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Javaslat 

VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2019(…...) SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERV RŐL 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település közigazgatási 
területére vonatkozóan a Talent-Plan Kft. által készített 18094 munkaszámú 
településszerkezeti tervet elfogadja.  

 

E határozat mellékletei: 

1. melléklet: Vámosszabadi településszerkezeti tervének szöveges munkarészei 

2. melléklet: Vámosszabadi településszerkezeti tervlap (rajzszám: TSZT, munkaszám: 
18094, dátum:2019. augusztus) 

 

E határozat megállapításával hatályát veszti a 94/2010.(IX. 28.) sz. önkormányzati 
határozattal megállapított településszerkezeti terv. 
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Vámosszabadi, 2019……………… 

1. melléklet: Vámosszabadi településszerkezeti tervének szöveges munkarésze 
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1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

1.1 A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

1. A településszerkezetet meghatározó külső kapcsolati elemek: 

- 14 számú főközlekedési út 
- 813 számú főút: Vámosszabadi – Győr nyomvonal 
- 1303 számú településközi út: Vámosszabadi – Nagybajcs nyomvonal 
- 1302 számú településközi út: Vámosszabadi – Győr nyomvonal 

 
 

 Tervezett elkerülő út (14 sz. főút) a belterülettől nyugatra. 

 Tervezett 813 számú főút: Vámosszabadi – Győr nyomvonal 

 

2. A terület belső közúthálózatának gerincét biztosító utak rendszere: 

- A községi belterület hálózat hierarchikus felépítését az állami utak határozzák meg, a 
1303, és a 1302 sz. állami mellékutak belterületi szakaszai. Ezek nyomvonalai, 
adottságai kötöttek.  

- A többi, községi utak hálózata egyenes megjelenésű, lakóút besorolású. 

 

3. Területfelhasználás: 

 

3.1. Beépítésre szánt területek 

3.1.1. Lakóterület: 

 
Falusias lakó: 

Elsősorban lakó funkció dominancia jellemzi, de főleg a település központjában a 
kereskedelmi- és szolgáltatási létesítmények is megtalálhatók. Vámosszabadi területén falusias 
lakóterület, kisvárosias lakóterület található. A település észak-keleten és délen is rendelkezik 
tartalék lakóterületekkel, melyek már belterületi részen találhatók. A település adottságait 
követni kell a meglévő lakóterületek fejlesztésével és új lakóterületek kialakításával. 

A belterületbe vonással: 

Szerencsére Vámosszabadi nincs körbe zárva Natura 2000 és ökológiai folyosó területtel, így 
további belterületbe vonással terjeszkedhet. 

Meglévő lakóterületek átalakításával: 

A település közepén tömbbelsőben az utcák kiszabályozásával biztosítható a későbbi 
telekalakítás. Ez az elképzelés a napjainkban valósul meg. A későbbiekben a belterülettel 
határos déli, és a Szitásdomb melletti nyugati általános mezőgazdasági területek átmódosítása 
lakóterületté oldhatja meg a település terjeszkedési igényeit a távolabbi jövőre nézve. 
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Kisvárosias lakó: 

Néhány foltban jelenik csak meg a szerkezeti terven, lakó funkció dominancia jellemzi. A 
település ősi magjában is megjelenik. Sajnos az új lakóparkban a település déli részén ez a 
kisvárosias beépítési jelleg nem találkozik a kiszolgálás és intézményi ellátottság meglétével. 
Ezt a rendezési eszközök a mellette lévő fejlesztési területen kívánják orvosolni. 

 

3.1.2. Településközponti vegyes területek: 

A falu intézményeinek és szolgáltatóegységének ad teret. Bővítésére jelenleg a Polgármesteri 
Hivatal területe és a környező telkek, illetve a templom és környéke került át településközponti 
vegyes területi kategóriába. A Pacsirta lakópark melletti fejlesztési területen is szükséges a 
kiszolgáló létesítményeknek helyet biztosító településközponti területet kijelölni. Ez a konkrét 
befektetői igényekhez alakítva jelenik meg a tervlapokon. 

 

3.1.3. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági és ipari gazdasági területek: 

Új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet a település belterületéhez képest nyugati és déli 
irányban jelöltek ki, a tervezett 14 sz. elkerülő úthoz kapcsolódóan, valamint a már meglévő 
ipari gazdasági területekhez kapcsolódóan. A meglévő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területek melletti mezőgazdasági általános területek ipari gazdasági területté minősülnek át, egy 
nagy egységet alkotva. 

A külterületet érintő gazdasági terület fejlesztések csak ütemezetten használhatók fel. 

 

3.1.4. Különleges területek: 

 

Különleges intézményi terület: 

A településen a menekültszálló épületének területe módosul a felhasználáshoz igazodva. A 
terület Vámosszabadi északi részén helyezkedik el. Ezért annak kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területét szociális épület elhelyezésére szolgáló különleges intézményi területté kell 
módosítani. 

Különleges sportterület: 

A Pacsirta lakópark melletti fejlesztési területen is kijelölésre kerül szerkezeti szinten egy 
különleges sport terület egy későbbi sportcsarnoknak helyet biztosítva. Továbbá a keleti 
lakóterület mellett elhelyezkedő különleges sportterület a horgásztavat veszi körbe. Ez bővül ki 
dél-keleti irányban egy beépítésre nem szánt területtel az itt található általános mezőgazdasági 
terület átminősítésével. A településen a Széchenyi utca keleti végénél található különleges 
sportterület melletti zöld közpark is a sportterület része lesz, így ezt is át kell minősíteni. 

 

3.2. Beépítésre nem szánt területek 

A település beépítésre nem szánt különleges területei: 
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Mezőgazdasági üzemi terület: 

A felhasználási kategóriában új fejlesztés nem szerepel a rendezési tervben. 

 

Zöldterületek: 

A településen az élhető település létrehozása és az ehhez szükséges zöldfelületek kialakítása is 
a rendezési terv feladata. Ez kielégíti az igényekből kialakított fejlesztési területeket. 

A zöldfelületi rendszer önálló területi elemeként megjelenő részei a zöldterületek (közparkok, 
közkertek, lakóterületi zölddel fedett területek), mezőgazdasági területek, a természetközeli 
területek és az erdők. 

A közterületeken, teresedésben kialakított minőségi növényzettel ellátott területek, melyek a 
köztéri műalkotások, szobrok, emlékművek, köztéri kutak helyei is. 

A külterület többsége általános mezőgazdasági és véderdő terület. 

Jelentősebb véderdősávok a település lakóterületeinek északi és nyugati oldalán helyezkednek 
el, melyek az ökológiai folyosó és Natura 2000 terület, természeti terület részét képezik. 

A kertes mezőgazdasági területbe tartoznak a gyümölcsösök, zöldségesek, de ennek is nagy 
részét szántóként használják. 

A természetközeli területeken épület nem építhető. 

Vízgazdálkodási terület a horgásztavak, a Révfalusi-csatorna, a Bácsai-csatorna, a Szavai-
csatorna, Bácsai-cstorna, Révfalui-csatorna, valamint a település közepén elhelyezkedő patkó 
alakú morotva területe. 

 

Véderdő területek: 

A falu eltérő területfelhasználású területei között konfliktus léphet fel. Továbbá az ÉTv. is 
előírja a véderdősávok tervezését a települések határaihoz. Ezt elkerülendő a szükséges 
helyeken és az OTrT erdők övezetében a rendezési terv véderdősávokat és gazdasági 
erdőfoltokat jelöl. 

 

Természetközeli területek: 

A vízfolyások, morotva ágak és a külterületi mezőgazdasági területek határain megjelenő 
mocsaras, nádas, sziklás területek mezőgazdasági általános felhasználásból természetközeli 
felhasználásúvá lett változtatva. 
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1.2 TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Zöldfelületi rendszer 
A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a településszerkezeti adottságok 
befolyásolták. A megfelelő minőségű zöldfelületek szerepköre kondicionáló, rekreáló és 
esztétikai egyszerre. Ha egy zöldfelület nem tölti be e hármas szerepkört és a jövőben 
megtartandónak ítéltük, akkor azt a felületet fejleszteni kell. 

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. 
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Véderdők, védőfásítások   

Véderdők ökológiai, elválasztó, valamint kondicionáló szerepük miatt fontos alkotó részei a 
földfelületi rendszernek. Különböző hasznosítású területek védelmi szerepét látják el, de 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 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 zártkeres 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. 

 

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 
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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, 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 

 

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 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.  
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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. 

 

1.3 ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A régészeti lelőhelyek és az országos védelem alatt álló egyedi művi értékek a 
településszerkezeti terven szerepelnek. 

A helyi védelemre javasolt egyedi művi értékekről, területről és az egyedi tájértékekről külön 
önkormányzati rendeletben kell rendelkezni, de ezeket a szabályozási terv feltünteti. 

A település területén jelenleg műemléki környezethez tartozó terület nem található. 

 

 

1.4 KÖZLEKEDÉS 

1.4.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
Térségi kapcsolatai az alábbi utakon bonyolódnak: 

- 14 számú főközlekedési út 
- 813 számú összekötő út: Vámosszabadi – Győr nyomvonal 
- 1303 számú településközi út: Vámosszabadi - Nagybajcs nyomvonal 
- 1301 számú településközi út: Vámosszabadi – Győr nyomvonal 

 
• Tervezett 14 számú elkerülő út: Győr – Vámosszabadi – Szlovákia nyomvonal 
• Tervezett 813 számú összekötő út: Abda – Vámosszabadi – Győr nyomvonal 

 

A település belterületét elkerülő tervezett gazdasági területeket érintő út a település 
belterületétől nyugati irányban berajzolásra került. 

A lakóterületi fejlesztéseknél az úthálózat szabályozási szélességei és a nyomvonalai 
áttervezésre kerültek. 

 

Az utakra, illetve járdákra hulló csapadékvizek elvezetése nyílt rendszerű szikkasztó árkokkal 
történik. 

Autóbusz közlekedés 

Autóbusz közlekedés van a 14 számú úton, a Szabadi úton, Fő utcán, és a Rét utcán. 

Autóbusz megállóhelyek az alábbi pontokon találhatók:  

− a Fő utca és a füzes út találkozásánál 
− a Fő utcán a 4 sz. és a 9 sz. ház előtt 
− a Szabadi utcában a 29 sz. és a 9 sz. ház előtt 
− a Szabadi utcában a 14 sz. ház előtt és a 243/2 hrsz-ú telek előtt 
− a Rét utcában a 337/1 hrsz-ú és a 230/16 hrsz-ú telek előtt 
− a Rét utcában a 408 hrsz-ú telek mellett 
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− és a Rét utca belterületet elhagyó keleti végén egy buszforduló 

A szitásdombi lakópark közelében Győr területén található a legközelebbi buszmegálló mely 
csak részben elégíti ki a terület igényeit. 

Megállóhely kialakítása javasolt a Pacsirta lakópark bővítése esetén a kialakítandó 
településközponti vegyes terület közelében. 

 

Vasúti kapcsolatok:  

Vámosszabadi önálló vasútállomással nem rendelkezik. 

Parkoló szükséglet:  

A település zömében családi házas beépítésű, tehát ott parkolás telken belül megoldott. 
A parkolás a település központi helyein megfelelő, elegendő kiépített parkoló áll rendelkezésre. 
Az intézmények parkoló-szükséglete biztosított. 
 
Parkolóhely fejlesztése a lakópark területén szükséges, az ettől nyugatra fekvő területek 
lakóterületi fejlesztése során a szabályozási terven kiszabályozásra került a két terület határán 
elhelyezkedő közterületi parkoló. 

 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A meglévő úthálózat a település egyes részein nem alkalmas a kerékpáros közlekedés 
biztonságos elvezetésére. Ezeken a részeken a győri koncepcióval összhangban kell kialakítani 
további kerékpárutakat. A tervezett kerékpárutak tervét továbbra is a jövőbeli céljai között tartja 
az önkormányzat. Kerékpárút-hálózat fejlesztése, bővítése, amely a települést 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. 
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1.5 A KÖZM ŰELLÁTÁS 

 

1.5.1 Ivóvízellátás 
A település meglévő vízellátó hálózattal rendelkezik. A hálózat vizét a Pannon-Víz Zrt. 
biztosítja.  

1.5.2 Szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés 
Vámosszabadi területén meglévő szennyvíz elvezető hálózat gyűjti össze a település 
szennyvizét. Az így összegyűjtött szennyvizeket nyomóvezeték szállítja Nagybajcsra és 
Bácsára innen kerül a Győr és Kisbajcs külterületi határ közelében üzemelő győri tisztító műre.  

1.5.3 Vízrendezés és csapadékvízelvezetés 
A település csapadékvizeinek jelentős része az utcákban kialakított burkolatlan árkokban 
szikkasztásra kerül. A közterületen lévő nyiltárkos csapadékvíz gyűjtő rendszer befogadója a 
Bálványos, Szavai, Bácsai, Révfalui és Borba csatornák. Új lakóterületeknél a szikkasztásos 
felszíni vízelvezetés ajánlott. 

1.5.4 Szemétszállítás, és gyűjtés 
A település szemétszállítását a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 

1.5.5 Energiaellátás 

Villamos energia ellátás 

Vámosszabadi területének villamosenergia ellátása a Győr ÉDÁSZ 120/20 kV-os 
transzformátorállomásból induló 20 kV-os gerincvezetékekről történik. 

Vámosszabadi település ellátása a „Szigetköz” elnevezésű 20 kV-os gerincvezetékről leágazó 
végponti transzformátorállomásokról történik. 

Közvilágítás 

Vámosszabadi település meglévő közvilágítási hálózatát nátrium-higanygőzös és kompakt 
fénycsöves közvilágítási lámpatestek alkotják. 

Az új területek villamos földkábeles hálózatának kiépítése során a közvilágítási oszlop 
tartószerkezeteire a közvilágítási lámpatestek felszerelhetőek lesznek. 

Gázellátás 

A településen kiépített középnyomású (3-4 bar) földgáz hálózat üzemel, az egyes fogyasztók 
telkenkénti nyomáscsökkentők közbeiktatásával csatlakoznak a hálózatra.  

A fejlesztési területek földgázgáz ellátása a meglévő közműhálózat kibővítésével valósítható 
meg. A felmerülő csatlakozási igények alapján a meglévő földgáz hálózat átmérőjét számítással 
ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a hálózat fejlesztését el kell végezni.  
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Távhőellátás 

A településen távhőszolgáltatás jelenleg nem működik, és a kialakítására gazdaságos kereteken 
belül nincs is lehetőség. A falusias lakóterületek lakásainak fűtése egyedi kialakítású. 
Lehetőség van gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, valamint elektromos kazán üzemeltetésére is 
a településen, továbbá geotermikus (hőszivattyús) fűtés kialakítására is van mód. Ezek azonban 
az itt élők egyedi igényei és lehetőségei szerint vannak kialakítva, távhőszolgáltatás a fenti 
lehetőségek mellett gazdaságosan nem kiépíthető. 

Megújuló energiaforrások 

A településhez tartozó külterületi részeken szélerőmű, valamint naperőmű kialakítása is 
lehetséges, a domborzati viszonyokat és környezeti adottságokat tekintve.  

A településhez tartozó Gksz megjelölésű fejlesztési területek megújuló energiájú erőművek 
telepítésére alkalmasak. A villamos hálózat képes a megtermelt energia átvitelére, azonban 
konkrét fejlesztés csak az eselteges erőmű létesítési szándék esetén kerül meghatározásra az 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről. 

Önkormányzati intézmények energiahatékonysága 

Az önkormányzat fenntartásában álló épületek közül az önkormányzat épületén, az óvodán és 
az edzőtermen napelemes villamos energia előállító berendezés van kiépítve, melyek 
méretezése az egyes épületek energiafelhasználása alapján történt. Ennek értelmében a villamos 
energia termelő berendezések által megtermelt energia fedezi az épületek fenntartásához 
szükséges villamos energia igényt. 

1.5.6 Hírközlés, műsorszórás 
A településen a Magyar Telekom NYRT., a Micro-Wave Kft., az MVM Net Zrt. és a Vidanet 
Zrt. van jelen, mint távközlési szolgáltatók. A szolgáltatók közül az MVM Net Zrt-nek nincs 
lakossági szolgáltatása a településen. 

1.5.7 Közműfejlesztés 
Középtávú feladatok: 

 vízellátó hálózat tovább építése az új feltárású utcákban 

 transzformátorok átépítése, bővítése 

 szennyvízcsatorna hálózat továbbépítése a fejlesztési területeken 

 vízellátó hálózat továbbépítése az újonnan feltárt területeken 

 

1.6 A KÖRNYEZETVÉDELEM 

Levegőminőség 

A fő légszennyező tevékenységek: 

• termelési folyamatok és szolgáltatási tevékenységek 
• közúti közlekedés 
• a fosszilis tüzelőanyagok elégetése (hőtermelés) 
A kommunális fűtésből származó emisszió a korábbiakhoz képest mérséklődött. 
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 Zaj és rezgés 

• közlekedési zaj  
A közlekedési zaj globálisan egyre nő mindenhol, Vámosszabadin is ez a fő zajforrás. 
Hosszabb távon kedvező változást eredményezhet a falut elkerülő 14 sz. tervezett 
gyorsforgalmi út megépülése, amely részben tehermentesíti a falut a jelenlegi 
teherforgalomtól. 
 

• üzemi zaj  

Az üzemi zajoktól származó zajterhelés megállapítása, adott esetben a csökkentése 
érdekében szükség lehet a meglévő, illetve a tervezett új üzemek vonatkozásában a 
zajhatárértékek betartásának méréssel történő igazolása. A zajvédelmi követelmények 
betartásáról már a tervezés során gondoskodni kell 

Hulladékgazdálkodás 

A települési hulladék tekintetében a térség hulladékgazdálkodásáról a Győri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató gondoskodik. A települési hulladék 
kezelése a regionális hulladéklerakón történik, melynek területe rendezett, védőfásítással 
ellátott. 

A komplex hulladékgazdálkodási rendszer alapvető célkitűzése a lerakásra kerülő települési 
szilárd hulladékok mennyiségének csökkentése. A települési szilárd hulladékok 
vonatkozásában fontos előrelépés a szelektív gyűjtés alkalmazása, fejlesztése, kiterjesztése. 

A területen keletkező termelési hulladékok kezelése, különösen a veszélyes hulladékok 
kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek kialakítására, a 
gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó rendeletek 
betartására. 

 

1.7 KORLÁTOZÁSOK, VÉD ŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK  

Építési korlátozás alá esnek az alábbi területek védőtávolság miatt: 

a) a 14 gyorsforgalmi út tengelyvonalától számított 100 m távolságon belül  

b) a 14 sz. főút tengelyvonalától számított 100 m távolságon belül 

c) az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 m 
távolságon belül 

d) a vízbázis védőövezettel, illetve védőidommal érintett ingatlanok 

ahol építményt elhelyezni, csak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet. 

Építési korlátozás alá esnek a közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 

Építési korlátozás alá esik a szabályozási tervlapon hosszú távú területbiztosítás területe. 

Építési korlátozás alá esik a temetők 50 m-es környezete, ahol kegyeletsértő, zajos tevékenység 
nem folytatható. 
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2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

Közlekedés: 

A településszerkezetet meghatározó külső kapcsolati elemek az előző tervekhez képest 
változásokat mutat, leginkább a térségi szerkezeti elemeket illetően: a tervezett főút, a 14. sz. 
elkerülő út nyomvonala változott. Az előző változat szerint kikerülte volna a belterülettől 
nyugatra húzódó gazdasági területeket. A tervlapokon megjelenített változat Vámosszabadi 
elképzeléseit és a győri elképzelést is tükrözi a kiszabályozott területekkel. Győr város hatályos 
rendezési tervén és a magasabb rendű területrendezési tervekben foglaltakkal megegyezik a 
nyomvonalvezetés, ez aktualizálásra került. Az új nyomvonal délen a már meglévő 
felbővítéseként jelenik meg, az északi részen viszont nyugatról kerülné el a belterületet. Ezt a 
győri tanulmánytervben Gy16-ként jelölik, melynek már van engedélye. A V3-as nyomvonalú 
út még nem rendelkezik engedéllyel. A kerékpárút engedélyezésre beadott változatát jeleníti 
meg a tervlap. 

A tanulmánytervből származó elkerülő utat is tartalmazza a rendezési terv. 

A terv tartalmazza a kerékpárút-hálózat fejlesztését, amely a települést összeköti Győrrel a 
Bácsai csatorna-Fenyőszer utca részen keresztül, valamint egy Győrzámoly és egy a határátkelő 
felé tartó tervezett kerékpárút nyomvonal is feljelölésre került. 

A templom és a plébánia épülete között út kiszabályozása megszűnt, helyette településközponti 
vegyes területfejlesztés látható a tervlapokon. 

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 már meglévő templom környezetében elhelyezkedő falusias lakóterület fejlesztés 
utcaszerkezete módosult. 

A Pacsirta lakópark bővítésének utcaszerkezeti kiszabályozása már szerepel a rendezési 
terveken. 

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

 

Falusias lakóterületek: 

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

(4. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

Kisvárosias lakóterületek: 

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

(8. 10. szelvény) 
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Gazdasági területek: 

A hatályos rendezési tervben korábban már jelentős nagyságú területeket minősített gazdasági 
területté az önkormányzat. A meglévő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek ipari 
gazdasági területté minősülnek át, egy nagy egységet alkotva. 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 és a mezőgazdasági területektől telken belüli fásítással kell 
elválasztani a zavaró hatások miatt. 

(3. 6. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

 

Különleges területek: 

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) 

 

Zöldterületek: 

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. 

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

 

Véderdő területek: 

A kibővülő lakó – mezőgazdasági területek közt, lakó – gazdasági területek közt, gazdasági – 
mezőgazdasági területek és a szomszédos települések közti területeken véderdősáv került 
feljelölésre. 
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(Átnézeti térkép, 3. 7. 8. 9. 10. szelvény) 

Természetközeli területek: 

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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3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA 

A településfejlesztési koncepció során a következő területrendezési dokumentumok kerületek 
figyelembe vételre. 
Országos Területrendezési Terv (2018. évi CXXXIX. tv.) 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

3.1. Országos Területrendezési Terv 

Vámosszabadi az erdőgazdálkodási, a mezőgazdasági, a vízgazdálkodási és a települési térség 
országos területfelhasználási kategóriában érintett.  

Vámosszabadin a következő országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények 
találhatók az OTrT szerint: 

- főút 
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme 
- elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 
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Részlet az ország szerkezeti tervéből (OTrT) 
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Az övezet érinti a módosuló területeket. 

 

 

  

Az övezet érinti a módosuló területeket. 
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Az övezet nem érinti a módosuló területet. 

Az erdők övezetének nagysága a településen: 118,5 ha 

A jelenleg erdők övezetébe tartozó erdőterületek nagysága a rendezési terven: 90,9 ha 

Ez 76,71%-os lefedettséget mutat. A jogszabályban előírt 95%-ot nem éri el, így az erdők 
övezetében keletkezett hiány pótlására a következő pirossal jelzett területeket ajánlja fel az 
OTrT. Így a lefedettség 98,98% lesz, mellyel a felülvizsgálat után megfelel az előírásnak. 
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3.2. GyMS Megyei Területrendezési Terv 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú 
rendeletével hagyta jóvá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melyet 2010-
ben felülvizsgált. A módosítást 12/2010.(IX.17.) számú rendelettel hagyta jóvá.  

 

 

Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve) 

 

A megyei övezetek lehatárolásánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 91. § paragrafusa átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a megyei terv országos 
tervvel való összhangba-hozatalának jóváhagyásáig. Ennek értelmében az érvényes megyei 
tervben szereplő települést érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük 
figyelembe: 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
- együtt tervezhető térségek övezete Győri agglomeráció 
- ökológiai hálózat övezete 
- széleróziónak kitett terület övezete 
- szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete 
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Vámosszabadi a következő megyei övezetekben érintett: 

- rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 
Vámosszabadi a következő megyei övezetekben nem érintett: 

- ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete 
- földtani veszélyforrások területének övezete 
- tanyás területek övezete 

 

  

 

 
 
 

 

4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA SZERINTI KÖVETELMÉNYEK 

Erdőgazdálkodási térség: 

területe: 120 ha (228%) 
követelmény: min. 85% erdőterület  44,2 ha 

Mezőgazdasági térség: 

területe: 1528 ha (81,62%) 

követelmény: min. 85% mezőgazdasági terület 
1590,35 ha 

Vegyes területfelhasználású térség: 

területe: 104 ha (34,55%) 

követelmény: min. 85% erdő- vagy mezőgazdasági 
terület  255,85 ha 
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Vízgazdálkodási térség: 

területe: 50,7 ha (390%) 

követelmény: min. 90% vízgazdálkodási 

terület  11,7 ha 

Építmények által igénybe vett térség:0 
ha (0,00%) 

 

Vámosszabadi Község közigazgatási területének területe: 2237 ha 

 

Tervezett nyomvonalas elemek Hossz (m) 
14-es főút 4067 

813-as főút 2704 

1401-es településközi út 800 

 

 

Vámosszabadi külterületén a legjellemzőbb területfelhasználás az általános mezőgazdasági 
terület. 

A község belterületén a falusias lakóterületek vannak túlsúlyban, nyugati és északi részén 
kiterjedt gazdasági területek. 

Tervezett tervi állapot szerint: 

Területfelhasználási kategória Terület Megyei terv szerint % 
Erdőgazdálkodási térség 120 52 228 
Mezőgazdasági térség 1528 1871 81,67 
Vegyes területfelhasználású térség 104 301 34,55 
Vízgazdálkodási térség 50,7 13 390 

 

Területfelhasználási kategória

Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség

Vegyes területfelhasználású térség Vízgazdálkodási térség
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5. BIOLÓGIAI A KTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

 

 
 

Hatályos aktivitásérték: 8333,5 < Tervezett aktivitásérték: 8697,3 

Tehát a település biológiai aktivitásértéke a tervezett módosítások után is megfelel. 

 


