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Kataszteri térkép XIX. század 

1.13.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti 
jellemzők 

 
Vámosszabadi egyedi arculatát a két ősi településmag összeépülése, valamint a falusias 
karaktert tükröző zöldfelületek szétszórt halmazai adják. 

 
1.13.6.4. műemlék, műemlékegyüttes 

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

 
 

1.13.6.5. helyi egyedi védelem 
 

- Római katolikus templom  99 hrsz. 
- Régi óvoda épülete   92 hrsz. 
- Harangláb    338 hrsz. 
- Római katolikus plébánia épülete 137 hrsz. 
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- Lakóépület    300/3 hrsz. 
- Kőkereszt korpusszal   057 hrsz. (szabadi temető) 
- Kőkereszt korpusszal   205 hrsz. (vámosi temető) 
- Milleniumi Fakereszt   338/1 hrsz. 
- Kőkereszt    16/2 hrsz., 14. sz. főút 
- Boldogasszony emlékmű  0246/2 hrsz., 14. sz. főút 
- Lakóépület    202 hrsz., Kiss utca 
- Kőkereszt    19 hrsz., Szabadi út 

 
1.13.6.6. helyi területi védelem 
 

- A településmagok utcaszerkezete és kialakult telekstruktúrája (Szabadi 
utca a Szigeti utcai csatlakozástól – Temető út – Vámos körút – 
Kossuth Lajos utca – Rét utca – Szabadi utca). 

 

1.13.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Az ősi magokban csak részben találhatóak meg a régi falusias karakterű épületek, így ezekre 
a területekre különösebb korlátozást már nem érdemes tenni, a falu jellegzetes kialakult 
utcaszerkezetét az ősi részeken és a teresedéseket viszont érdemes megóvni a település 
arculatát tükröző karakterként. Az élhetőbb környezet kialakítása miatt javallott az 
utcafásítások szorgalmazása. A falusias és gazdasági, a falusias és mezőgazdasági, valamint 
a gazdasági és mezőgazdasági területek közti kapcsolódási konfliktusok kezelésére 
többszintű növényzet telepítése, védőfásítás és zajvédő töltés kialakítása ajánlott. A 
gazdasági területek miatt megnövekedett teherforgalom miatt az új elkerülő út építését 
szorgalmazni kell, amennyiben igény merül fel ajánlott parkoló kialakítása is a gazdasági 
területen belül, valamint a tehergépjármű forgalom kitiltása a központi maghoz kapcsolódó 
utakról. A település hagyományos kialakult falusias képét megőrizendő, érdemes a lapos 
tetős családi épületek tilalma a lakóterületi és településközponti területeken. Ezek az új 
lakóterületeken lennének engedélyezve, itt új arculatot teremthetnek. 

1.14. Közlekedés 

1.14.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Vámosszabadi földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a térség fő nyugati közlekedési 
folyosója mellett helyezkedik el, valamint rajta megy keresztül a Szlovákiai határátkelőhöz 
vezető 14. sz. főút. A legjelentősebb szerepe jelenleg a 14. sz. főútnak van a település 
életében, mely ugyanúgy terhet is jelent az itt lakóknak.  

1.14.2. Közúti közlekedés 
 

Vámosszabadi úthálózata kiépült, a belterületen található utak szinte kivétel nélkül szilárd 
burkolatúak. Az úthálózat 78%-ánál az útkezelő az önkormányzat, 22%-ánál pedig a 
Közútkezelő KHT. 
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Térségi kapcsolatai az alábbi utakon bonyolódnak: 

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

 

1.14.3. Közösségi közlekedés 

1.14.3.1. közúti 
 

Vámosszabadi Győrrel tart fenn szorosabb közlekedési kapcsolatot, ahol többnyire 
autóbusszal és személygépkocsival érik el az emberek munkahelyeiket, a diákok iskoláikat, 
a szórakozni vágyók a különféle szolgáltatást nyújtó intézményeket. Továbbá a hivatalos 
ügyek intézéséhez (pl. Okmányiroda) is Győr városát (legközelebbi város) veszik igénybe. 
Mindezek függvényében elmondható, hogy a buszjáratok menetrendje megfelelő, mint 
ahogy a településen felállított nyolc darab buszmegálló állaga is. 

Vámosszabadi tömegközlekedési ellátottsága jónak mondható. Az itt élők autóbuszon 
megközelíthetik a települést. A településről történő utazások közúton történnek. A közúti 
utazások 65%-a személygépkocsival, 30%-a autóbusszal, 5%-a egyéb közlekedési eszközzel 
történik. 

Látható, hogy Vámosszabadi közlekedési rendszerét csak az országos közúthálózati rendszer 
tényező határozza meg. 

A települést északi-déli irányból a 14. sz országos főút szeli át, a végén a Szlovák határ 
melletti határátkelővel. A nemzetközi közúti forgalom egy részét ma is ez az útvonal viseli. 
Megléte jelentős közlekedési kapocsnak mondható a település életében, mivel ez jelenti a 
kaput Szlovákia felé. 

Vámosszabadit a 1302. és a 1303. számú összekötő út (állami) kapcsolja még be az országos 
hálózatba. 

1.14.3.2. kötöttpályás 
 
Vámosszabadi önálló vasútállomással nem rendelkezik. A legközelebbi kötöttpályás 
közlekedés Győrben található. E nyomvonal elsősorban a nyugati irányú és nemzetközi 
kapcsolat miatt jelentős. 
 

1.14.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A településen jelenleg külön megfelelő burkolatminőségű kerékpárút részben áll csak a 
lakosság és a turisták rendelkezésére. Tervben van egy Győr-Vámosszabadi-Nagymegyer 
összekötő kerékpárút kiépítése, de a meglévő úthálózat tulajdonképpen alkalmas a 
kerékpáros közlekedés biztonságos elvezetésére. Továbbá berajzolásra került a déli irányban 
Győrrel összekötő és a nyugati irányban Győrzámollyal összekötő szakasz is. 
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1.14.5. Parkolás 

A parkolás a település központi helyein megfelelő, elegendő kiépített parkoló áll 
rendelkezésre. 

1.14.6. Légi közlekedés 

Vámosszabadihoz közel nem helyezkedik el reptér. 

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

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

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

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

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

1.15.1. Víziközművek 

1.15.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 
 

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

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

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

Az elhatározott fejlesztések közül a település északkeleti részére tervezett lakóterület, 
valamint a déli részen a Pacsirta lakópark és a 14-es út közé eső földrészletre javasolt 
lakóterületi fejlesztések generálnak jelentős ivóvíz többletigényt. A többi fejlesztés 
lényegében nem növeli a mai vízfogyasztást. 
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Az Üzemeltető véleménye alapján az északkeleti lakóterület a Nagybajcsról érkező 
nyomóvezetékről ellátható. Már folyamatban van a feltáró utak nyomvonalában az ivóvíz 
hálózat kiépítése. A tűzi vizet a vezetékekre telepített talajszínt feletti tűzcsapokról kell 
biztosítani. 

A déli részre tervezett lakóterület vízigénye a ma üzemelő Szitásdomb térségében lévő 
rendszerről nem biztosítható, kapacitása ezt nem teszi lehetővé. 

Az ellátás érdekében szükséges fejlesztéseket a tágabb térségre kiterjedő ivóvíz ellátási 
tanulmánytervvel lehet meghatározni. Erre készült egy tanulmányterv, melynek 
nyomvonalát szerepeltettük a tervlapokon. Ez a tanulmányterv nem a Vámosszabadi 
rendezési terv része, így külön megtekinthető az Önkormányzatnál. 

 
1.15.1.2. szennyvízelvezetés 

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

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

A jelenlegi ipari területen csak kommunális szennyvíz-elvezetés bővítésre van lehetőség, 
üzemi szennyvíz-elvezetést nem bír el a rendszer és nem is bővíthető. 

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

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

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

Az elvezetéshez szükséges fejlesztéseket tanulmánytervben kell tisztázni. 

 
1.15.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 

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

Ajánlatos lenne pontos geodéziai felmérésen alapuló csapadékvíz elvezetési tanulmányterv 
készítése. 


