és déli irányban bővül új beépítésű területekkel, valamint a 
Szitás domb folyamatosan kiépül családi és társasházakkal. Északon a szellősebb családi 
házas irányzatot követik, valamint jellemzően egyszintes épületekkel találkozhatunk. A déli 
lakóparknál több szintes társasházak, és egyszintes családi házak is fellelhetőek, minden 
igények megfelelően.  Az utcahálózat láthatóan tervezett, a szélességek és paraméterek a 
mai szabályoknak megfelelőek. Az utcafásítások, parkosítások kialakultak, illetve 
folyamatban vannak. 
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A Szitásdomb résszel csatlakozik Vámosszabadi Győrhöz. Ez tulajdonképpen egy teljesen új 
feltárású, beépítés alatt álló terület, mely Győr külterületének számít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


