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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1.

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1.
Településhálózati összefüggések, a település helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok

Győrzámoly Győr-Moson-Sopron megye települése. Győrzámoly az ország északnyugati
részén, a Szigetköz keleti harmadában fekszik. A község 2634 ha területével az Alsó
Szigetköz legnagyobb külterületű és lakosságszámú települése.
A Mosoni-Duna menti község külterülete az egyetlen az Alsó-szigetközi települések közül,
amely felnyúlik a „nagy” Dunáig, magában foglalva a hullámtér mintegy 5 km hosszú
szakaszát, északról övezve Vámosszabadi területét. Vízhálózatát a Mosoni-Duna és az ÖregDuna mellett számos vízfolyás az észak dél irányú Zámolyi-csatorna, a Szavai csatorna és az
Örömkő-laposi csatorna alkotja. Egykori természetes tava a mára már feltöltődött és vizenyős
rétek borította Nagy Kerék tó. Emellett több kavicsbányató található itt, amelyeket
horgászatóként, üdülőtóként hasznosítanak.
A falu határa természeti értékekben nagyon gazdag, a Mosoni-Duna mellett fekszik, ez
kellemes strandolási lehetőséget biztosít. Győrzámoly és Győrújfalu határában terül el a
Remencei Duna-ág, a Szil-ága és a Zámolyi tölös közel 100 ha-nyi területe. A vízfolyásokat
mindenütt magas sásosok, magas kórósok szegélyezik. Itt található az Alsó-Szigetköz
legnagyobb nádasa, a Lajma. A Zámolyi tölös pedig az Alsó-Szigetköz ma már ritka ártéri
keményfa tölgy, kőris, szil-ligeterdeje.
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A fenti ábrán Győr-Moson-Sopron megye járásai láthatók 2013-tól, Győrzámoly a megyében
legnépesebb járáshoz, a győri járáshoz tartozik (188162 fő), a település külterülete határos a
mosonmagyaróvári járással.
Az önkormányzat társulási megállapodásai:
Szomszédos települések: délkeletről Nagybajcs, Vámosszabadi és Győrújfalu, délről Abda és
Kunsziget, északnyugatról Győrladamér és Ásványráró (északkeletről Szlovákia).
A település a szomszédos településekhez erdő, mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási
területekkel csatlakozik, Győrladamérhoz lakóterülettel.
Győrújfalu és Győrladamér közúttal kapcsolódik a községhez, Vámosszabadi mezőgazdasági
úttal. Nagybajcs, Abda, Kunsziget és Ásványráró felé nincs közvetlen közúti kapcsolat.
A település tagja a Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak, a "Szigetköz-Felső-Duna mente"
Térségi Fejlesztési Tanácsnak és a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesületnek.
A győri kistérség bemutatása
Elhelyezkedése:
A Győri kistérség keletről a Komáromi, délkeletről a Kisbéri, délről a Pannonhalmi és Téti,
nyugatról a Csornai, északnyugatról a Mosonmagyaróvári kistérséggel, északról pedig
Szlovákiával határos.

T P T A L E N T − P L A N Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu

Győrzámoly településfejlesztési koncepció

7

KSH adatok:
Terület (km2): 743
Népesség (fő): 176 706
Népsűrűség (2002, fő/km2): 238
Településszám (város): 27 (1)
Természetes szaporodás (1000 lakosra): -1,2
Belső vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra 1990-2003: 1,9
Városlakók aránya %: 73
Munkanélküliek aránya %: 2,8
SZJA alapot képező jövedelem 1 lakosra (Ft): 683 250
Működő vállalkozás 1000 lakosra: 114
Kereskedelmi szálláshelyek férőhelye: 5316
Férőhely 1000 lakosra: 30
Vendégéjszaka 1000 lakosra: 1613
A kistérség központja: Győr
A kistérség települései: Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű,
Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,
Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava,
Vámosszabadi, Vének

1.1.1.

Győri Többcélú Kistérségi Társulás

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok tekintetében a társulás kistérségi fejlesztési
tanácsként jár el. A kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi
önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági
szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében feladata:
a) a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak vizsgálata,
b) a kistérség területfejlesztési koncepciójának, illetve ennek figyelembevételével készített
területfejlesztési programjának kidolgozása, elfogadása és a megvalósítás ellenőrzése,
c) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi terv készítése,
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetes véleménynyilvánítás a
meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is
szerepel,
e) megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési
programok finanszírozására és megvalósítására,
f) a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról vélemény nyilvánítása,
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
g) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésében való közreműködés,
h) források gyűjtése a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához,
i) a kistérség képviselete területfejlesztési ügyekben,
j) a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek
együttműködésének koordinálása, együttműködés az állami és civil szervezetekkel,
k) pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
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l) költségvetésének megállapítása, gondoskodás annak végrehajtásáról, valamint a fejlesztési
források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználásának
figyelemmel kísérése és elősegítése,
m) vélemény nyilvánítása a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,
n) együttműködés a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési
társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai
szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.

1.1.2.

Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület

A Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája a természet társadalom - gazdaság kényes egyensúlyának fenntartása melletti fejlesztést célozza meg. A
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott szempontok alapján a jövőben elindul
egyfajta szemléletváltozás a vidéki lakosság körében. A településen élők életminősége javul,
identitástudatuk erősödik a helyiek-civilek által szervezett közösségi programok által,
fokozódik bennük a közösséghez tartozás, ifjúsági csoportok alakulnak. A családok
stabilitásának megerősítésével hozzájárulnak az egész társadalom boldogulásához. A helyi
termékek iránti kereslet egyre inkább nő, az alternatív energiaforrások használata
elterjedtebbé válik és nem utolsósorban fenntartható, erős vállalkozások generálódnak.
Főbb célkitűzések
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célkitűzéseinek alapját a jövőképben megfogalmazott
illeszkedések jelentik.
1. Célkitűzés: Természeti és történelmi örökségünk fenntartható hasznosítása a település- és
életminőség fejlesztése terén
Fő intézkedések:
· Falumegújítás és fejlesztés
· Vidéki örökség megőrzése
· LEADER Közösségi célú fejlesztés
· LEADER tervek és tanulmányok
Ennél a célkitűzésnél kis értékű fejlesztésre irányuló intézkedést tervezünk indítani.
2. Célkitűzés: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Fő intézkedések:
· Turisztikai Tevékenység Ösztönzése
· LEADER Vállalkozás alapú fejlesztés
3. Célkitűzés: Helyi vállalkozások fejlesztése
Fő intézkedések:
· Mikrovállalkozások létrehozás és fejlesztése
· LEADER Vállalkozási alapú fejlesztés
4. Célkitűzés: Helyi identitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése
Fő intézkedések:
· LEADER Közösségi célú fejlesztés
· LEADER Képzés
· LEADER Rendezvény
· LEADER komplex program
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5. Célkitűzés: Rendezvények
Fő intézkedések:
· LEADER rendezvény
· LEADER képzés

1.1.3.
"Szigetköz-Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács
(Szigetközi TFT)
A Tanács működési területe:
• Győr-Moson-Sopron megye (Nyugat-Dunántúl) győri és mosonmagyaróvári kistérségének a
Duna, a Mosoni-Duna és Lajta folyókkal közigazgatásilag határos, illetve érintett 32
települése: Győr, Mosonmagyaróvár, Abda, Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti,
Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Gönyű, Győrladamér,
Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Kunsziget, Lipót,
Máriakálnok, Mecsér, Nagybajcs, Nagyszentjános, Öttevény, Püski, Rajka,Vámosszabadi,
Vének (32 település: 867,75 km2 területtel)
• Komárom-Esztergom megye (Közép-Dunántúl) Komárom-bábolnai kistérségéből Ács (1
település: 104,8 km2 területtel)
• A 33 település területe összesen 972,55km2, lakóinak száma 213 ezer fő.
A Tanács feladata és hatásköre
a) A Tanács az érintett térség tekintetében javaslatot tesz – az országos területfejlesztési
koncepcióval összhangban, a Víz Keretirányelvhez igazodóan, mind az ökológiai,mind az
ökonómiai fenntarthatóságra ügyelő egymáshoz szorosan kapcsolódó, de földrajzilag jól
elkülönülő vezérprogramokból felépülő fejlesztési programba illeszkedő– hosszú távú
területfejlesztési koncepcióra, illetve – a regionális, valamint a megyei- és kistérségi
területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek figyelembevételével – a
térségfejlesztési programjára, és az egyes alprogramokra.
b) Megállapodhat az érintett megyei önkormányzatokkal és a kistérségekkel, továbbá más, a
térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel a programok és fejlesztések
finanszírozásában.
c) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról.
d) Véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat és a megyei területrendezési
terveket.
e) Forrásokat gyűjt a Tanács működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.
f) Elfogadja szervezeti és működési szabályzatát.
g) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli
saját tevékenységét.
h) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését.
i) Kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét.
j) Kiemelt figyelmet fordít a határon átnyúló együttműködés segítésére és ösztönzésére.
k) Kiemelt figyelmet fordít a Szigetköz – Felső-Duna mente térsége gazdasági erőforrásainak,
valamint környezetállapotának fejlesztésére.
l)Elősegíti a Szigetköz – Felső-Duna mente térsége fejlesztésben érdekelt állami,
önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési feladatok
összehangolását.
m) Hozzájárul a Szigetköz – Felső-Duna mente térségében élők életfeltételeinek javításához,
a humán erőforrások fejlesztéséhez, térségi identitás fenntartásához.
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n) Elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a
területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását.
o) Kiemelt figyelmet fordít a Szigetköz – Felső-Duna mente térsége fejlesztését lehetővé tevő
nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére.
p) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket.
q) Biztosítja a Szigetköz – Felső-Duna mente térségének egységes, komplex társadalmigazdasági kezelését.
r) Segíti a városi és agglomerációs közösségi, valamint rekreációs/turisztikai (vízi,
kerékpáros) közlekedés fejlesztését, a közlekedési módok összekapcsolásának programját
valamint a logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolását a (közúti, vasúti, vízi) fı
közlekedési hálózatokba)
A Tanács a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít – az idegenforgalommal, valamint a
környezet- és természetvédelemmel összefüggésben - az alábbi területekre:
a) a térség természeti-, humán- és gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának
megőrzése, irányított fejlesztése, a térség népességmegtartó képességének növelése, a térségi
identitás kialakítása és fenntartása, a térséghez kötődő kulturális hagyományok ápolása,
b) a terület- és környezetfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a
közös érdekek és feladatok feltárása,
c) a térségben élők életfeltételeinek javítása, munkához jutásának elősegítése és a térségek
jövedelemtermelésének előmozdítása,
d) a térség turisztikai fogadóképességének növelése, új turisztikai projektek megvalósításának
segítése,
e) a vendéglátás, a szálláslehetőségek, a víziturizmus, a termálturizmus és a
konferenciaturizmus fejlesztése,
f) az agrárgazdaság, a biogazdaság, a falusi turizmus,az ökoturizmus fejlesztése, a helyben
megtermelt termékek piacra jutásának segítése,
g) kulturális- és örökségturizmus fejlesztése, helyi identitás erősítése,
h) az épített- és természeti környezet fejlesztésének a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő
összhangjának megteremtése, az értékek védelmének,megőrzésének szem előtt tartásával,
i) a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és fejlesztésének
előmozdítása, segítése
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Győrzámoly elhelyezkedése a különböző társulásokban
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1.2.
A
területfejlesztési
összefüggések vizsgálata
1.2.1.
Nemzeti Fejlesztés
Területfejlesztési Koncepció

2030

dokumentumokkal

–

Országos

Fejlesztési

való

és

Győr és Mosonmagyaróvár Budapesttől számított 120-180 km-es külső nagyvárosi gyűrű
északnyugati pólusa. Győrzámoly a Komáromot és Szlovákia egy részét is magába foglaló
agglomerálódó térségbe tartozik. Ez számos előnyt hordoz magával; például megnőhet a
lakhatási kedv és a turizmus is fellendülhet, ugyanakkor cégek számára is vonzó lehet
telephelyválasztás szempontjából, mert az M1 autópálya nem csak országosan, hanem
európai szinten is fontos közlekedési folyosó. Győrzámolyhoz közel fekszik Ausztria és
Szlovákia, emiatt határon átnyúló fejlesztések, kapcsolatok is szóba jöhetnek.

Győrben, „a folyók és a találkozások városában”a jövő az egészség, a kultúra és az innováció
köré épül. Magyarország járműipari központjaként elektronikai és informatikai ipari, autóipari
és gépgyártási húzóágazataira támaszkodhat kitörési pontjainak (járműipar, magas K+F+I
igényű iparágak, turizmus, egészségipar, logisztika, sportgazdaság, kulturális és kreatív ipar)
megerősítéséhez. Győr és térsége azon kevés területegységeink közé tartozik, amely
nemzetközi együttműködésekkel is integrálódik (Bécs-Pozsony), de szűkebb magyarországi
vonzáskörzete is kiterjed a Szigetköz-Rábaköz térségétől a Bakonyaljáig és átnyúlik a
szomszédos Komárom-Esztergom és Veszprém megyébe. Határon átnyúló vonzáskörzete
kiterjed a szlovákiai Csallóközre és Mátyusföldre. Kiemelkedő nemzeti jelentőségű
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nagyváros, nagyon fontos nemzetközi kapuszereppel, potenciális országos hatáskörű
intézményeknek is otthont adhat.

A külső városgyűrű várostérségeinek fejlesztési irányai
• Innováció alapú gazdaságfejlesztés, a kereskedelmi és szolgáltatási potenciál minőségi
fejlesztése, regionális (esetenként országos és nemzetközi) gazdasági kapcsolatokkal és
hatással, megyei, esetenként regionális foglalkoztatási vonzással.
• Országos szintű állami intézmények vidéki központokba történő telepítése.
• A gazdaságpolitikában e térségek kiemelt kezelése, a befektetési környezet javítása. Az
egyes városok kialakult termelési lehetőségeihez, erőforrásaihoz igazodó ágazati szakosodás
és a városok közötti munkamegosztás támogatása, összehangolt városi gazdasági profilok
kialakítása.
• A térségközpont nemzetközi (nagyvárosi) hálózatokba való intenzívebb
bekapcsolódásának ösztönzése, a gazdaság, a kutatás-fejlesztés, az oktatás (egyetemi
központok nemzetközi oktatási-kutatási együttműködéseinek és képzési formáinak
ösztönzése), fejlesztési-tervezési információcsere területén.
• Nemzetközi szinten a központi település imázsának erősítése, sajátos arculat kialakítása, a
városi környezetminőség javítása, fokozott térségi és települési marketing-és márkaépítési
tevékenység ösztönzése. Minőségi munkahelyek biztosítása a magasan kvalifikált munkaerő
megtartása érdekében a központban
• A központi és a térséget dinamizáló funkciók ellátásához szükséges többszintű
elérhetőségi rendszer fejlesztése a gyűrű mentén (infrastruktúrafejlesztéssel) és a főváros
irányában (elsősorban közösségi közlekedésszervezéssel).
• Indokolt esetben közszolgáltatási és foglalkoztatási centrum szerepkör szerinti
funkcionális alközpontok erősítése a nagyvárosok vonzáskörzetén belül.
Győr-Moson-Sopron megye
POZÍCIONÁLÁS
A megye az ország észak-nyugati felében található, földrajzi fekvése kedvező (BudapestPozsony-Bécs tengely). Forgalmas nemzetközi közlekedési folyosók szelik át. E korridorok,
valamint a kapcsolódó multimodális logisztikai bázisok, kikötők és repülőterek fejlesztését
indokolt felgyorsítani. Értékes és változatos a megye természeti öröksége, de a Szigetköz
ökológiai problémája megoldatlan. Kiváló a termőtalaj, jelentős a termál-, a gyógy-és az
ivóvízkincs. Társadalmát a bevándorlási többlet jellemzi, ám az öregedési index magas.
Viszonylag kedvező a foglalkoztatottsági szint, igaz vannak hiányszakmák és magasabb
munkanélküliségű térségek is. Az átlagosnál nagyobb a gazdaság (különösen a járműipar)
fejlettsége és az egy főre jutó GDP. Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya és
exportrészesedése. A megye folyamatosan fejlődő gazdaságához is kapcsolódóan történtek
egyetemi, tudás-és kutatóközpont, valamint K+F fejlesztések. Déli és középső része a megye
általános fejlettségéhez képest kifejezetten leszakadt, periféria jellegű. Turisztikai és
kulturális adottságai változatosak: folyók, tavak, fürdők, világörökségi helyszínek,
műemlékek, múzeumok-kiállítások, gazdag rendezvénykínálat.
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FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
• A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások
gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése.
• A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi
innovációk támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés
feltételeinek javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti
szempontok figyelembevételével.
• A megyén áthaladó TENT közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek
csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése.
• A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program,
természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja.
• A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése.
• A multi - és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi
terekben (Bécs-Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések
fokozása; az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése.
• Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint
Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs
központi szerepének erősítése.
• A többi város térség-és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési
szerepkörének fejlesztése.
• A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.

1.2.2.

Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója

A megye területfejlesztési koncepciója 2014. januárban készült el.
Győr-Moson-Sopron megye az ország legnyugatibb megyéje, így a szomszédos Ausztria és
Szlovákia, s annak érintkező térségei, centrumai hatnak fejlődésére. Az európai fejlettségi
sorrendben Pozsony-régió az 5. helyezett, míg Bécs-régió a 7. helyezett a 2009-es GDP
adatok alapján. A két főváros tehát erős hatást gyakorol a megye északi, észak-keleti
térségeire, ahol már határon átnyúló település-agglomerációs tendenciák érvényesülnek,
éppen Pozsony fejlődésének hatására.
A koncepció készítői hat stratégiai fejlesztési célt állítottak fel a helyzetfelmérés, az előzetes
ajánlások alapján.
1. Jedlik Ányos stratégiai Cél – Kreatív humán erőforrások
2. Kühne Károly Stratégiai Cél – Innováció a gazdaságban
3. Baross Gábor Stratégiai Cél – Elérhetőség, megközelítés
4. Timaffy László Stratégiai Cél – Környezet, kultúra, életminőség
5. Göcsei Imre Stratégiai Cél – Belső kohézió, centrumok és perifériák
6. Eszterházy János Stratégiai Cél – Együttműködés a szomszédokkal
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Győrzámoly az 1. számú, Bécs-Mosonmagyaróvár-Győr-Komárom-Tatabánya-Budapest
európai fejlődési tengely vonalában fekszik.

A fenti ábrán a megye öt meghatározó városának vonzáskörzetét láthatjuk. Győrzámolyt a
győri vonzáskörzet érinti.
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A fenti ábrán a települések népességszám 2001-2011 közötti változása látható.
A megye valamennyi kistérségében negatív a természetes szaporodás. Alapvetően három
csoport különböztethető meg:
1. Azon települések, amelyeknél olyan mértékű a bevándorlási pozitívum, hogy növekszik
a népesség: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár város környékében találhatók.
2. Tét és Pannonhalma térségének települései esetében nem éri el a bevándorlási nyereség
a természetes fogyást, ezért csökken a népesség.
3. A legrosszabb helyzetben a Rábaköz térségének települési vannak, ahol a természetes
fogyás vándorlási veszteséggel párosul. Hasonló folyamatok figyelhetők meg a Répce-mente,
a Tóköz és a dél-keleti megyehatárnál található településeken.
Győrzámoly szerencsés helyzetben van, az 1. csoportba tartozik (bordó 21% felett).
A megye természeti, épített környezeti és kulturális öröksége
A természeti örökség védelmét két-két nemzeti park és natúrpark teljesíti a megyében: Fertő–
Hanság Nemzeti Park; Balaton-felvidéki Nemzeti Park (fenyőfői ősfenyves); Sopronihegység Natúrpark és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. A természeti turizmus kiemelkedő
helyszínei: Szigetköz, Lővérek, Fertőrákosi kőfejtő, Rába és Mosoni-Duna (vízitúra
útvonal), Magas-Bakony és Sokorói-dombság, Rábaköz és Tóköz (kisforgalmú útjai a
kerékpárosokat, csendes falvai a nyugalmat kedvelő turistákat várják), termál- és gyógyfürdők
(Balf, Győr, Mosonmagyaróvár, Lipót, Hegykő).

Közúti közlekedés
Nyugat-Dunántúl másik két megyéje felé (Vas, Zala) alacsony szintű, elégtelen kiépítettségű a
közlekedési kapcsolat. Hiányzik a (megyénkben többágú) markáns, észak-déli irányú
közlekedési folyosó: nevezetesen az M9 és M86 gyorsforgalmi utak és egy minőségi
vasútvonal, mely mind a régió belső kohéziója tekintetében, mind pedig az adriai relációban
kiemelt jelentőségű.
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Mindez a Centrope régió szempontjából is jelentős lenne, mivel a Sopron térségéből kiinduló
M9 és a Mosonmagyaróvárról induló M86 biztosíthatná Győr-Moson-Sopron megye északdéli kapcsolatát Béccsel, illetve Szlovákiával és Csehországgal.
Ugyanakkor az M15 - M86 - M9 gyorsforgalmi útvonal-együttes része a TEN-T hálózatba
tartozó közép-európai közlekedési folyosónak (CETC-ROUTE65), mely Svédországtól
Horvátországig biztosítja az észak déli nemzetközi kereskedelmi kapcsolatot.
Nagyon fontos lenne a kelet-nyugati M85-ös autópálya mielőbbi megvalósítása, mely Győr–
Csorna–Kapuvár–Sopron térsége irányába biztosítana összeköttetést.
Jövőkép
A megye belső tereinek, a vidéki térségeknek a teljesebb integrálása a 2030-ig tartó időszak
meghatározó feladata. A Rábaköz, a Répce mente, a Tóköz, a Sokoró-alja, a Bakony-alja
térsége értékes természeti és környezeti, de egyben mezőgazdasági kultúrával is rendelkezik,
amelyeknek hasznosítása, s egyben megújítása a megyei fejlesztéspolitika kiemelt célkitűzése.
A kisvárosok határozottabb funkcióalakítása, azok gazdasági bázisainak megerősítése, a
vidékükkel való jobb kapcsolatok sokoldalúbb megteremtése, a helyi termelési bázisok
támogatása, azok korszerűsítése, a meglévő értékek megóvása és azok fokozott bekapcsolása
az országos és országhatáron túli hálózatokba, segítheti a megye vidéki térségeinek
felzárkózását.

1.2.3.

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program

Győrzámoly a győri járás része.
Területi célok:
Győri járás: A funkcionális nagyvárosi térség magterülete
Fejlesztési irány
Innovatív és élhető agglomerációs térség
1. Közlekedési hálózat fejlesztése
• Győri körgyűrű és a kistérési belső kapcsolatokat erősítő úthálózat fejlesztése
• Elővárosi tömegközlekedési rendszer fejlesztése
2. A gazdasági potenciál erősítése
• Helyi ipar - gazdasági adottságok támogatása
• Aktív turisztikai és rekreációs fejlesztések
3. Élhető települések
• Lakóövezetek kiépítésének előkészítése
• Település infrastruktúra minőségének javítása
• Közszolgáltatások intézményi feltételeinek erősítése
4. Az agglomerációs intézményrendszer fejlesztése
• Térségi együttműködések létező formának fejlesztése
• Új típusú szervezeti, intézményi, települési együttműködések kialakítása / létrehozása
• Fejlesztő szervezet működtetése
Meghatározó területi egységek jövőképe:
Győr-Moson-Sopron megye fejlesztési szempontból négy nagyobb területi egységből áll.
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1. Győr és térsége a korszerű és folyamatosan exportképes hazai ipar, döntően a
járműipar első számú központja, az egyre szélesebb beszállítói és termelő-üzleti
szolgáltató rendszerével.
Célok:
A megyeszékhely térségi hatása mind a megyében, mind a megye és országhatáron túlra
érvényesül. A nagytérségi szervezőközpont szerepe folyamatosan bővítésével, további
erősítésével, alakításával elérhető, hogy Közép-Európa fejlődési magterületének egyik
alközpontjává váljon.
A város és térségébe települt gazdaság korszerű szerkezetét csak az innováció állandó
emelésével lehet elérni, amihez szükséges a humánerőforrások megújítása, a szakképzéstől
egészen az egyetemi képzésig és a kutatás-fejlesztésig. Az egészségipar, valamint a sportkulturális-és turisztikai szolgáltatások folyamatos bővítése, erősítése a nagyvárosi szerep
erősítését szolgálhatja.
A város és térsége kapcsolataiban a közlekedési relációk fejlesztése jelentheti a kedvező
irányt, de az agglomerálódás szakszerű, tervszerű alakítása fokozhatja a környezetorientált
terület felhasználást.
A területfejlesztési program 1.3. melléklete Győri járás fejlesztési részprogram tervezett
projektcsomagjai között Győrzámolyt a következők érintik:
- Vízrendezési projektcsomag
Bel és külterületi vízrendezés
A győri járás településein az árvízveszély, a belvíz, a Sokoróalján a lezúduló
csapadékvíz miatt egyik legfontosabb feladat a járás bel és külterületi
vízrendezése; Belvíz-veszélyezettség megszűntetése. A településre tervezett
költségigény 300 millió Ft.
-

Turizmusfejlesztési projektcsomag
Településrekonstrukció, műemlékvédelem: Világörökségi helyszínek létrehozása.
A településeken található műemlékek, szakrális épületek és szobrok felújítása. Tájházak, a
települések hagyományőrzéséhez tartozó épületek, helyiségek kialakítása, felújítása,
fejlesztése
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A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

A településfejlesztési koncepció során a következő területrendezési dokumentumok kerületek
figyelembe vételre.
- Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.)
- Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve

1.3.1.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Győrzámoly az erdőgazdálkodási térség, a vegyes területfelhasználású térség, a
mezőgazdasági térség és települési térség országos területfelhasználási kategóriában érintett.
Győrzámolyon a következő országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények
találhatók az OTRT szerint:
- országos kerékpárút törzshálózat
- főút
Győrzámolyon a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és
egyedi építményeket tartalmaz az ország szerkezeti terve:
-

elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal
400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme
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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 2003. évi
XXVI. törvény 31/B. § 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
- nagyvízi meder övezet
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
- együtt tervezhető térségek övezete
Győrzámoly a következő megyei övezetekben érintett:
- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
- magterület övezete
- ökológiai folyosó övezete
- pufferterület övezete
- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
- rendszeresen belvízjárta terület övezete
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1.4.
A szomszédos települések hatályos településszerkezeti
terveinek – Győrzámoly fejlesztését befolyásoló - vonatkozó
megállapításai
Szomszédos települések: délkeletről Nagybajcs, Vámosszabadi és Győrújfalu, délről Abda és
Kunsziget, északnyugatról Győrladamér és Ásványráró (északkeletről Szlovákia).
Győrzámolyhoz Nagybajcs vízgazdálkodási területtel, erdőterülettel, mezőgazdasági
területtel kapcsolódik. A Kisbajcs-Szőgyén található vízbázis „A” védőidoma átnyúlik
Győrzámoly északi részére.
Győrzámolyhoz Vámosszabadi külterülettel, nagyrészt mezőgazdasági területekkel
kapcsolódik. A jelenleg még földút Győrzámoly-Vámosszabadi utat tervezett településközi
útnak jelöli a vámosszabadi szerkezeti terv.
Győrújfalu Győrzámolyhoz külterületekkel és tervezett gazdasági területtel kapcsolódik.
Abda Győrzámolyhoz külterületekkel kapcsolódik. A Mosoni-Duna határolja a két községet.
Kunszigettől is a Mosoni-Duna választja el Győrzámolyt.
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Győrladamér és Győrzámoly külterületekkel és belterülettel is kapcsolódik egymáshoz.
Átnyúló védőtávolság nincs. A Határ utca választja el a két település belterületét.
Ásványráró Győrzámolyhoz külterületekkel kapcsolódik. A két település határán a Duna-ág
húzódik.
KURS 2001 és KURS 2011 - Szlovákia országos területfejlesztési koncepciója és
felülvizsgálata: Győrzámoly közigazgatási határa kb. 5 km-es hosszon a Nagy-Duna
vonalában van, ami egyben országhatár; formailag ez indokolja a szlovák területi tervek
vizsgálatát. Tartalmilag fontosabb, hogy a közeli megyeszékhely, Győr vonzáskörzete
átnyúlik a határon.
Az előbb említett határszakaszon Győrzámoly Nagyszombat megyével, azon belül a
dunaszerdahelyi járással szomszédos; fontos megemlíteni a medvei Duna-hídon keresztül
meglévő kapcsolatot. Az országos tervhez hasonlóan a megyetervben sem találtunk a
győrzámolyi kapcsolat fontosságára utaló jeleket, új fejlesztési javaslatokat.

1.5.
A település
vizsgálata
1.5.1.

településrendezési

tervi

előzményeinek

A hatályban lévő településrendezési eszközök

Győrzámoly első összevont rendezési terve (ÖRT) 1989-ben készült. Ez módosult 1993-ban,
felülvizsgálták 1997-ben.
Ez alapján a következő terv 2003-ban készült, a terveket a 89/2003. (XI.14.) Kt. határozattal
és a 14/2003. (XI.26.) Kt. rendelettel hagyták jóvá.
Ezek jelenleg a hatályos településrendezési eszközök, amelyek három alkalommal
módosultak:
2006-ban lezajlott egy módosítási eljárás, többek között szántóterületek minősültek át falusias
lakóövezetté (Jóváhagyása: a 73/2006. (IX. 15.) Kt. határozattal és a 14/2006. (IX. 16.)
rendelettel).
2008-ban is lezajlott egy eljárás, amely túlnyomórészt a kialakítható lakótelek méretek
csökkentéséről szólt (Jóváhagyása: a 150/2008. (XII.30.) Kt. határozattal és a 22/2008.
(XII.30.) Kt. rendelettel).
2010-ben is több pontban módosult a terv, jellemzően lakótelek méret csökkentésről,
gazdasági és üdülőterület bővítésről szólt az módosítás (Jóváhagyása: a 114/2010. (VI.28.) kt.
határozattal és a 8/2010. (VI.28.) kt. rendelettel).
Győrzámoly érvényes településrendezési eszközei a következők:
•
65/2001. (VIII.31.) kt. határozattal jóváhagyott Győrzámoly Fejlesztési Koncepciója
•
89/2003 (XI. 14.) kt. határozattal jóváhagyott Győrzámoly településszerkezeti terve
•
14/ 2003 (XI. 26.) rendelete a helyi építési szabályzatról

1.5.2.
A
hatályos
megvalósult elemek

településszerkezeti

terv

megállapításai,

Tervezett fejlesztés

Megvalósult/nem valósult
meg
Akác utca, Tölgyfa utca, Cseresznyefa utca menti lakótelkek Nagyobbrészt igen
beépülése, zöldterületek kialakítása
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db lakótelek, és 5 db zöldterület kialakítása
Orgona utca, Duna utca menti lakótelkek beépülése
Orgona utca és Duna utca közötti feltáró út kialakítása,
telekosztásokkal további kb. 45 db lakótelek kialakítása
A Duna utcával párhuzamos további 2 utca, kb. 90 db
lakótelek, és 4 db zöldterület kialakítása
Erdősor utca folytatása, kb. 5 db lakótelek
Erdősor utca és Diósi utca között bejelölt gyalogút
kialakítása
A Zámoly-csatornán átvezetett tervezett gyalogos és közúti
kapcsolatok
A Szabadság utca Zámolyi-csatorna felöli oldalának
beépülése
A Hunyadi utca folytatása; Németh Imre utca,
hulladékudvar és 32 db lakótelek kialakítása
A Zámolyi-csatornával párhuzamos két tömbfeltáró út, kb.
100 db lakótelek kialakítása
Dr. Pécsi Gy. utca és a Kossuth L. utca közötti tömbfeltáró
út, kb. 20 db lakótelek kialakítása
Kossuth L. utca és a Bartók B. utca közötti tömbfeltáró út,
kb. 25 db lakótelek kialakítása
Futódomb utca, Szent I. utca és a Rákóczi utca által határolt
tömbben „T” alakban tömbfeltáró út, a polg. hiv. mellett
elvezetett gyalogút, és telekosztásokkal kb. 25 db lakótelek
kialakítása
A Petőfi S. utca és a Szent L. utca között a Hunyadi utcára
kikötő tömbfeltáró út, a Szent L. utcára kikötő gyalogút,
telekosztásokkal kb. 15 db lakótelek kialakítása
A Szent István utcával párhuzamosan futó földút
kiszabályozása 14 m szélességre, kb. 25 db lakótelek
kialakítása az út É-ÉNy-i oldalán
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Részben
Részben
Igen,
folyamatban
-

beépülése

-

-

Részben
Megjegyzés: a 236/2 hrsz-ú
lakótelken új ház épült,
amely
tervezésénél,
építésénél
nem
vették
figyelembe
az
út
kiszabályozást, így a ház
egyik oldalát „lefűrészeli” a
szabályozási vonal: az új
szabályozási
tervben
útnyomvonal
korrekció
javasolt
Temető előtti parkolók kialakítása, közlekedési rendszer átalakítása
Győri út menti lakótelkek beépülése
Részben

A Győri út és a Mosoni-Duna között kb. 80 db lakótelek és egy zöldterület kialakítása
Fenyő utca és az Iskola utca menti lakótelkek beépülése
Részben
A község gazdasági zónájában előirányzott kb. 40 db új gazdasági telek kialakítása, beépülése
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A gazdasági zóna és a lakóterületek közötti véderdősáv és
záportározó kialakítása
Két új buszmegállópár a szigetközi út mentén, a település
két végén az új lakóterületek kiszolgálására
1401 sz. elkerülő út megépülése
Vámosszabadi felé vezető településközi utak megépülése
A Sólinkadűlő üdülőterület bővítése egy horgásztóval és egy
fürdőtóval, a tavak körül kb. 70 db üdülőtelek kialakítása
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Igen
Részben

Összességében megállapítható, hogy a lakóterületi bővítések nem voltak olyan mértékűek az
elmúlt 10 évben, mint amire a hatályos rendezési terv lehetőséget adott. A Cseresznyefa
utcával párhuzamos további 5 utca, kb. 250 telkét az önkormányzat kb. 170-re csökkenti, az
igényekhez igazítva, illetve a szomszédos Győrladamérral történő további összenövés
mérséklésére.
A tömbfeltáró utak nem alakultak ki, inkább az új átminősített területeken történt a fejlődés.
Ezt a több tulajdonossal történő megegyezés nehézségei okozzák.

1.6.

A település társadalma

1.6.1.
Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség,
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség
Népesség összetétele, alakulása
Egy település fejlesztési programjának készítése során az egyik legfontosabb szempont az ott
élő emberek életkörülményeinek, érdekeinek figyelembe vétele. A fejlesztési irányok
számbavételekor elsődleges cél a településen élő lakosság megtartása, helyzetének javítása,
illetve más települések lakóinak idevonzása, ezzel együtt a lakosszám növelése.
A tervezéskor fontos tudni, hogy a településen mekkora, és milyen összetételű népességszám
várható. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben meg tudjuk határozni más szakági
fejlesztések mértékét.
A népességszám alakulása két szélsőérték között várható. Az egyik a jelenlegi országos
népességcsökkenési tendenciákat figyelembe vevő helyi adat, a másik a távlati lakóépület
állomány nagyságából számított elméleti népességbefogadási lehetőség.
A részletező demográfiai adatok segítségével megállapítható, hogy a természetes szaporodás
negatív mértékét a vándorlási egyenleg pozitív értéke egyensúlyozni tudja mindaddig, amíg
az önkormányzat telkeket tud az idetelepülők és a helybennmaradók részére bocsátani.
Mindezen a megállapítások alapján a távlatban dinamikus lélekszám-növekedésre lehet
számítani. Az idetelepedő és visszatelepedő lakók itt helyben is munkához juthatnak. De a
győrzámolyi önkormányzatnak célja kell legyen – hogy a beköltözőket ide tudják csábítani,
illetve a helyi lakosokat, elsősorban a fiatalokat a településen „meg tudják tartani”-, a
közművesített telkek kialakítása, és azok ésszerű értékesítése. Csak így lesz képes erősödni a
település lakosságmegtartó ereje.
A település demográfiailag kedvező helyzetű. A népességszám 2003 és 2009 között
folyamatosan növekedett, ezután kissé lassabb ütemű a növekedési tendencia, ez valószínűleg
a gazdasági válságnak tudható be, ekkor az építkezések száma lecsökkent, ezzel együtt a
beköltözők száma is.
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Lakónépesség (fő)
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező
személyek együttes száma.

Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék)
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Míg Magyarországon és a többi vizsgált területi egységben fogyás tapasztalható, addig
Győrzámolyon a természetes szaporodás a jellemző, ez köszönhető a sok fiatal betelepülőnek.
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Vándorlási egyenleg (ezrelék)

Itt is visszatükröződik az, hogy sok a beköltöző, messze meghaladja a győri járás átlagát is.
Népsűrűség
Győrzámoly népsűrűsége 91,85 fő/km², a győri járásnak 214 fő/km² a 2012. évi adatok
szerint.
Korösszetétel

Település

Ország
Régió
Megye
Kistérség
Győrzámoly

Gyermekkorúak
(0–14 év)
1990
2003
19,7
19,9
20,3
20,7
23,1

15,8
14,9
15,2
15,1
18,7

Aktív korúak
(15–59 év)
1990
2003
%
61,3
63,6
61,1
64,6
61,5
64,8
62,7
65,6
57,5
65,8

Időskorúak
(60–x év)
1990
2003
19
19
18,2
16,6
19,3

20,6
20,5
20
19,3
15,6

A KSH adatai alapján megállapítható, hogy Győrzámolyon a gyermekkorúak aránya kiugróan
magas az országos, de akár a térségi adatokhoz képest. Viszont a 1990. évi és a 2003. évi
adatokat összevetve azt látjuk, hogy az országos tendenciának megfelelően itt is csökkent ez
az arányszám.
Az időskorúak arányát tekintve viszont míg a kistérségi mutatók is az országoshoz hasonlóan
növekedést mutattak, Győrzámolyon csökkenést tapasztalunk.
Az aktív korúak aránya itt is növekedett, méghozzá kiugróan nagy mértékben.
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Óvodába beíratott gyermekek száma

9 év alatt - 2002 és 2011 között – megduplázódott az óvodába beíratott gyermekek száma,
erre az önkormányzatnak reagálnia kellett; a régi iskola épületét felújították és bővítették,
óvodává alakították át. Jelenleg a régi óvoda épületében 50 férőhely van, az újban 75, így
összesen 125.
70 évesek és idősebbek aránya, 2011 (%)

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás
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Nemzetiségek (forrás: KSH)
Győr-Moson-Sopronban 2011-ben a hazai nemzetiséghez tartozóknak csupán a harmada
vallotta magát anyanyelve alapján valamely nemzetiséghez tartozónak. A megyében élő
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.
Magyarország és Szlovákia Európai Unióhoz történt csatlakozása után, az élénkülő gazdasági
kapcsolatok, a munkavállalási és otthonteremtési lehetőségek következtében ugrásszerűen
nőtt a megyében a szlovákok létszáma.
A legutóbbi népszámláláskor az itt élő szlovákok a nemzetiségek 8,0 százalékát alkották. A
többi kisebbség lélekszáma alacsony, részesedésük egyenként 5 százalék alatti.
A KSH adatai szerint Győrzámolyon a német nemzetiségek száma 1-2 %-os a település
lakosságához képest.
A népesség nemzetiség szerint, Győrzámoly (2011)
A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább
egyike szerint:

magyar

német

2160

45

román szlovák
8

7

hazai nemzetiségek
együtt

kínai

egyéb

62

5

10

Összesen Népesség
2239

2408

Vallási hovatartozás
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A római katolikus egyház meghatározó szerepet tölt be a megye vallási életében, követői
valamennyi településen megtalálhatóak. Győrzámoly lakosságának 58,6 %-ka katolikus
vallásúnak vallotta magát.
Általánosan elmondható, hogy egyre nő a felekezethez nem tartozók száma megyei szinten,
ez az érték Győrzámolyon 11 %.

Képzettség
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. Győrzámoly a felmérés szerint a 40-64,2% közötti kategóriába tartozik.
Nyelvismeret:
A népesség nyelvismeretét kedvezően befolyásolta a megye nyugati határszéli fekvése,
gazdasága és az itt élők iskolázottsági színvonala. 2011-ben a lakosság negyede nyilatkozott
úgy, hogy az anyanyelvén kívül más nyelvet is beszél, ez az arány tíz évvel korábban még 22
százalék volt. A legnagyobb változás az 1990-es évtizedet jellemezte, ekkor 2,7-szeres
növekedés következett be, amit a gazdasági szerkezetváltás, az oktatási rendszer átalakulása is
jelentősen befolyásolt.
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Munkanélküliségi ráta (százalék)

A munkanélküliségi ráta győrzámolyi értékei nagyjából követik a megyei és járási értékeket,
nem tér el azoktól nagymértékben, ugyanakkor az országos értékeket lekörözi, köszönhető a
közeli megyeszékhely, Győr gazdasági erejének.
A gazdaságilag aktív népesség aránya, 2011 (%) (forrás: KSH)

A 2011. évi népszámlálás időpontjában Győr-Moson-Sopron megyében az aktívak száma
213,5 ezer fő volt, ami 19 ezer fővel haladta meg a tíz évvel korábbit. A népesség 48
százaléka tartozott csoportjukba, ami 2,3 százalékponttal magasabb hányadot képviselt mint
országosan. A gazdaságilag aktív népesség aránya Győrzámoly esetében meghaladja a megyei
átlagot.
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1000 lakosra jutó regisztrált gazdasági vállalkozások száma (db)

A gazdasági vállalkozások számának tekintetében még van lemaradása a községnek, az
önkormányzat várja az újabb és újabb befektetőket, sok beépítetlen gazdasági terület van a
településen. Viszont megállapítható, hogy a vállalkozások száma a 2000-es évek elejéhez
képest nőtt. Jelenleg 130 magánvállalkozó működik a településen.
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.
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.
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.
Győrzámolyon a munkaképes lakosság száma jelenleg 1909 fő, ebből 979 férfi és 930 nő.

A központba naponta ingázók aránya a foglalkoztatottak százalékában, 2011 (forrás: KSH)
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Jövedelem:
Az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem, 2012

A területi összehasonlításban kedvezőbb foglalkoztatottsági és kereseti lehetőséget a lakosság
jövedelmi helyzete is tükrözi. A győri agglomerációban élők majd fele fizetett jövedelemadót
2012-ben, az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem nagysága
pedig meghaladta a 2 millió forintot. Utóbbi mutató 10 %-kal felülmúlta az országos átlagot.
Az agglomerációban a megyeszékhely, illetve a közvetlen közelében fekvő települések
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helyzete a legkedvezőbb, ami a magasabb foglalkoztatottsággal és kereseti viszonyokkal
összefüggésben jelzi az itt élők jövedelmi szintjét is.
Új lakások aránya a lakásállományon belül (százalék)

A 1990-es évtizedben, a lakáspiaci intézményrendszer kialakulásának éveiben a lakásépítés
üteme csökkent, a lakásállomány gyarapodása jóval 10 százalék alatt maradt. 2001-től az
ösztönző állami támogatású hitelprogramok hatására a lakásépítés kimozdult a mélypontról és
növekedésnek indult. Évről évre nőtt az újonnan épült lakások száma, és 2004-re csúcspontot
ért el. Ezt követően az állami támogatású lakáshitelezés visszaszorulását a devizahitelezés
részben ellensúlyozni tudta, de a lakásépítési kedv visszaesett. Az épített lakások száma
lassan csökkenni kezdett, a csökkenés a 2008-ban kezdődő gazdasági válság hatására
felerősödött, és az évtized végére a II. világháború óta nem tapasztalt mértékben visszaesett.
NÉPESSÉG, LAKÁSÁLLOMÁNY, TERÜLET (forrás: ksh)
Időpont

Lakónépesség

Lakások száma

2014.01.01.

2 558

859

2013.01.01.

2 474

843

2012.01.01.

2 413

833

2011.10.01. (a népszámlálás időpontjában)

2 397

825

2010.01.01.

2 423

769

2009.01.01.

2 304

746

2008.01.01.

2 187

703

2007.01.01.

2 089

675

2006.01.01.

1 988

651
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Időpont

Lakónépesség

Lakások száma

2005.01.01.

1 884

622

2004.01.01.

1 755

571

2003.01.01.

1 658

535

2002.01.01.

1 649

511

2001.02.01. (a népszámlálás időpontjában)

1 549

497

Az év folyamán kiadott új építési engedélyek alapján létesítendő lakások száma (db):
Időszak

Mutatók

2010. év

19

2011.
2011. év

17

2012. év

26

2013. év

22

2014. év

31

2015. év

29

A statisztikai adatok szerint Győrzámolyon a lakónépesség és a lakások száma folyamatosan
növekszik. A falunak az önkormányzati telkek eladásából származik jövedelme, 2015-ben az
ebből befolyó összeg meghaladta a tervezett értéket.

1.6.2.

Települési identitást erősítő tényezők

Történelmi áttekintés
Győrzámoly a megye azon kevés településeinek egyike, amelynek területéről eddig
semmilyen régészeti lelet sem került elő. Neve a nyelvtudomány szerint valószínűleg szláv
eredetű és zátony mögötti helyet jelent. Első okleveles említése 1271-ből ismert: ekkor mint
Malomsokkal határos települést említik A 15. század első felében már bizonyosan a
Héderváry-család birtoka: 1443 és 1548 között nem kevesebb, mint tizenhat oklevélben fordul
elő váltakozva „Zámoly”, „Zamoly” ill. „Zamol” alakban.
Közben a 15. század végén előbb a Szemerék, majd a Nagylucseiek kezén volt; 1500-ban
pedig a Rozgonyiaknak zálogosítják el birtokosai. 1549-ben a Héderváry-család, valamint
Bakyth Péter együtt bírja a nagyobb részben újonnan benépesített falut. A 16. század második
felében többször elpusztul – így Győr 1594. évi török ostromaikor is. A 17. század elejétől az
újjáépülő falu évszázadokon át a Héderváry-család – ill. későbbi örökösei – uradalmához
tartozik. 1658-ból Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomáról tudunk, melyet ez évben
már romba dőltként említik. Első, név szerint ismert plébánosa Olasz Pál, aki 1679 és 1686
között működött Győrzámolyon. A falu ma álló temploma 1779-en épült.
A 18. század első felében a településen már működött iskola: az 1742. évi egyházlátogatási
jegyzőkönyv a kántortanítói állásról is említést tesz. Győrzámoly földesura 1768-ban gróf
Viczay Mihály; a faluban ekkor 23 telkesjobbágyot és 5 zsellért írnak össze. A község
gazdaságáról, mindennapi életéről szemléletes képet ad Vályi András 1796-ban megjelent
munkájában:
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„ZÁMOLY. Magyar falu Győr Várm. Földes ura Gr. Viczay uraság, lakosai katolikusok,
fekszik a Szigetközben, Ladamérnek szomszédságában, Győrhöz egy, Hédervárhoz másfél
órányira; határja 2 nyomásbéli, búzát leginkább és szép káposztát is bőven terem, földgye
térséges, agyagos és sülevényes, erdeje kevés; káposztáját Párkányra, Vátzra és Pestre
hordgyák eladni.″
1809. évi francia hadjárat érzékenyen érintette a települést. A Győrzámolyon keresztül vonuló
francia csapatoktól elmaradt katonákat a nép megrohanta és sokakat közülük felkoncolt.
Ennek hírére a csapatok visszafordultak, a falut felgyújtották, az elfogott zámolyiakat pedig
Győrött haditörvényszék elé állították és halálra ítélték; de a győri püspök közbenjárására
Narbonne francia tábornok június 30-án az elítélteknek kegyelmet adott.
A pusztítás után a falu viszonylag hamar újjáépült. Fényes Elek 1836-ban már 920, 1851-ben
pedig 960 itt lakóról tud és azt is megjegyzi a hédervári uradalomhoz tartozó faluról, hogy
„fekete földű róna harára első osztálybeli”.
A békés fejlődés azonban nem tarthatott sokáig: 1869-ben a falu egy része – a templommal, a
plébániaépülettel és az iskolával együtt – leégett, de azonban hamarosan újjá is épült. Az
1890. évi népszámlálás adatai szerint Győrzámolyon, valamint a hozzá tartozó Gyűrűsön,
Tölösön és Patkányoson közel 1300 lélek él; közülük 1278 római katolikus, 7 evangélikus, 6
pedig zsidó vallású.
A XX. század elején Győrzámoly körjegyzőség székhelye, ahol a lakosok hit- és fogyasztási
szövetkezetet tartanak fenn. A falu életéről, mindennapjairól bő képet kapunk Jankó Miksa
1905-en megjelent tanulmányából. A község 5258 kh. Határából ekkor 3323 kh. A hédervári
uradalom birtoka. Az 1903. évi összeírás szerint 174 ló, 3 szamár és 374 szarvasmarha,
viszont mindössze 74 sertés van a faluban – „a község sertésállománya a folyton megújuló
sertésvészben úgyszólván kipusztult”. Ugyancsak kipusztult a baromfi is, liba viszont úgy
november táján van vagy 1000 darab! Legjobban a káposzta, valamint a petrezselyem terem a
faluban.
Részletesebb leírás a településről 1929-ből áll rendelkezésre. Házainak száma ekkor 174,
1585 lakója 6 izraelita és 11 református kivételével római katolikus. Területe 5394 kh.,
melyből szántó 3110, rét 474, legelő 300, erdő 817, kert 10, nádas 12 és egyéb 671 kh.
Nedves talaján főleg búza, rozs, árpa, zab és tengeri terem. A fűz-nyár- és jegenyefákból álló
erdőbirtok egészében gróf Khuen-Héderváry Sándor és Károly tulajdona. A faluban Önkéntes
Tűzoltó ill. Levente Egyesület, valamint Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
működik ekkor; iparosai sorában mintegy kéttucatnyi név említtetik. Római katolikus elemi
iskolájában Ginti János igazgató-tanító két társával, 3 tanteremben 6 osztály 165 rendes
tanulója mellett 77 ismétlőiskolás oktatását is végzi.
A lakosság foglalkozási megoszlását jól tükrözik az 1938-ból származó adatok; e szerint
Győrzámoly 1530 lakosából akkor 1172 fő őstermelésből, 194 az iparból, 15 fő
kereskedelemből, 50 alkalmazotti fizetésből, 10 nyugdíjból élt, 19 pedig házicselédként
dolgozott.
A község életében az utolsó, nagy pusztítást az 1954. évi árvíz jelentette, amely a falu régi
építészeti emlékeit szinte teljesen eltüntette. A kedvező fekvésű község azonban hamarosan
újjáépült, fejlődését nemcsak az új házak, az újonnan megnyitott utcák bizonyítják, hanem az
utóbbi évtizedekben átadott középületek sora is: a takarékszövetkezet, a művelődési ház és az
új iskolaépület után 1987-ben falumúzeumot és tűzoltószertárat is avattak, 1993-ban pedig
elkészült a nagy népszerűségnek örvendő tornacsarnok is.
A falu lélekszáma az 1970-es években valamelyest csökkent, az utóbbi években viszont ismét
nőtt: 1960-ban 1450, 1985-ben 1374, 1996 végén pedig 1472 fő volt Győrzámoly lakóinak
száma.
A község Szent László tiszteletére szentelt, 114 m2 alapterületű, barokk stílusú temploma
1779-ben épült; 1869-ben leégett, de eredeti stílusában újjáépítették. Fő- és mellékoltára,
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szószéke és keresztelőkútja 1780-ban készült copf stílusban, az első templom berendezéséből
menekült meg. A templom és berendezése műemlék jellegű.
1917-ben a falu központi helyén, a Szent István és a Szent László utca kereszteződésében
Csuti Vince és neje, Jász Örzse keresztet állíttatott a háborúban elesett két fiúk emlékére. E
kereszt két oldalára került fel később az első világháborúban hősi halált halt 44 zámolyi férfi
neve. Az emlékmű szomszédságában alakította ki az önkormányzat 1990-ben a falu második
világháborús áldozatainak emlékoszlopát, ez 32 személynek állít emléket.
A község címere
A címermező álló, ovális mező piros szegéllyel, mely felett kiterjesztett
szárnyú fehér (ezüst) galamb helyezkedik el. A címermező alatt
hordóskáposzta, mely a zöldségtermesztést jelképezi. A címermezőt
vízszintesen kék szalag osztja ketté. A címer alsó felében szigetközi táj
fával, növényzettel, felső felében egy gém látható.
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Alapítványok, egyesületek:
- Győrzámolyi Sportegyesület

200 fő

- Győrzámolyi Kézilabda Club

30 fő

- Szigetközi Junior Kendo Klub
- KTC Tennis Club

20 fő
40 fő

- Győrzámolyi Polgárőr Egyesület

20 fő

- Győrzámolyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- nyugdíjas klub
- gazdakör
- Alsó-szigetközi földtulajdonosok vadászati közössége
- Hármashatár alapítvány
- Mosolyország színkör
- Szivárvány dalkör

20 fő
43 fő
12 fő
53 fő
40 fő
14 fő

Az önkormányzat és a helyi vállalkozások
támogatják
a
helyi
szerveződéseket,
egyesületeket, ill. az önkormányzat biztosítja
működésükhöz szükséges helyet, épületet.
A győrzámolyi községháza 2011. évi felújítása
során elnyerte az „Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (IKSZT)" címet. A település
számára nagyon fontos a kulturális élet
fellendítése, a közösségi élet megszervezése
Az IKSZT feladata, hogy változatos
információs és közösségi szolgáltatásokat
nyújtson a településen élőknek. Egyik
legfontosabb funkciója, hogy kiszolgálja a
fiatalokat, elsősorban közösségi programok szervezésével, de helyet ad más jellegű
rendezvényeknek is. Segíti a helyi lakosok és vállalkozások információhoz jutását, internetes
hozzáférést biztosít sokrétű tájékozódáshoz.
Az IKSZT a következő kötelező és opcionális szolgáltatásokat nyújtja:
•
•
•
•
•
•
•

egészségfejlesztő programok szervezése, lebonyolítása
a fiatalok számára: ifjúsági programok szervezése, kézműves foglalkozások, ifjúsági
információs pont működtetése, a fiatalok közösségi aktivitásának fejlesztése
vállalkozókkal való kapcsolattartás
internet tanítás az idősebbeknek
közművelődési programok szervezése
közösségi könyvtár működtetése
internet hozzáférés biztosítása
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Az IKSZT-ben elhelyezkedő termek:
1. Rendezvény terem (82 m2): nagyobb csoportok fogadására alkalmas, tv-vel, DVDlejátszóval, vetítővel és vetítővászonnal felszerelt. A teremből nyíló teakonyhában
kávé, tea készíthető. Kiváló helyszín konferenciák, céges rendezvények, előadások
lebonyolítására.
2. Multifunkcionális közösségi tér (40,5 m2): kisebb csoportok számára optimális,
megbeszélések, továbbképzések kivitelezésére. A teremben két számítógép került
elhelyezésre.
3. Az internet szobában 3 korszerű számítógép várja az internetezni vágyókat. A gépek a
legújabb igényeket kielégítő szoftverekkel felszereltek: MS office 2009,
képszerkesztő, Skype, valamint kiegészítők: webkamera, fülhallgató, hangszóró,
mikrofon.
4. Könyvtár

1.7.
1.7.1.

A település humán infrastruktúrája
Humán közszolgáltatások

Óvoda és Bölcsőde:

Győrzámolyon jelenleg 5 csoportos óvoda működik két, egymással szemben lévő épületben,
125 férőhellyel.
A csoporttermek barátságosak és a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő bútorzattal és
játékokkal várják a gyermekeket. Az óvodához jól felszerelt ápolt udvar tartozik, korszerű
mászókákkal, csúszdákkal.
Az óvoda mellett található a bölcsőde, 12 férőhellyel.
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Iskola:
A győrzámolyi iskola 1200 m2-es, nyolc
tanteremmel, három szaktanteremmel
(természetismeret, informatika, zene)
rendelkezik. Az iskola 15 fő főállású
pedagógussal és 5 fő óraadó pedagógus
látja el az oktató-nevelő munkát, az
iskolába 198 tanuló jár. Az épülethez
tartozik egy tornacsarnok is, amelynek
energetikai felújítása napirenden van.

Szálláshelyek, vendéglátóhelyek:
Győrzámolyon találhatóak szálláshelyek
vendéglátóhelyek (Csodaszarvas Étterem).

Szigetköz Panzió – 11 férőhely

(Szigetköz

Panzió,

Simon

Vendégház),

Csodaszarvas étterem (50 fő befogadására alkalmas)

Orvosi ellátás:

Győrzámolyon az orvosi rendelő és a
gyógyszertár egy épületben működik,
fogászati és állatorvosi rendelés is van a
településen. A szakorvosi ellátás Győrben
biztosított.

Gyógyszertár és orvosi rendelő
A településen van továbbá rendőrségi körzeti megbízott és tűzoltószertárral. A helybéliek
ellátását posta, takarékpénztár, 15 kereskedelmi bolt - közülük 5 élelmiszerüzlet -, valamint 4
vendéglátóhely biztosítja.
Házi gondozásban 7 fő részesül.
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A település gazdasága

Győrzámolyon a kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás tekintetében - kérdőívünkre
válaszolva- megfelelőnek ítélték meg a helyben levő létesítményeket. Az alapfokú ellátás
helyben történik. Kedvelt bevásárlóhelyként a győri bevásárlóközpontokat jelölték meg.
Idegenforgalom
A településen számottevő idegenforgalomról nem beszélhetünk. Az utóbbi években azonban a
Mosoni-Duna vonzerejének köszönhetően növekedés mutatható ki ebben az ágazatban.

1.9.

Az önkormányzat gazdálkodása

Önkormányzat vagyoni helyzete:
Az ingatlanvagyon tekintetében elmondható, hogy az alapfeladatok ellátását szolgáló
ingatlanok közül az önkormányzat hivatalának, az iskolának, óvodának, orvosi rendelőnek az
épülete jó állapotban van. Az épületek akadálymentesítése részben megoldott.
Önkormányzat költségvetési pozíciói:
Az önkormányzat gazdálkodását összességében a takarékosság jellemzi, igyekeznek minden
évben a kiadásokat csökkenteni. Ezeket a kiadásokat sosem lehet teljes mértékben az előző
évekhez viszonyítani, hiszen minden évben mások a feladatok, ráadásul a település
növekedése miatt az ellátandó feladatok is gyarapodnak, ami mind azt jelenti, hogy a kiadások
emelkednek, ugyanakkor a bevételek nem nőnek ezzel arányosan.
A 2013. évet 91 455 ezer forint pénzmaradvánnyal zárták. A pénzmaradvány jelentősen nőtt
az előző évekhez képest, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.
A finanszírozás rendszere is változott. Az állam már feladatot finanszíroz, úgy, mint hivatal
működésének támogatása, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető fenntartása, óvodai
dolgozók bértámogatása és óvodaműködtetés, gyermekétkeztetés. Sajnos a finanszírozás nem
100%-os, azaz nem fedezi az összes költséget, tehát azt a saját bevételekből ki kell egészíteni.
A bevételek a működési bevételekből, azaz az un. közhatalmi bevételekből, - helyi adókból az intézményi működési bevételekből, az átengedett központi adókból, az állami
támogatásokból és a felhalmozási és tőke jellegű bevételekből tevődnek össze.
Jelenleg folyamatban van a kialakított telkek értékesítése, az értékesítésből származó
bevételek is emelkedtek.
A 2012. évben pályáztak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatására, melynek keretében támogatásban részesültek a 2013. év
végén.
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A beruházások, felújítások összesen 156 620 ezer Ft-ot tettek ki a 2013. évben, ebből történt a
háziorvosi rendelő, gyógyszertár kialakítása és a felette lévő három lakás megépítése.
Megvalósították a települési jelzőtáblák kihelyezését és folyamatban van a napelemek
telepítése és üzembe helyezése, ami már a villamos áramot termeli az új és a régi óvoda
épületén, valamint a Tornacsarnokon. Felújították az árvízi védekezésben károsodott
lakóutcákat és a kavicsbányához vezető, un. Sólinka-dűlői utat, továbbá az új részen, a
Hunyadi utca folytatásaként ismert, de már nevet viselő Németh Imre utcában megépítették a
víz- és szennyvízhálózatot.
Pályázati lehetőség hiányában önerőből valósították meg az orvosi rendelő felújítását.
Önkormányzati feladatok ellátása:
A feladatellátás jogi szabályozását és fő tartalmi irányait az önkormányzati rendeletek
tartalmazzák. Az infrastruktúra terén látványos előrelépés történt az önálló önkormányzat
megalakulása óta. Kiépültek a közműhálózatok, az önkormányzati utak felújítása
folyamatosan történik.

1.10.
1.10.1.

A táji és természeti adottságok vizsgálata
Természeti adottságok

Győrzámoly - „ Zátony mögötti hely”
Alapadatok
Győrzámoly önálló község Győr-Moson –Sopron megyében, hazánk északnyugati részén, a
Mosoni-Duna egyik kanyarulatában, Győrtől 9 km-re. A Szigetköz keleti harmadában, az ún.
Alsó-Szigetközben a Mosoni-Duna bal partján, néhány kilométerre a Dunától, a szigetközi
1401. sz. út két oldalán helyezkedik el.
Tájtörténet
Az első nagy tájalakító népről, a rómaiak itteni tevékenységéről tájékoztat minket az első
forrás, mely szerint a Szigetköz vízjárta vidéke limesként védte Pannóniát a római birodalom
északi határaként. A népvándorlás hullámai is csak a terület peremvidékét érték, mivel az
idegenek nem merészkedtek be az ingoványos mocsarak közé. A folyam elképzelhetetlen
ereje félelmetes pusztítást, de egyben építést is végzett az idők folyamán.
Az ember korán letelepedett a vízben, vadban gazdag területen, amely a megélhetés melletti
védelmet is nyújtotta számára. Kialakultak a tájhoz és az élővilághoz kapcsolódó ősi
mesterségek is. A környezet nemcsak a mesterségeket, hanem az építkezési módokat is
meghatározta. Továbbá tükröződött a mondákban, mesékben, népdalokban, egyszóval a
szellemi kultúrában is.
A Duna áradásai következtében változó vastagságban rakta le hordalékait. A lerakódott
hordalék többször átrendeződött, kimosódott az állandóan ismétlődő elöntések miatt, ezért itt
csak kevés humuszt tartalmazó rétegek alakultak ki. Ennek és a talajvízszint csekély
mélységének következményeként főleg réti öntés-talajok jöttek létre. A visszatérő árvizeket
megelégelve a jelenlegi nyomvonalon árvízvédelmi töltést hoztak létre. A töltés a falunak is
lényegesen nagyobb védelmet adott az árvízzel szemben, viszont végérvényesen megszüntette
a Szigetköz "természetes állapotát". Így alakult ki a hullámtér és a mentett oldal.
.A folyamszabályozás kőhányásokkal biztosított partú főmedret alakítottak ki. A vízfolyásra
merőleges lerakott kőgátakkal, a zárásokkal akadályozták a víz folyását, így minél több víz
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visszatartásával biztosították a hajózást. A megépült töltéseken kívüli mellékágakból holtágak
lettek, melyek nagy része napjainkra feltöltődött. Kialakult az áradásoktól védett ún. mentett
oldal, ahol megtalálhatók a síkvidékekre jellemző mezőgazdasági kultúrák. Az őstáj csak
néhány helyen, a hullámtéren, a keményfaligetekben, a mocsarak és a holtágak területén, a
nedves réteken maradt fenn. Ez a terület-átalakítás a települések beépítési módját is
befolyásolta. Így a kialakuló magaslatokon települtek le az emberek.
A gyepek részaránya a mintegy egy évtizeddel ezelőtti gyepfeltörési hullám miatt csökkent,
átalakult a táj arculata.
Az átalakított tájak közül a legjelentősebb a mezőgazdasági tájak aránya. Ezeken
túlnyomórészt intenzív szántóföldi művelés folyik, pedig a táj hagyományos használatának a
gyepterületek arányának növelése és a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartás elterjesztése,
felelne meg leginkább.
A község tájképi arculatát ma is a Mosoni-Duna és a Nagy-Duna, valamint azok hullámterei
határozzák meg. A Duna talajalakító tevékenységének köszönhetően Győrzámoly területe
három jól elkülöníthető részre osztható. Északon a Nagy-Duna és a töltés által közrezárt
területe található. A középső "mentett oldal" főként szántókból áll, mely magában foglalja a
belterületet is. A harmadik területet a Mosoni-Duna és hullámtere képezi.

1.10.2.

Tájhasználat, tájszerkezet

Tájhasznosítás
A táj egyidejűleg sokféle szükségletet elégít ki. A tájhasználat ezért igen változatos.
Egyszerre több tájhasználati mód megjelenését eredményezi. A prioritást élvező használatok
az esetek többségében korlátozóan hatnak más fejlesztésekre, ami előbb –utóbb
konfliktusokhoz vezet, ezért fontos, hogy minden beavatkozást ökológiai és tájképi
hatástanulmányok előzzenek meg.
Erdőterület
Az erdőterületek a táj legfontosabb elemeit alkotják, mivel ökológiai, esztétikai és termelési
potenciáljuk általában a legmagasabb. az erdő számos növény és állatfaj élőhelyét biztosítja.
Az erdőnek emiatt kiemelkedő szerepe van az élővilág megőrzésében a biodiverzitás
fenntartásában. Ezért fontos megőrzésük és területük növelése. Hatványozottan érvényes ez a
folyó menti galériaerdők esetében.
A szántóföldek és a földutakat kísérő fás, cserjés állományok ökológiai szerepe is fontos.
Ezek a területek fontos búvó és táplálkozóhelyet biztosítanak számos élőlénynek. Védenek a
szélerózió ellen. Tájképalkotó szerepük felbecsülhetetlen.
Mezőgazdasági terület
A külterület zömét teszi ki, bár a vízjárta területeken hajdan füves legelők voltak.
Vízgazdálkodási terület
A Mosoni- Duna és hullámtere nagymértékben befolyásolta a település tájképi arculatát a
múltban és teszi azt a napjainkban is. A vízjárta területeken egyedi növénytársulások
alakultak ki, melyek a település legértékesebb természeti értékeit alkotják.
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Tájképi értékek
Az idelátogató turistát a tájképi értékek ragadják meg először. A térség tájképi értékekben
gazdag. A Duna kanyargós medre a ligeterdők, virágzó rétek a természet közelsége teszik
egyedivé és vonzóvá e tájat. Az új, aszfaltozott töltés (védelmi funkciója mellett) jó rálátást
biztosít a településre és lehetőséget nyújt a kerékpáros turizmus fejlődésére.
Javaslatok
Zöldfelületi javaslatok, zöldfelület-szabályozás
A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület
mennyisége és minősége. Az ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület önmagában is vonzó,
de az értékes épített elemek védelméhez azok környezetének megfelelő kialakítása is
hozzátartozik. Nagyobb figyelmet kellene szentelni a zöldfelületi fejlesztésekre.
A bővítésre szánt lakóterületek zöldfelületi ellátását a terv tartalmazza.
Közlekedési területek zöldfelületein belül elsősorban az utcai fasorok hiányosságát szükséges
pótolni.
A települést átszelő 1401. számú út indokolttá teszi a rá kifutó kertek végén történő
növénytelepítést. E telepítésre az esztétikai okokon túl a légszennyezés és a zaj terjedésének
megakadályozására van szükség. A növényzet légszennyeződést szűrő és megkötő hatása
közismert. Zajcsökkentő hatása növényfajonként különböző, ezért ezekre a területekre
tömörebb lombozatú cserjék telepítése indokolt.
A Tölösi erdő tanösvényét a helyenként még fellelhető mezővédő fásítás mintájára össze kell
kötni a Mosoni –Duna ligeterdeivel.
A meglévő zöldterületeket meghatározott funkció alapján rendbe kell hozni.
A magánkertek színvonalának emelése céljából javasoljuk, hogy a település csatlakozzon a
Virágos Magyarországért mozgalomhoz. A verseny célja – hasonlóan a 60-70-es évek „Tiszta
udvar, rendes ház” elnevezésű mozgalmához –, hogy a települést egyre szebbé, virágosabbá
varázsolják illetve – ami az előzőnél talán még fontosabb – végre kialakuljon a lakosokban az
a zöld szemlélet, aminek eredményeképpen országunk valóban szép, virágos, ápolt és
parkosított lesz. A családi ház kertek közül számos jó példát láthatunk, de vannak követésre
egyáltalán nem méltó, sőt kifejezetten káros példák is. A verseny felhívná a figyelmet a
követendő példákra, nagy nyilvánosságot kaphatna és a helyi lakosság számára is
szemléletformáló lehetne.
A falusias környezet legmeghatározóbb zöldfelületi elemei a magánkertek, amire minden
településen nagy gondot fordítanak. A kertek többségében a növényalkalmazás még
hagyományos. A kis díszkert, a gazdasági udvar és a haszonkert hagyományos képe
különleges hangulatot kölcsönöz a településképnek, megtartásuk szükséges még akkor is, ha
ma már a díszkertben alkalmazott növényfajok eredeti funkciója elfelejtődött. Kerülni kell az
utóbbi évtizedben divatossá vált tű- és pikkelylevelű örökzöldek (Picea pungens, Picea
pungens ’Glauca’, Chamaecyparis sp., Thuja sp., Juniperus virginiana ’Skyrocket’)
alkalmazását, megjelenésük idegen hatást kelt, jellegtelenséget eredményez.
Különösen fontos ezek mellőzése az utcai fásításoknál, mivel nagy térigényűk miatt
elfoglalják a járdákat, átláthatatlanok és balesetveszélyesek.
Településképi szempontból kedvező lenne a teljes belterületre egy egységes zöldfelületfejlesztési koncepciót kidolgozni. Ebben a tervezésre jogosult táj- és kertépítészmérnök
szakember a meglévő zöldfelületek (közterületi és közlekedési egyaránt) vizsgálatát,
értékelését elkészítené, illetve javaslatot tehetne ezek átalakítására, javítására, új zöldfelületek
kialakítására. A zöldfelületek mennyisége és minősége az idegenforgalom egyik legfontosabb
vonzereje egy településen!
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Táj- és természetvédelmi javaslatok
A védett területeken 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. A fasoroknál, cserjesávoknál szintén ezt kell szem előtt tartani,
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. Erdő telepítése elsősorban őshonos fafajokkal, természetes
elegyarányban, természetkímélő módon történjék. Gyepgazdálkodás elsősorban a
gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, valamint a vegyi anyagok mérsékelt,
természetkímélő használatával történhet.
A vízfolyások természetes és természet közeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme
érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat
kell előnyben részesíteni. A települést közrezáró 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 valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során
a természetes és természet közeli állapotú vízfelületeket, nádasokat, ligeterdőket és más vizes
élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen természeti adottságú
területek természetes növényállományát meg kell őrizni.
Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától
számított 50 m-en belül a vízkár elhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön
jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok
kijuttatása, elhelyezése.
Utak környezetének rendezése
A települést megközelítők szinte kizárólag közúton közelítik meg illetve hagyják el a
községet. Ezért nagyon fontos a közutaknak és azok környezetének állapota, minősége,
esztétikai képe. Ennek a képnek a kialakításához – bel- és külterületen egyaránt - a
következők szükségesek:
• az utak burkolatának folyamatos javítása, karbantartása
• az útszéli árkok tisztítása, a vízelvezetés biztosítása
• az utat kísérő növényzet (útpadkagyep) rendszeres (min. évi 5-6 alkalom) nyírása
Telepítésre javasolt növények listája (belterület)
A tájjelleg kialakítására alkalmas növényfajokat közöljük az alábbiakban. Ezek egy része
(többsége) hazánkban őshonos, kisebbik része pedig elsősorban a gyümölcsfajokból illetve a
falusias jelleget tükröző parasztkerti növényekből (főleg meghonosodott cserjék) kerül ki.
Fák
Acer campestre
Acer platanoides
Acer saccharinum

Mezei juhar
Korai juhar
Ezüst juhar
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Celtis occidentalis Nyugati ostorfa
Corylus colurna
Törökmogyoró
Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'
Piros galagonya
Fraxinus excelsior Magas kőris
Gleditsia triacanthos 'Moraine'
Lepényfa
Koelreuteria paniculata
Csörgőfa
Platanus acerifolia Platán
Prunus amygdalus Mandula
Quercus cerris
Cser
Sophora japonica
Japánakác
Tilia cordata Kislevelű hárs
Tilia tomentosa
Ezüst hárs
Tilia tomentosa 'Szeleste'
Ezüst hárs
Ulmus pumila 'Puszta'
Pusztai szil
Cserjék
Buddleia davidii 'Empire Blue'
Nyáriorgona
Buxus sempervirens Puszpáng
Caryopteris clandonensis
Kékszakáll
Cotinus coggygria Cserszömörce
Cotinus coggygria 'Royal Purple' Vörös cserszömörce
Deutzia scabra 'Codsall Pink'
Csipkés gyöngyvirágcserje
Forsythia intermedia 'Lynwood'
Hibrid aranycserje
Hibiscus syriacus
Mályvacserje
Kerria japonica 'Pleniflora' Boglárkacserje
Kolkwitzia amabilis Kínailonc
Lavandula angustifolia
Levendula
Prunus tenella 'Kati' Törpe mandula
Spiraea bum. 'Anthony Waterer'
Pompás gyöngyvessző
Spiraea cinerea 'Grefsheim' Hamvas gyöngyvessző
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Nipponi gyöngyvessző
Syringa meyeri 'Palibin'
Törpe orgona
Viburnum bodnantense
Kikeleti bangita
Viburnum 'Pragense' Prágai bangita
Vitex agnus-castus Barátcserje
Tájrendezési összegzés
Győrzámoly ökológiai, üdülési és rekreáló potenciálját elsősorban táji adottságainak
köszönheti.
Ahhoz, hogy ezeket az értékes adottságokat megtartsuk, és ráépítve akár üdülési-rekreációs,
ipari-gazdasági, vagy lakóterületi fejlesztéseket valósítsunk meg, mindenekelőtt a táj- és
természetvédelmi, valamint tájba illesztési szempontokat kell szem előtt tartanunk. Ez
vonatkozik a kül - és belterületi fejlesztésekre egyaránt.
Ennek érdekében törekedni kell:
az ökológiai folyosók megtartására, szerepük erősítésére
a feltárt táji jellegzetességek és természeti adottságok megőrzésére
meglévő erdők megtartására, helyenként bővítésére
gyepterületek minél nagyobb arányának növelésére
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mezővédő erdősávok pótlására és újbóli telepítésére
védőfásítások alkalmazásával elősegíteni a tájba illesztést
közterületek és lakóterületek minél nagyobb részének zöldfelülettel való ellátására

1.10.3.

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

1.10.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

A táj esztétikai értéke mindenki számára nyilvánvaló, amikor széttekintve befogadja a
környező panoráma látványát. A táj szépsége nagymértékben annak függvénye, hogy a
különféle tájhasználati módok, az emberi kultúrkörnyezet és a természeti területek képe
harmonikusan fonódjon egymásba.
Az idelátogató turistát, vendéget a tájképi értékek ragadják meg először, innen kap képet a
régió tulajdonságairól, értékeiről és hiányosságairól, ezekre büszkék a helyi lakosok.
A térség rendkívül változatos növénytakaróval rendelkezik, amit a mozaikosságnak
köszönheti, melyet a Duna és a Mosoni-Duna mentén az ártéri növénytársulások hoztak létre.
Megőrzése a táj jellegzetességének megóvása szempontjából elengedhetetlen.
1.10.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy
védelemre tervezett terület, érték, emlék

Győrzámoly közigazgatási területén ökológiai hálózat által érintett területek találhatók,
melyek a következő helyrajzi számokra terjednek ki: 02, 0242/2, 0242/5, 0242/6, 0243, 0244,
0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0251, 0253, 0255, 0260/6, 0260/7, 0260/9, 0260/10, 0260/11,
0260/12, 0261, 0264, 0265/2, 0266
Ezek az országos jelentőségű természetvédelem alatt álló területek a Szigetközi Tájvédelmi
Körzet valamint a NATURA 2000 hálózat részét képezik, mely a Szigetköz a Duna és a
Mosoni-Duna közösségi jelentőségű természeti értékeinek megőrzésére érdekében jött létre.
A NATURA 2000 hálózatot az Európai Unió tagországai hozták létre összefüggő Európai
Ökológiai Hálózatként az EU Élőhelyvédelmi Irányelve által meghatározott védett területek
rendszere alapján. A Kormány 275/2004. (X. 8.) Korm. az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről rendelete 7. sz. melléklete tartalmazza a Kiemelt
jelentőségű különleges természet-megőrzési területeket. A kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület és a különleges madárvédelmi terület határai teljesen
megegyeznek. A Natura 2000 területeken csak azok a gazdasági vagy egyéb tevékenységek
tilthatóak, amelyek a jelölő fajokat, illetve élőhelyeket veszélyeztetik. Azonban az a
tevékenység, amely nincs jelentős káros hatással a jelölő fajok és élőhelyek szempontjából, az
végezhető az adott területen. Érdemes megemlíteni, hogy a Mosoni-Duna nem védett
belterületi szakasza a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterülete, ezért a tervezéseknél ezt
mindenképp figyelembe kell venni.
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
A Szigetköz tökéletes síkság, pár tíz centiméteres felszíni különbségek alakult csak ki rajta. A
táj jellegzetességét ezért a Duna kacskaringós mellékágai a szigetek, zátonyok, és a morotva
tavak biztosítják az így kialakult és máig megmaradt hajdani vízi világ maradványaival,
sajátos és rendkívül gazdag növény- és állattársulásaival.
A térség egyre jobban felértékelődő természeti kincse a Duna hordalékkúpjában található
nagy mennyiségű, ma még tiszta és megújuló ivóvíz. A Szigetköz sajátos vízvagyona
kiemelkedően fontos természeti erőforrás, az ország egyik legnagyobb ivóvízbázisa.

A Szigetközi TK (zöld) és NATURA 2000 területek (ciklámen) térképi megjelenítése

T P T A L E N T − P L A N Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu

Győrzámoly településfejlesztési koncepció

53

A Nemzeti Ökológiai Hálózat térképi megjelenítése (bordó: magterület, ciklámen:
pufferterület, lila: ökológiai folyosó)

1.10.4.

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 egyrészt közvetlenül az egyes tájalkotó elemekre fejthetnek ki, másrészt
közvetve csökkenthetik a táj ökológiai, ökonómiai és esztétikai teljesítőképességét. Az
alábbiakban a tájelemek, a tájszerkezet és a tájpotenciál szempontjából kedvezőtlen
momentumokat soroljuk fel:
• Illegális hulladéklerakások,
• műveletlen, parlagon hagyott területek allergén növényekkel való
begyomosodása
• eltérő hasznosítású területegységek növényekkel való lehatárolásának hiánya
• mezővédő erdősávok hiánya, a meglévők pótlása
• belvízelvezető csatornák eliszapolódása
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utcafásítások hiánya, pótlása
helytelen növényfajok alkalmazása közterületeken
árokrendszer hiánya
kavicsbánya tájpusztító hatása
földutak beszántása, vízelvezető árokrendszerük megszüntetése

Zöldfelületi rendszer vizsgálata
A települési zöldfelületi rendszer elemei

Győrzámoly zöldfelületi rendszere
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.
Belterületen korlátlan és korlátozott használatú zöldfelületek találhatók, külterületen
erdőterületek, mezőgazdasági területek és vízgazdálkodási területek.
Belterület
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
A településen több zöldterület is található, melyek alkalmasak lennének közpark kialakítására.
A fejlesztési koncepció 8. pontja szerinti módosítás által létrejött egységes terület ideális
színhelye lenne egy korszerű közpark kiépítésének. Kiépítéséhez a mélyen fekvő területek
feltöltéséhez és egy részletes kerttervezési koncepcióra van szükség. A többi mélyen fekvő
zöldfelületen is, ahol a vizes élővilág már nem lelhető fel, mint pl. a Petőfi S. utca és a Szent
I. utca találkozásánál, javasolt a terület tereprendezése, lombos fákkal való beültetése.
Lakóparkok és játszóterek
A település Zámolyi csatorna feletti új
lakóterületein a zöldfelületek kialakítása
folyamatban van. A tervezett zöldfelület egyikén
a játszótér kialakításának nagyon jó példája
látható.
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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.
Sok utca továbbra sem, vagy csak részben fásított. Az utcafásításoknál figyelmet kell
szentelni a helyes fafaj kiválasztására. Lehetőleg honos, utcafásításra alkalmas (magas törzsű)
fákat részesítve előnyben.
A zöldsávok, véderdők, védőfásítások ökológiai, elválasztó, valamint kondicionáló szerepük
miatt fontos alkotó részei a földfelületi rendszernek. Különböző hasznosítású területek
védelmi szerepet látják el, de ugyan ilyen fontos az összekötő szerepük is. A külterület nagy
összefüggő zöldfelületeit (ártéri erdők) zöldfolyosóként köti össze a belterület
zöldfelületeivel.
Ilyen zöldfolyosó kialakítására van szükség a Tölösi erdőtől a Zámolyi csatornát övezve a
Mosoni - Duna ligeterdeibe csatlakozva. (fejlesztési koncepció 2. pontja)
Minden olyan területet védőfásítással kell ellátni, amely rendeltetése folytán káros hatással
van a környezetében lévő területekre. A védőfásítások elsősorban a lakók védelmét kell hogy
szolgálják (lakóterület-szántó, lakóterület-ipari/gazdasági terület), elkerülve ez által a
különböző tájhasználatból adódó konfliktusokat.

Ide sorolhatók a fürdőzés helyéül megjelölt
zöldfelületek is, melyek kiépítése még folyamatban
van. Ezzel a koncepció 7. pontja foglalkozik.
Kialakításánál fontos szem előtt tartani a feltárt táji
jellegzetességeket és megtartani a terület természeti
adottságait.

Korlátozott használatú zöldfelületek
Kondicionáló hatásukat mindenki élvezheti, esztétikai, rekreáló, pszichikai hatásukat csak a
település bizonyos lakói - zöldfelületi jellegű intézmények (sportpálya, temető), intézmények
kertjei, magánkertek.
Sportpálya
A sportpálya szabálytalan alakzatú területen,
lakóterületekkel
közrezárt
helyen
fekszik.
Megközelítése jelenleg csak a Szent István útról
lehetséges. Területének rendezése valamint a
szabályos védőfásítás telepítésének érdekében
szükséges alakzatának szabályosítása, körvonalának
kiegyenesítésére.
(a
Hunyadi
utca
felől).
Tömbfeltárással, ill. gyalogos út kiépítésével
célszerű még egy megközelítési lehetőséget
biztosítani.
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Védőfásítását az elhelyezkedéséből adódó jövőbeni konfliktusok elkerülése miatt mihamarabb
célszerű elvégezni.
Nagyobb sportesemények lebonyolítása érdekében szükség lenne egy murvás parkoló
kialakítására. Kialakításánál ügyelni kell a Fákkal való árnyékolásra, mivel a sportpályán lévő
sportesemények zömmel a nyári időszakban várhatók.
A pálya szélénél kialakított játszótér lehetőséget ad több generáció számára a terület egy
időben való használatára.
Temető
A temető a különleges terület-felhasználás
kategóriában szerepel. Belterülete rendezett, viszont
meglévő nagy lombtömegű, árnyékoló funkciót is
betöltő lombos növényzettel nem eléggé ellátott,
ezért ennek területét fásítani szükséges.
Egy jól fásított, árnyékos temető remek zöldfelülete
lehet a településnek. E célra hárs javasolt nemesebb
fafajok
vegyítésében
Kondicionáló
hatása
felértékelődik a szomszédságában kialakítandó
közpark összefüggésében.
A temető határa és a meglévő lakóterület közé egy
többszintes biológiailag aktív, fás - cserjés - védősáv
telepítése szükséges, mivel ez különböző
területhasználat előbb – utóbb konfliktusokhoz
vezethet. (funkcionális tájhasznosítási konfliktus).
A növénytelepítésnek ez esetben a szűrő és
szélsebesség mérséklő hatásán túl esztétikai,
kegyeleti okai is van.

Magánkertek
A zöldfelületi rendszer egyik legfontosabb eleme ez a kategória, mert területük a korlátlan
használatú zöldfelületek nagyságának többszöröse. Kiváltképp jellemző ez Győrzámolyon
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 (vizuális- esztétikai, ökológiai
tájhasznosítási konfliktus).
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Intézmények kertjei
Az iskola udvara rendezett, viszont nagy lombú árnyékot adó fa elhelyezésére még szükség
lenne.
Az óvoda udvara rendezett, korszerű játszótérrel felszerelt.
Bölcsőde udvara korszerűsítésre szorul.
Az orvosi rendelő környéke rendezetlen.
A bővítésre szánt lakóterületek zöldfelületi ellátását a terv tartalmazza.
Külterület
Erdőterület
Győrzámoly közigazgatási területén két nagyobb és több kisebb
kiterjedésű erdőterület található. Az egyik nagy a települést délről
határoló Mosoni –Duna és annak összefüggő ártéri erdeje, a másik a
település keleti részén található nagy összefüggő zöldfelület a Duna
ártéri erdeje. A kettő között helyezkedik el Tölösi erdő páratlan
kincsű keményfa-ligeterdejével. Területén zavaró hatású a két
szántóterület, mely tájsebként jelenik meg. Visszagyepesítése, nedves
legelővé tétele mind esztétikailag, mind tájökológiailag indokolt.
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. A tájfejlődés során a legmagasabb
produktumot biztosítják, a növénytársulások klimax (záró) társulásai. Számos növény és
állatfaj élőhelyet, táplálkozó-, rejtőzködő- és szaporodóhelyét biztosítják. Az erdőnek emiatt
kiemelkedő szerepe van az élővilág megőrzésében, a biodiverzitás fenntartásában. Erdők
nélkül az élet hazánkban elképzelhetetlen, ezért fontos megőrzésük és területük növelése.
Mezőgazdasági terület
Győrzámoly külterületének árvízmentesített részén
szántóföldi
művelés
folyik,
a
belvíztől
veszélyeztetett területeken a gyepgazdálkodás a
jellemző. A belvízelvezető csatornák partjai mellett
olyan növénytelepítést kell végezni, amely kellő
árnyékolást ad a víznek, s kihangsúlyozza a tájban a
természetes vonalú vízfolyásokat, megőrizze ezzel a
jellemző szigetközi tájalakulási formákat.
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.
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Vízgazdálkodási terület
Az állandó vízfolyások a Nagy–Duna, a Mosoni–Duna és a csatornák e terület
legmeghatározóbb tájképi elemei. 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 is itt van, mégis egyre kevesebben fognak halat. A víz közelsége ma a
turizmus kiépítésére kínál lehetőséget (fejlesztési koncepció 7. pont).

Építmények által igénybe
vett térség

Vízgazdálkodási térség

Hagyományosan
vidékies települési térség

Városias települési térség

Mezőgazdasági térség

Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti (ha)
Erdőgazdálkodási térség

Település területe a MTrT
szerint (ha)

Település területe a KSH
szerint (ha)

Területfelhasználás vizsgálata

KSH kód

Sorszám

1.12.1.

Az épített környezet vizsgálata

Település

1.12.

67 Győrzámoly
1522 2638 2675 700
1560
0
241
173
0
Belterület:
A település a Mosoni-Duna töltéstől északi irányban terül el, csaknem szabályos téglalap
alaprajzú. A belterületi utak meglehetős gyéren fásítottak. A temető néhány idős gesztenyefán
kívül felverődött akác és szedersarjakkal szegélyezett. Rendezendő a templom és a temető
között elterülő gyepes tér, valamint a Liget út és a főút csatlakozásánál elterülő zöldfelület.
Teljesen hiányzik a növénytelepítés az új sportcsarnok környezetében. A lakóterületbe több
helyen szántófoltok, beépítetlen, műveletlen kertek ékelődnek.
A nyugati belterület határt a Zámolyi-csatorna partját kísérő részben nemesnyár erdősávok,
részben természet közeli erdőfoltok zárják le. Délen a lakóterület közvetlenül a töltéshez
kapcsolódik. A délkeleti településszegélyen a közút mellett néhány idős botolófűz maradvány
még fellelhető.
Külterület:
A település külterülete több eltérő karakterű egységre oszlik. Az 1401. sz. közúttól és a
belterülettől délnyugatra eső területen a Mosoni-Duna parti sávja védett és a kiszélesedő
hullámtér nem védett területei változatos, mozaikos természet közeli térségek, ahol főként
gyepek és erdők találhatók. Megőrzendő az extenzív földhasználat és a meglévő szántók
részbeni gyepesítése javasolt. A mentett oldalon a Diós dűlőben már főként a szántók
jellemzőek, de itt is megtalálható bizonyos mértékű mozaikosság, amely ökológiailag és
esztétikailag kedvező. Itt részben kisparcellás szántóművelés jellemző, de jelen vannak az
erdősávok és erdőfoltok is. A közúttól délkeletre eső területen három kavicsbányató mellett
egy- egy maradvány erdősáv tagolja a szántótáblákat. A Mosoni-Duna töltés mellett itt is
megtalálható egy-egy gyepborította parcella.
A közút és az Örömkő-laposi csatorna közötti területegység a leghomogénebb térség, itt
kevés a szántótáblák monotonitását oldó fás vegetációjú zóna. Örömkő-laposi és a Duna töltés
közötti terület változatosabb, jelentős természet közeli vegetációval borított terület, tájkaraktervédelmi zónaként megőrzendő. Itt található a Nagy-Kerék tó, amely már jelentős részben
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feltöltődött, fűzesekkel borított. A Szavai csatorna partját részben vegyes természetes
ligeterdősáv kíséri. Tovább északra már csaknem teljesen megszűnik a szántóművelés és
gyepek, hagyásfákkal, fűzesekkel tarkított rétek és legelők terülnek el. A töltéstől délnyugatra
elterülő vegyeskorú bokorfűzes, nádas, magassásos vegetációval borított terület védelemre
tervezett. A Patkányos dűlői kavicsbányató horgásztóként hasznosított, a kerítéssel lezárt
területen a tóparti keskeny sávban csekély lehetőség van igényes zöldfelület-rendezésre. A két
tó közötti keskeny földnyelven nemesnyár fasor és a Vidra csárda helyezkedik el. A tó keleti
partján megmaradt néhány idős botolófűz, az északi oldalon erdészeti épületek állnak.
A Medvei hídig a tájvédelmi körzet védett területeihez tartozó Duna hullámtér főként
erdőkkel borított, amelyek között jelenleg nemesnyárasok is állnak. A hídtól nyugatra eső
hullámtéri zóna védelemre tervezett. Itt természetes puhafa ligeterdők terülnek el.

1.12.2.

A telekstruktúra vizsgálata

A településre sugaras-halmazos szerkezet a legjellemzőbb, amelyet 2 fő tengely határozz meg.
Az egyik a 1401. számú közlekedési út, amely észak-dél irányban választja el a történeti
településmagot a közelmúltban beépített töltés menti lakóterületektől. A két terület élesen
eltér egymástól, míg az előző megőrizte szabálytalan utcáit, és ennek következtében
változatos telekstruktúrát, addig az utóbbira a szabályos, derékszögű rendszer a jellemző.
A másik meghatározó elem a Zámolyi csatorna, amely az északi lakóterületeket vágja le a
településről. Ezek a lakóterületek szintén sakktáblaszerű kialakításúak.
A gazdasági területek egységesen a dél-keleti területeken húzódnak.
A tájkarakter meghatározó elemei:
Település és úthálózat:
A tájszerkezeti egység területére esik nyolc község belterülete. A térségben két egymásra
merőlegesen kelet-nyugat, illetve észak-dél irányba haladó közlekedési út adja az úthálózat
tengelyét és ezáltal a falvak térbeli helyzetet. Négy település az 1401. sz. közlekedési útra
felfűzötten helyezkedik el, ezek közül Győrtől számítva a második község Győrzámoly. Az
észak-dél irányú, Vámosszabadi határátkelő felé vezető 14.sz. főközlekedési út belterületet
nem érint. Kunsziget a felső településektől közlekedési kapcsolataiban elszigetelt, a MosoniDuna déli oldalán, a Bolgányi-hídon át közelíthető meg. Győr-Bácsán át Vámosszabadi és
Kisbajcs az észak, északnyugati irányú közutak mentén fekszenek.
Településjelleg:
A Mosoni-Duna menti községek épületállománya az 1954-es árvízben csaknem teljesen
elpusztult, ezért itt tradicionális karaktert őrző településegységet nem találunk. A falvak
lakóházai döntően az ötvenes és a hetvenes évek között épültek. A szolgáltató, oktatási,
kulturális és igazgatási intézmények is modern épületek, több településen szórtan
helyezkednek el, így itt egységes településközpont nem alakult ki. Ezek mindegyike a töltésig
húzódó lakóterületű és a közút által kettészelt község.
A zöldfelületi ellátottság jó, de a közterek, intézménykertek zöldfelület rendezése sok esetben
megoldatlan. Az utcák fásítása hiányos, többnyire eltűntek a hagyományos utcasorfák. A
keskeny szabályozási szélességű utcákban a változatos, gondozott előkertek kellemes
összképet adnak.
A bel- és külterület szegélye sokhelyütt átmenet nélküli, a lakóterületet egykor övező kertzóna
sokhelyütt eltűnt, az új lakóterületeknek nincs szerves kapcsolata a környező külterülettel.
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Önkormányzati tulajdon kataszter

Az önkormányzat nagyobb méretű fejlesztési célú lakóterületi ingatlannal rendelkezik.
Az településen működő intézmények (bölcsőde, óvoda, tornacsarnok, orvosi rendelő,
közsségháza, tűzoltószertár, sportpálya) és a belterületi utak az önkormányzat tulajdonában
vannak.
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Épületállomány
Az épületek többnyire jó állapotúak, a település bejárásakor nem látszódtak romos épületek,
csak néhány régebbi épület szorul felújításra. A település összképe ápolt, rendezett.

1.12.4.

Az építmények vizsgálata

1.12.4.1. Beépítési jellemzők
A településen az egylakásos oldalhatáros előkertes beépítés dominál.
A falu legrégebbi telkein az árvíz után a beépítés az eredeti telekszerkezetre valósult meg, így
itt változatos utcaképpel találkozunk: fűrészfogas beépítés, illetve a szabálytalan alakú
tömbökben szabadon álló beépítésű épületek ép úgy előfordulnak mint az előkertes fésűs
házsorok.
A szabadon álló beépítés ezen kívül csak a közelmúltban beépített déli utcákban jellemző,
ahol a telek szélessége ezt lehetővé teszi. (Rákóczi út déli szakasza, Győri út)
Az építési telkek mérete 600-1000 m2 között mozog, a mai kor igényeinek megfelelően. A
történeti településrész hosszabb, kb. 100 m-es hosszúságú telkeinek megosztását, a korábbi
szabályozások már előkészítették, sok telek megosztása már megtörtént. A közelmúltban
alakított telkekre már csak az 45-50 m telekhossz jellemző.

1.12.4.2. Magasság, szintszám, tetőidom
A településen döntően földszintes, sátor- és nyeregtetős lakóépületek találunk.
A falu központjában az 1954 után épített középületek a korszakra jellemző megjelenésű
lapostetős épületek. Az 1980-90-es építésű házak jellemzően nyeregtetősek, beépített
tetőtérrel. A legújabb házakon megfigyelhető az alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán típusú
tetőidom.
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1.12.4.3. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes
épülettípusok

A tájkarakter meghatározó elemei:
Település és úthálózat:
A tájszerkezeti egység területére esik nyolc község belterülete. A térségben két egymásra
merőlegesen kelet-nyugat, illetve észak-dél irányba haladó közlekedési út adja az úthálózat
tengelyét és ezáltal a falvak térbeli helyzetet. Négy település az 1401. sz. közlekedési útra
felfűzötten, Dunaszentpál pedig ennek leágazásában, a Mosoni-Duna mentén helyezkedik el.
Az észak-dél irányú, Vámosszabadi határátkelő felé vezető 14.sz. főközlekedési út belterületet
nem érint. Kunsziget a felső településektől közlekedési kapcsolataiban elszigetelt, a MosoniDuna déli oldalán, a Bolgányi-hídon át közelíthető meg. Győr-Bácsán át Vámosszabadi és
Kisbajcs az észak, északnyugati irányú közutak mentén fekszenek.
Településjelleg:
A Mosoni-Duna menti községek épületállománya az 1954-es árvízben csaknem teljesen
elpusztult, ezért itt tradicionális karaktert őrző településegységet nem találunk. A falvak
lakóházai döntően az ötvenes és a hetvenes évek között épültek. A szolgáltató, oktatási,
kulturális és igazgatási intézmények is modern épületek, több településen szórtan
helyezkednek el, így itt egységes településközpont nem alakult ki. Ezek mindegyike a töltésig
húzódó lakóterületű és a közút által kettészelt község.
A zöldfelületi ellátottság jó, de a közterek, intézménykertek zöldfelület rendezése sok esetben
megoldatlan. Az utcák fásítása hiányos, többnyire eltűntek a hagyományos utcasorfák. A
keskeny szabályozási szélességű utcákban a változatos, gondozott előkertek kellemes
összképet adnak. Jellemző, hogy a múlt századi építésű templomok kertjeiben és a
temetőkben több helyen a növényállomány meglehetősen szegényes.
A bel- és külterület szegélye sokhelyütt átmenet nélküli, a lakóterületet egykor övező kertzóna
sokhelyütt eltűnt, az új lakóterületeknek nincs szerves kapcsolata a környező külterülettel.
A település mai szerkezetét alapvetően meghatározzák az alábbiakban is jól látható
történelmileg nyomon követhető úthálózati elemek. Az 1945. évi árvíz pusztítása mind
építészeti, mind településképi szempontból jelentősen befolyásolta a település jelenlegi
„összhatását”.
A település történeti emlékeit a meghatározó lakóutcák vonalvezetésükkel őrzik.
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A település történelmi útvonalai mentén kialakult nagyobb telkek, mely a korábbi kertkultúra
eredménye, mára jól láthatóan a lakófunkció váltja fel. Ezzel esetleges módon szabdalta fel a
települést a kialakuló telekstruktúra és ehhez természetesen egy esetleges úthálózat is
kialakult.
A későbbi településszerkezeti megfontolások egyértelműen érzékelhetőek a település ÉNy-i
és DK-i részén, ahol mintegy sakktábla szerű telekstruktúra kialakítására került sor az 1997 –
es évben. Az így kialakításra került területek jól érezhetően idegen a település történelmi
magjától. A merev struktúrán a jelenleg érvényes tervek zöldfelületekkel enyhítenek.
Természetesen ezen folyamatok kialakulása a megváltozott telekhasználatból adódnak, mely
folyamat a közelmúltban erősödött meg. A településen élők életvitele megváltozott az állandó
ingázás Győr és egyéb ipari területek fele, illetve a nagyobb bevásárló területek kialakítása a
nagyobb telkek művelésének megszűnését hozták.
A település középső részein jól látható a nagy telkek folyamatos felszabdalásával kialakuló
lakótelkek létrejötte, mely folyamat módosította a hagyományos falu képét és hozta létre az
alvó falut, melyet ma látunk.

Fésűs oldalhatáros előkertes beépítés a Hunyadi utcában

Fűrészfogas beépítés a Szent István utca rövid szakaszában

Kossuth Lajos utca előkert nélküli, vagy minimális előkertű házsora
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Bartók Béla út

Kerékpárút a Rákóczi út mentén

Iskola
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Részlet a faluközpontból

Napjaink jellegzetes beépítése (Győri út)

1.12.5.

Az épített környezet értékei

1.12.5.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Az I. katonai térképen látszik, hogy a település ősi magja a mai Kossuth Lajos utca, Szent
István utca, és Rákóczi utca.
Az 1819-1869 között készült II. katonai felmérés megmutatja, hogy a település lakott része
kibővült a mai Szent László utcával, Liget utcával és Petőfi Sándor utcával. A II. katonai
felmérést követő 60-70 évben a település szerkezete lényegesen nem változott.
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I. katonai felmérés: Győrzámoly 1782

II. katonai felmérés: Győrzámoly 1819-1869
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Győrzámoly 1931

Győrzámoly esetében a történeti útnyomvonalak köré települő falu, olykor esetlegesen, de
általában megközelítőleg centrikusan növelte a település nagyságát. Ezzel magyarázható,
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hogy a település központja az idők folyamán nem helyeződött más alcentrumokba, bár
nagyság akár indokolná ezt.
A történeti településmag sugaras-halmazos szerkezetű. A nyugati oldalon ezzel szemben már
az újabb, szabályos, közel téglalap alakú telkek és a többnyire egymásra merőleges utcák
hálózata figyelhető meg. A telkek nem túl hosszúak, és szélesek, emiatt néhol a szabadon álló
beépítés is megjelenik.
Ez a két oldal természetben is elkülönül, a központban lévő zöldterületek játsszák az
összekötő szerepet. A Rákóczi utca mentén, a központhoz közelebb eső részen már több
családi ház felépült, az utca további beépülése is segíti a két településrész szorosabb
egyesülését.
A település szerkezetét a lakóterületek határozzák meg, és a később kialakult gazdasági terület
jól látható nyúlványa lett a településnek, azzal a nyilvánvaló Győr irányultsággal, mely a
település életét meghatározza.

1.12.5.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Azonosító Lelőhelyszám
21508
22692
74635
74637

1
2
3
4

Név
Kultúrház
Bányató
Kerti-földek
Sós-földek

HRSZ
278, 268/5, 333, 234, 275, 268/6, 277, 276, 279, 281, 282/1, 283
067/26, 084, 067/19, 093/18, 067/18, 086, 083/5, 067/27
096/3, 096/2
040/28, 040/26, 040/27, 0105, 042/15
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(Forrás:

Lechner

Lajos

Tudásközpont

1.12.5.3. Műemlék, műemlékegyüttes

Törzsszám Azonosító

Helység

Cím

3538
3538
11261

Győrzámoly
Győrzámoly
Győrzámoly

Iskola u. 7.
Patkányos-puszta

25816
4435
11669

Név
R. k. templom ex-lege
műemléki környezete
R. k. templom
Szivattyúház

Helyrajzi szám
268/6, 277, 278, 327, 333
268/5
0241
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Szent László római katolikus templom
Győrzámoly már a középkorban az esztergomi
főegyházmegyébe, a komáromi főesperességbe, a
hédervári esperesi kerületbe tartozott.
1561-ban a főpásztori vizitátor járt Győrzámolyon, aki
megállapította, hogy Győrzámolynak nincs plébánosa, a
templom teljesen elhagyatott az urak hanyagsága miatt,
akik mind lutheránusok.
Megállapítható tehát, hogy a reformáció hatása a
faluban is érezhető volt. A vizitátor szavaival élve: „a
pásztor nélküli nyájat idegenek környékezik meg".
Tény, hogy a győrzámolyi templom még 1647-ben is
evangélikus kézen van. A század végére azonban a
templom újra katolikus.
A XVIII. században Győrzámolynak Szent Erzsébet
tiszteletére épült a temploma van, ez később romba dőlt.
1700-ban a régiek emlékezete szerint építette a Máriakápolnát Eszterházy Ferenc, de nem szánták és nem is
használták kápolnának.
1714-ben restaurálják a régi templomot. A templomtorony rendes faépítmény, és a templom
Szent László tiszteletére épült.
Érdekesség, hogy 1717-ben a plébánost a templom kriptájába temették el.
1722-ben állítatta a közút mellé Nepomuki Szent János szobrát egy mészáros legény.
1736-ban a templomhoz tornyot építenek Apponyi Lázár gróf költségén. A sírok felásásánál
aranylánccal összefűzött, aranypénzek kerültek elől. Boros plébános az aranyakat
sekrestyeépítésre használta fel.
A toronyban 1754-ben egy 50 fontos megáldott harang teljesített szolgálatot. A vasárnapi és
az ünnepi misék 10 óra tájt voltak. Ilyenkor magyarul is prédikáltak.
A plébános nem a plébánián lakik, mert az romokban van, hanem egy falubeli házában.
1764-ben új harang érkezik a községbe, súlya 189 font. A harang a község összefogásának
eredménye.
1773-ban a plébánia is újjáépül téglából, nagyobb ablakokkal. A ház náddal fedett, két szobás.
A szobák földje téglázott, külön tejkamra és éléskamra van.
1779. május 6. Bezárják a templom körüli régi temetőt és felszentelik, megnyitják az új
temetőt mintegy 121 lépésre a templomtól. Ide viszik át a régi temető nagy keresztjét is. Az új
temetőt töltés veszi körül. Ide temették a zámolyi, ladaméri és újfalui híveket és pedig
díjtalanul.
Ebben az évben földrengés rázza meg a falut, aminek hatására a templom erőteljesen
megrongálódott. Viczay Mihály gróf szinte alapjától újjáépítette. Téglából épül, zsindellyel
fedik, a toronyba három harangot terveznek és kripta nem épül hozzá. Bútorokkal és
istentiszteleti ruhákkal is felszerelik.
1780-as évekből való Győrzámolyon egy szép vörösmárvány keresztkút, barokk fa fedővel,
rajta Keresztelő Szent János és a keresztelkedő Jézus szobra.
1788. július 5. új plébániát állítanak fel Dunaszentpálon és Dunaszeg fíliát Győrzámolytól
elszakítva odacsatolják.
A fejlődés, a békés egyházi élet 1869-ig folyt nyugalomban, ebben az évben április 30-án
nagy tűz pusztít. Leég a szentegyház, a paplak, gazdasági épületei, valamint több családi ház.
A megyei feljegyzések szerint leégett az iskola is.
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A következő évben megtörténik a restauráció. Új tornyot építenek, kicserélik mind a
templom, mind a plébánia tetejét. Megtörténik a templom külső-belső javítása, meszelése.
1889-ben a templom köré 32 db vadgesztenyét ültetett Ecsedy Gyula plébános.
Az 1910-es templomszámadás szerint sor került az öröklámpa (örökmécses) felszerelésére.
1916-ban a két nagyharangot elviszik ágyúnak.
1919 december 26-ra virradó éjjel villámcsapás éri a templomtornyot.
1921-ben elnémul a kisharang is. Ez évben érkezik egy 35 kg-os „H" hangú ércharang. 1922ben egy 175,5 kg súlyú „D" hangú harang. 1930-ban egy 278 kg súlyú „H" hangú harang.
1941-től Kutasi Károly lesz az új plébános.
1950-ben megtörténik a templom mennyezeteinek a festése.
1954. július 15-én a Duna gátat szakított Ásványrárónál. A Szigetköz a víz áldozata lesz.
A plébános július 26-án, hétfőn tér vissza a faluba: „A plébánia áll. Templomunkban a jelek
szerint talán 1-2 ujjnyi víz hatolt be a küszöbön át, vagy talán be se hatolt, csak alulról
felázott, szivárgott; a kövezet 3,5 cm-et süllyedt a templomban, a szentélyben és a
sekrestyében. A kőlapok összetörtek; a szószék téglalépcsője is süllyedt 4-5 cm-et és a faltól
elvált, de használható." 1954. augusztus 4. Első mise a győrzámolyi templomban.
Patkányos-pusztai szivattyútelep
1892. évben a térségben levonult katasztrofális mértékű árvíz során – a Győrújfalunál történt
gátszakadás következtében - Alsó-szigetköz víz alá került. Az akkori kormányzat – a
térségben már az 1880-as évektől, az árvízi katasztrófák elleni védekezés céljából működő
négy érdekeltségből - megalakította a Szigetközi Ármentesítő Társulatot. Az 1897 és 1899ben bekövetkezett gátszakadások okozta óriási károk hatásai miatt a Társulat elhatározta,
hogy az ármentesítés kérdését a térségben egységesen kezeli. Az árvízvédelmi biztonság
növelése érdekében elhatározták, hogy a töltéseket a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna mentén
megerősítik. A munkálatok ilyen szempontok szerint el is kezdődtek.
Az árvízvédelmi intézkedéseket követően a belvízlevezetés kérdései kerültek előtérbe. A
munkák tekintetében új korszakot jelentett gróf Khuen Héderváry Károly volt
miniszterelnöknek a Társulat elnökségében kifejtett tevékenysége. 1910-től a világháború
kezdetéig sorra épültek a gőzgépes szivattyútelepek / Kisbodaki telep, Zsejkei telep, Kisbajcsi
telep, Győrzámolyi telep/.
Az I. világháború kitörése a megkezdett
folyamatokat félbeszakította, mert a
munkákat végző fizikai dolgozókat és az
irányító mérnököket is a frontra
vezényelték.
Az
I.
világháború
befejezése
után
a
munkálatok
újraindításának
megszervezésében
elévülhetetlen a szerepe a volt
miniszterelnök, Társulati elnökségi tag
fiának, ifj. gróf Khuen Héderváry
Károly felsőházi tagnak a Szigetközi
Társulat
elnökeként
Ármentesítő
kifejtett
tevékenységét
illetően.
Irányításával indultak újra nagy erőkkel a belvízmentesítési és ármentesítési munkák.
A szénszállítási nehézségek és költségek miatt eltérően az addigi rendszertől az új telepeket az
1920-as évektől kezdve a nyersolaj üzemre tervezték.
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Ezen elvek szerint épült meg 1926-ban az Ásványi szivattyútelep 100 lóerővel és 1200 liter
másodpercenkénti vízszállítással, valamint 1927-ben a Patkányosi telep 150 lóerővel és 1880
liter másodpercenkénti vízszállítással, kompresszor nélküli Diesel-motorokkal meghajtva.
Ezen beruházásokat a Társulat azzal a célzattal valósította meg, hogy a Szigetköz részére
olyan csatornahálózatot és belvíz átemelő telepeket létesítsen, amelyek alkalmasak arra, hogy
ezen
a
termékeny
területen
a
mezőgazdasági termelést
biztosabb
alapokra
helyezzék. A patkányosi
szivattyútelep
a
Szigetközi
belvízrendszerben
a
01.03.
számú
belvízvédelmi szakaszon,
a Patkányosi tápcsatorna
torkolatában,
Győrzámoly külterületén
helyezkedik
el.
A
telepnél lehetőség van
megfelelő dunai vízállások
esetén
fordított
irányú,
szivornyakénti működtetésre.
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Közlekedés
Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Medvei Duna híd (Medve-Szlovákia és Győrzámoly-Magyarország között)
Győrzámoly Győr felől a Győr- Mosonmagyaróvár közötti 1401. sz. szigetközi úton érhető el.
A falunak Győrrel rendszeres autóbusz-összeköttetése van, onnan mintegy negyed órás
buszozással érhetünk a településre. A 1401. sz. állami út aszfaltburkolat minősége megfelelő.
A 14. sz. út rövid a határátkelő előtti szakasza is Győrzámoly területén vezet át.
Üzemanyagtöltő állomás nincs, 6 km-re Győrben van az első tankolási lehetőség.
Helyi járműjavító iparos 4 fő működik a településen. A községben lévő személygépkocsik
száma 883 db (a súlyadó szerint).

1.13.2.

Közösségi közlekedés

Győrzámoly megközelítése 100 %-ban közúton történik.
A buszjáratok menetrendje a község lakói szerint megfelelő, a községben 4 buszmegállópár
található. Közvetlen járat van Győr felé, átlagosan 30 perc a járatsűrűség, de a
csúcsidőszakokban 5-10 percenként indul járat.
A buszmegállókra az 500 m-es rágyaloglási távolság szinte minden lakóingatlanról biztosított.
Kötöttpályás
Vasút kapcsolattal nem rendelkezik a település, vasútállomás legközelebb – kb. 9 km-re Győrben található, az utat személygépkocsival megtéve kb. 20 percre.

1.13.3.

Kerékpáros és gyalogos közlekedés

A 1401. sz. szigetközi út mellett kiépült a kerékpárút (3 km), amely a GYMS Megyei
Területrendezési Terv szerint az országos kerékpárút törzshálózat eleme.
A gyalogos közlekedés fejlesztésének első lépcsője a ma még hiányzó járdák megépítése a
1401 sz. út és a töltés közötti lakóterületeken.
Az újonnan építendő járdáknál a településen már kialakult járdatípust célszerű építeni, 1,2-1,5
m szélességben.
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A gyalogos és kerékpáros utak burkolása és megfelelő közvilágítással való ellátása
elengedhetetlen.

1.13.4.

Parkolás

Járműellátás tekintetében a település az elfogadott normatívák figyelembe vételével jól
ellátottnak tekinthető, mely sajátos közösségi közlekedési helyzetéből és vasúti kapcsolatának
teljes hiányából is adódik.
Járműtárolás vonatkozásában jelentős változás nem várható, hisz családi házas beépítés esetén
elsősorban a telken belüli gépjármű elhelyezés a jellemző. Egyes intézmények esetében
szükséges biztosítani közterületen a parkolást, mint a polgármesteri hivatal, templom,
időszakosan a temető, itt elegendő parkolóhely áll rendelkezésre.
Parkolóterület kialakítása szükséges még a sportpálya területéhez kapcsolódóan. A parkolók
csapadékvízét csak előtisztítás után lehet a szikkasztóárokba vezetni.

1.14.
1.14.1.

Közművesítés
Víziközművek

Vízgazdálkodás és vízellátás
Vezetékes ivóvízellátás 1986. óta működik Győrzámolyon. Egyedi vízmű nincs a településen.
A községben a szigetközi regionális rendszerhez kapcsolódóan épült ki a vezetékes vízellátó
rendszer, melynek kezelője a Pannon-Víz ZRt. a regionális nyomóvezeték az 1401 sz. út
mentén épült ki.
A tervezett fejlesztéseket a vízműrendszer kapacitása ki tudja elégíteni.
A ma kiépült hálózathoz körvezetékes módon, körvezetékes nyomvonalakkal lehet
kapcsolódni és ellátni a tervezett fejlesztési területeket. A kiépítendő nyomvonalak
egységesen NA 100 KM méretben valósuljanak meg.
A tervezett bővítések tüzivíz biztosítását a gerincvezetékre 200 m-ként telepített föld feletti
tűzcsapokkal kell kielégíteni. A gazdasági területek oltóvizeit (igényeik meghatározásával)
saját területen belül létesített tüzivíz tározók létesítésével kell biztosítani.
Szennyvízelvezetés
Győrzámoly az Öttevény térségébe tartozó településekkel összefogva oldja meg a
szennyvízelvezetést. A szennyvízelvezetés mai rendszere kiépített, a Kunszigeten kiépült
19076 LE terhelésű térségi szennyvíztisztítóhoz csatlakozik.
Közműolló (egységnyi ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza) (százalék):
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A jelenleg tervezett területfejlesztések jelentős része a gravitációs rendszerű csatornahálózatra
csatlakoztatható. A csatlakozó új gerincvezetékek NA 200 KG PVC méretűek lehetnek. Az
alkalmazható min. hosszesés 3‰.
Különösen ügyelni kell az ipari gazdasági területek szennyvizeinek minőségére. A
telephelyeken belül a szükséges előtisztításokat el kell végezni, úgy hogy a közcsatornába
csak az előírás szerinti szennyvízminőség köthető be.
A térségi szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító üzemeltetője a PANNON-VÍZ Zrt.
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Győrzámoly, mint a Szigetközi települések legtöbbje, a kedvező altalajadottságok
kihasználásával vezeti el a csapadékvizet. Ezeket a településen belül található nyílt árkokban
szikkasztják el.
A tervezett utak mentén árkok rendszerét gondos tervezéssel a két befogadó irányába érdemes
gravitáltatni. A csatlakozások előtt homokfogó (olajfogó) műtárgyak beépíthetőségét meg kell
őrizni.
Az ipari területek csapadékvizeit saját területen belül kell elhelyezni, ügyelve a megfelelő
vízminőségű és hatékonyságú előtisztításra.

1.14.2.

Energia

Energiagazdálkodás és energiaellátás
Győrzámolyon az E.ON Energiaszolgáltató Kft szolgáltatja a villamos energiát. A hálózat
kiépült és jelenleg is üzemel.
Az új építési területek energiaellátása a meglévő hálózathoz csatlakoztatható.
A település földgázhálózata kiépült és jelenleg is üzemel, a tervezett fejlesztéseket a meglévő
hálózathoz csatlakoztatni lehet. A több telket ellátó gerincvezetékeket D 63 PE, míg a kisebb
telekszámot kiszolgáló gerincvezetéket D 32 PE méretben kell kiépíteni. A kiépítés során
törekedni kell a körvezetéki jelleg megtartására.
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Elektronikus hírközlés

A község távközlő hálózatát a Magyar Telekom üzemelteti.
A községet 96-os körzetszámmal kapcsolták az országos távhívó hálózatba.
A távközlési ellátás alanyi jogon történik, s bár műszaki megoldásában a távközlés közmű
jellegű, rendelkezésre állása azonban egyéni jogosultság függvénye. A jelentkező új igények
alanyi jogú elbírálást követően nyernek kielégítést.
Győrzámoly Dunaszeg telefonközpontjához csatlakozik.
A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek
területi korlátja nincs.
Győrzámoly területén több internet és TV szolgáltató működik.
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Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
talaj

Geológiai és talajtani adottságok
A Szigetköz kialakulása a földtörténeti múltban 2, 5-3 millió évvel ezelőtt a harmadkor és a
negyedkor határán kezdődött. Ekkor ömlött le a Pannon-tenger elhagyatott medencéjébe az
Ős-Duna roppant vízmennyisége. A síkságon szétterülő víz nem tudta hordalékát tovább
görgetni és nagy részét lerakva szigeteket, zátonyokat épített. Közöttük sok ágra szétválva
folyt tovább. Évezredekkel ezelőtt ezen a területen beltenger volt. A geológiai körülmények
folytán a víz (a Duna) megtalálta mai útját, illetve folytatódott a sík terület feltöltődése. A
folyás itt lelassult, s ezzel a hordalékmozgató képessége is lecsökkent. Lerakta a hegyvidékről
görgetett kavicsot, amely több száz méter vastagúvá nőt. Ezen a hordalékkúpon szanaszét
ágazó mederrendszer alakult ki.
Szigetköz talaja a Duna hordalékán alakult ki. Termőrétege laza szerkezetű homok, homokos
iszap és agyagos iszap. E fedőréteg vastagsága 0,2–0,8 m között változik. Itt, a folyó
sodrásától és vízmennyiségétől függően alakultak ki a durvább-finomabb szemcsézetű iszap-,
homok-, és agyagrétegek. Így összességében az erősen rétegezett öntéstalajok jellemzik a
Szigetköz területének túlnyomórészét. Az öntéstalajok rendszerint karbonátosak, vagyis a
lúgos kémhatás a meghatározó. Így, a nagy karbonát tartalom következtében a szervesanyag
felhalmozódása könnyen megy végbe.
A mélyebben fekvő részeken, ahol a talajvíz a felszín közelében van, réti talajok alakultak ki.
A magasabban fekvő területeken, ahol ritkábban volt vízborítás alatt a talaj, viszonylag
korábban indult meg termőréteg kialakulása és a szántóföldi művelés. Ezeken a részeken
csernozjom jellegű talajok jöttek létre.
Egyes területeken, ahol nemrég tértek át szántóföldi művelésre, vagy ahol még most is legelő, kaszáló-, vagy erdőhasznosítás a jellemző, fiatal dunai öntéstalajokat találunk, túlnyomórészt
eredeti, nyers állapotban.
Győrzámoly talajai elég homogének, leginkább öntéstalajokat találhatunk itt, zonális talaj
nem alakult ki a területén. A talajfejlődésre két tényező volt hatással: a terület sztyepp klímája
és a holocén alapkőzet. A réti típusú csernozjom talaj az újholocén során települt meg a
medrekben és ártéri üledékekben.
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felszíni és a felszín alatti vizek

Felszíni vizek
Duna Szigetköznél víztest

Győrzámoly

A víztestet alkotó vízfolyás neve: Duna és a jobbparti hullámtéri ágrendszere
Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése [vízhálózat kialakulása,
vízgyűjtő terület morfológiája (alak, domborzati viszonyok, jelleg: dombvidéki vagy
síkvidéki), lefolyási viszonyok, vízjárás, fontosabb vízrendezési és folyószabályozási
beavatkozások, árvízvédelmi fejlesztések, stb.]
A Duna folyamszabályozása mindig jelentős feladatot jelentett az itt élők számára. Részben
az árvízi biztonság megteremtése, részben pedig a nemzetközi hajóút biztosítása céljából. A
Duna jobb partján az első összefüggő árvízvédelmi töltésrendszert a „Szigetközi
Árvízmentesítő Társulat” építette ki az 1800-as évek végén. 1954-es árvíz után több ütemben
történt jelentős védvonal fejlesztés, mely érdemben 1975-ben fejeződött be. A térségben
legjelentősebb beavatkozás szlovák területen a dunacsúnyi tározó és a Duna 1842 fkm
szelvényében a Dunakiliti duzzasztómű kiépítése. A dunacsúnyi tározó kialakítása óta a
hajózás a bősi erőmű üzemvíz-csatornáján keresztül történik, de a régi Duna meder szerepe az
árvizek levezetésében megmaradt.
A Duna 1992 októberében történt elterelését követően jelentősen megváltozott a közös RajkaSzob közötti folyamszakasz állapota. Az eredeti Duna mederbe a korábbi vízhozam töredéke
érkezik.
Ennek következtében a Duna meder vízszintje jelentősen lecsökkent, a parti zátonyokon és
szigeteken nagymértékű vegetációs folyamat indult meg. A vízszint csökkenés a környező
területek talajvízszint állapotára is kihatással van, az elburjánzott növényzet következtében az
Öreg-meder árvízlevezető képessége jelentős mértékben leromlott. A mellékágakból
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„kiszaladt” a víz, kiszáradtak. 1995-ben elkészült a jelenleg is üzemelő, hosszú távú
megoldást jelentő ideiglenes fenékküszöb, amely a hullámtérben megépült számos
műtárggyal együtt lehetővé teszi a hullámtéri területek vízpótlását. Az üzemvíz csatorna
torkolata alatti folyamszakaszon jelentős mederátrendeződés alakult ki, mely egyes esetekben
szinte ellehetetlenítette a nemzetközi hajózást és a hajóút Duna Bizottság által meghatározott
paramétereinek teljesítését. Ezért a két ország közös tervet dolgozott ki a gázlós szakaszok
rendezésére. A munka keretében a szabályozási művek rongálódásainak helyreállítása történt
meg, új folyamszabályozási művek kerültek beépítésre, illetve a Szap-Gönyű közötti
szakaszon és az árvizek levezetése, valamint a természetvédelmi igények kielégítése
érdekében mellékág rehabilitációkra került sor.
Szlovák részről a vízlépcső rendszer tervei alapján tovább folytatódott az árvízvédelmi művek
megerősítése, mely a magyar oldalon nem történt meg. Ennek következtében a Duna e
szakaszán az egyenlő árvízi biztonság elve nem teljesül.
A felsőbb (osztrák) Duna szakaszon bekövetkezett változásokat (emberi beavatkozások)
hatására megváltozott a folyó hordalékháztartása, ami az érkező görgetett hordalék-anyag
hiányában jelentkezik. Ennek következtében a folyó elragadó ereje megnövekedett, szabad
hordalékszállító képességgel rendelkezik, s ez a mederfenék erózióját okozza, maga után
vonva a kisvízszintek süllyedését is.
Mosoni-Duna középső víztest

Győrzámoly

A víztestet alkotó vízfolyás neve: Mosoni-Duna
A Mosoni-Duna, a Duna egyik fattyúága, nyomvonala rendkívül kanyargós. A folyó
Magyarországon ágazik ki (ered) és torkollik a Dunába, mintegy 120 km megtétele után. 11
híd keresztezi, 19 műtárgy épült ki rajta és 39 sziget található medrében. A folyónak önálló
vízgyűjtőterülete gyakorlatilag nincs, viszont a betorkolló mellékvízfolyások (Lajta, Rábca,
Rába) jelentős vízgyűjtővel rendelkeznek.
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A folyó vízbetáplálása teljes mértékben szabályozott módon történik a Dunacsúnyi tározóból
a Rajkai 1-es zsilipen, és a tározó szivárgó csatornáján keresztül érkező vízhozamokból, a
VI.-os zsilipen (Vígh zsilip) keresztül. Vízjárása az üzemrend szerint 8-40 m3/s között,
évszaktól, és a Duna természetes vízjárásától függően változik.
A folyó korábbi vízjárására jellemző volt, hogy hosszabb-rövidebb ideig a felső
mederszakaszon nem került sor felszíni víz bevezetésére. A Mosoni-Duna vízellátása 1995ben a fenékküszöb üzembe helyezése után stabilizálódott. A megfelelő vízellátás lehetővé
teszi a folyó mozaikosságának helyreállítását, mellékágainak, holtágainak rehabilitációját. A
Mosoni-Duna vízkészletét alapvetően a felszíni mellékvizeken, és a vízhasználatokon kívül a
környező talajvízzel való kapcsolat is jelentősen befolyásolja.
A víztest a folyó középső, a Lajta és a Rába torkolat közötti szakaszát foglalja magába.
A folyó Győr, Győrzámoly és Győrladamér térségében közelíti meg az árvízvédelmi töltést.
Ezeken a szakaszokon bármilyen parthasználat csak az árvízvédelmi biztonság prioritásával
képzelhető el. Általános elv, hogy törekedni kell a hullámtér szélesítésére, a parterózió
megbízható megakadályozására. Ebből a szempontból a Győrzámolyi strand térségét lehet a
legkritikusabb helynek minősíteni.
Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer

A víztestet alkotó vízfolyások neve (Győrzámolyra vonatkoztatva): Szavai-csatorna,
Patkányosi-tápcsatorna, Örömkő-laposi-csatorna, Zámolyi-csatorna, Tölösi I.-csatorna,
Telefonállású-csatorna, Patkányosi-csatorna
A hajdani szövevényes ágrendszerű Duna az árvédelmi töltés megépítésével két részre
szakadt: hullámtérre és mentett oldalra. Az árvédelmi töltéstől a Mosoni-Dunáig terjedő ún.
mentett oldal jellemző mozaikos tájszerkezetét az élővizek, a különböző mértékben
feltöltődött Duna ágak és a környezetükben kialakuló vízi és szárazföldi növényzet valamint
az ehhez alkalmazkodó művelt mezőgazdasági területek, települések alkotják. A víz
alapvetően meghatározza a gazdálkodás feltételeit, meghatározó a víz jelenléte.
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A mentett oldalon a valamikori Duna ágak nyomvonalán azok összekötésével sűrű, 1,3
km/km2 fajlagos csatornasűrűségű belvízlevezető csatornarendszer került kiépítésre, melyek
részben gravitációsan, részben pedig 8 db stabil szivattyútelepeken keresztül vezetik a
fakadóvízből keletkező belvizeket a Mosoni-Dunába illetve a Dunába. A belvízrendszer mai
formájában 1975-re épült ki.
A Duna medersüllyedése és a Duna 1992. évi elterelése miatt a hiányzó vízkészletek pótlására
igazgatóságunk kidolgozta a belvízlevezető csatornahálózat átalakításával a mentett oldali
vízpótló rendszer koncepcióját. Ennek alapján mederbővítések, meder összekötések, új
medrek és műtárgyak létesítésével folyamatosan épült, illetve épül ki a rendszer. Első
lépésként a Felső-Szigetközi gerinchálózat valósult meg, majd 2005-ben a Parlagnyilasi
csatorna megépítésével Alsó-Szigetközben is megindulhatott a víz pótlása. A
gerinchálózathoz fokozatosan csatlakoznak a részterületek vízpótlását biztosító létesítmények.
A jelenlegi, kettő funkciójú rendszer 168,7 km állami tulajdonú, ÉDUVIZIG-kezelésű medret,
valamint társulati csatornákat tartalmaz. Vízpótlási lehetőség a Szivárgó csatornából a Kisrévi
vízkivételen és a Hullámtérből a Remetei zsilipen keresztül van, a rendszerben levonuló víz öt
ponton kerül továbbvezetésre, a Mosoni-Duna irányába.
Felszín alatti vizek
Győrzámolyt a porózus, ill. sekély porózus típusú „Szigetköz” nevű felszín alatti víztest érinti.

1.15.3.

levegőtisztaság és védelme

Számottevő levegőszennyezést okozó ipari létesítmény a település területén nincs és a
település átszellőzöttsége is megfelelőnek mondható. A közlekedésből származó
levegőszennyezés nem számottevő. A fűtési mód az elmúlt években átalakult, a vegyes
tüzelésről egyre többen álltak át a gázfűtésre. A pollenveszély nem jellemző a térségben,
nyáron a burkolatlan utakból származik elenyésző mértékű porterhelés.

1.15.4.

zaj- és rezgésterhelés

Rendszeres zajt és rezgést okozó terhelőforrás a településen nem található.

1.15.5.

hulladékkezelés

Győrzámoly Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretein belül látja el, a Társulás
által megbízott cég: Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A településen találhatók hulladékgyűjtő szigetek, amelyeknél lehetőség van a szelektív
hulladékgyűjtésre. A közszolgáltató a Győrzámoly, 139/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő
hulladékudvarban – nyitvatartási időben – egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését
biztosítja azon ingatlanhasználó számára, aki a vele kapcsolatos közszolgáltatási jogviszony
fennállását a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott azonosító dokumentummal igazolja
és a hulladékgazdálkodási díjat a közszolgáltató részére megfizette.
Győrzámolyon nem "működik" illegális lerakó. E helyzet fenntartása, a környezetszennyezők
büntetése, a táj rekultivációja mind-mind az ott élőkön és az önkormányzat anyagi helyzetén
múlik és a jövő egyik legsürgetőbb feladata.
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Katasztrófavédelem
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befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
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beépítést,

vízkár veszélyeztetettség

Árvíz és belvízvédelem
A Mosoni-Duna alsó szakaszán az árvízvédelmi problémát alapvetően a dunai árhullámok
visszaduzzasztása és a Rábai, Rábcai árhullámokkal való egybeesése okozza. A
visszaduzzasztás Mecsérig visszahat, ezért a káros elöntések megakadályozására már az 18941895-ös években töltést építettek a bal parton Vénektől - Dunaszentpálig 33,5 km hosszban,
majd az 1899-1900-as években a jobb parton a Rábca torkolattól - Mecsérig 20,5 km
hosszúságban. Győr belterületén pedig árvédelmi fal épült. A töltések magassági kiépítése az
addig észlelt legnagyobb árvízszintre történt. Az 1954-es nagy dunai árvíz után, a dunai
töltéserősítésekkel egyidőben került sor a Mosoni-Duna töltéseinek magassági és
keresztmetszeti megerősítésére. A magassági kiépítés az akkori 1%-os árvízszintre +0,5 m
biztonságra történt. Az 1965-ös árvíz mind magasságában, tartósságában újabb próba elé
állította a védvonalakat, főleg Győr belterületén. Győr árvízvédelmének növelése érdekében
határozat született, hogy a belsőségi védvonalakat az 1%-os árvízszint +1,5 m-es biztonságra
kell kiépíteni. A beruházás kivitelezése 1975-ben kezdődött. A belsőségi partszakaszok egy
részén esztétikus árvédelmi fal épült, másutt pedig földből készült a megerősítés, mind
keresztmetszeti, mind magassági értelemben. A beruházás keretében valósult meg a
püspökerdei átvágás is.
2014. végére befejeződött a „Duna-projekt” keretein belül zajló árvízvédelmi gát
megerősítése és zsilip újjáépítése.
A Vének-Dunaszentpál árvízvédelmi szakaszon az altalaj-állékonysági hiányok javítására
szivárgókat építettek. Emellett a töltéstest mintegy 15 töltéskilométer hosszúságú szakaszán
megoldották az állékonysági és keresztmetszeti hiányosságokat. A területen négy
árvízvédelmi műtárgy átalakítása és felújítása is megvalósult: ezek közül a Zámolyi zsilipet
átépítették, vízszintszabályozó zsilippel és hallépcsővel egészítették ki.
A fejlesztés során a győrzámolyi töltésszakaszon is létesült kerékpározásra alkalmas szilárd
burkolatú út.

1.17.

Éghajlat

A kistáj, így Győrzámoly éghajlata is a mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlati
típusba tartozik. Évente mintegy 2000 óra napsütés valószínű, ebből nyáron 800, a téli
évnegyedben mintegy 205 órán át süt a nap. Az évi középhőmérséklet 9,5 -10,2°C körüli. A
vegetációs időszak hőmérsékleti átlaga 16,0-16,5°C körüli. Az évi csapadékmennyiség 660700 mm.
A vízháztartás szempontjából fontos elem a párolgás. A szabad vízfelületek párolgása a térségben 600-620 mm. A talajfelszín párolgása, a területi párolgás a levegő párologtató képességétől, a hőmérsékleti és szélviszonyoktól, a párolgó felület minőségétől függ. A térség vízmérlege 50-75 mm vízhiánnyal zárul.
Az uralkodó szélirány az északnyugati, azt követi a délkeleti, majd a déli.
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HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

SWOT – analízis
A helyzetfeltáró, állapotfelmérő munka folyamán viszonylag nagytömegű és sokrétű
információ gyűlik össze, melyeket valamilyen formában rendszerezni, kezelni kell. Ez
tulajdonképpen értékelést jelent, ami arra irányul, hogy miként lehet a feltárt tényezőket a
stratégiánál figyelembe venni.
A stratégiai tervezés egyik közkedvelt módszere a SWOT-analízis. Lényegében a belső és
külső környezetet kapcsoljuk össze, keresve mindazokat a feltételrendszereket, amik a jövőt
hordozzák, tehát erősségét adják a településnek. Megállapítjuk azokat a tényezőket, amik
viszont akadályozzák a jövőt, gyengítik a rendszer működését, s ezáltal majd valamilyen
szintű beavatkozást is igényelnek.
A lehetőségek közé azokat soroljuk, amelyek a fejlesztés újabb tereit jelentik, így más
kapcsolatokat, további erőforrások megjelenését kínálhatják, vagy éppen a rendszer belső
adottságainak átértékelését, azok megváltoztatását szorgalmazzák.
A veszélyek közé sorolhatók azok a tényezők, amelyek akadályozhatják a jövőt, az egyes
rendszerelemek aktivitását fékezhetik. Ezek megszűntetése elsősorban nem a
területrendszerből következik, hanem a külső, független hatásokból.
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Erősségek:
Az alacsony légszennyezettség és zajterhelés.
Győr
közelsége
–
győri
agglomeráció.
Munkalehetőség, közép- és felsőfokú intézmények
közelsége. Könnyen elérhető megyei és regionális
szolgáltatások.
Magas jövedelem.
Teljes körű infrastrukturális ellátottság
Növekvő népességszám, amelyen belül magas a
gazdaságilag aktívak aránya.
Nagy arányú képzett lakosság. A közeli országhatár
és az oktatás hatására nő a nyelvismerettel
rendelkezők aránya.
Győrzámoly rendelkezik olyan területekkel,
amelyek a lakóterületi és gazdasági fejlesztések
szolgálatába állíthatók.
A jó minőségű termőföld, amely sokrétű agrár és
kertészeti hasznosítást tesz lehetővé.
A védett területek – a Mosoni-Duna hullámtér természet közeli állapota, ökológiai és esztétikai
értéke, amely alapot teremt az ökoturizmus és a
vizisportok számára.
A szigetközi kerékpárút kiépítettsége.
Kedvező szociális ellátottság

Lehetőségek:
A megnövekedett lakóterületi igény hatására új
lakóterületek kialakítása önkormányzati tulajdonú
területeken.
Csapadék-vízelvezetés megoldása a település
lakóterületein.
Faluközpont fejlesztése, piactér, árusító pavilonok
elhelyezése.
A középületeket érintő infrastrukturális fejlesztések
folytatása.
A települési zöldfelületek fejlesztése. Utcabútorok,
virágágyások a közterületeken.
Az ökoturizmus infrastruktúrájának kiépítése
részeként az üdülést szolgáló zöldfelületei
intézmények – strandok, csónakkikötő, parti sétány –
kialakítása, a meglévők zöldfelület rendezése, a
növényállomány kiegészítése.
A településeken található műemlékek, szakrális
épületek és szobrok felújítása. Tájházak, a
települések hagyományőrzéséhez tartozó épületek,
helyiségek kialakítása, felújítása, fejlesztése
A vízhez és a vizes élőhelyek állat és
növényvilágához kötődő tevékenységek – halászat,
gyékény,
nádhasznosítás,
ártéri
extenzív
gyümölcstermesztés és feldolgozás.
Alternatív energiahasznosítás
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Gyengeségek
Mosoni-Duna vízminősége, amely csak korlátozott
üdülési használatot tesz lehetővé.
Negatív természetes szaporodás.
A hagyományos településkarakter eltűnése az 1954.
évi árvíz pusztítása következtében.
A településeken az egységes utcafásítások hiánya, a
jellegzetes utcasorfák eltűnése, örökzöldekkel való
pótlása.
A közterek és intézmények zöldfelületeinek
esetenkénti hiánya, illetve nem megfelelő ápoltsága.
Az üdülést szolgáló zöldfelületi létesítmények –
kempingek,
strandok,
sportlétesítmények
viszonylagos hiánya, zöldfelület rendezésük és
ápoltságuk hiányosságai.
A homogén szántótáblák nagy aránya a közút és az
Örömkő-laposi csatorna közötti területen.
Alacsony vállalkozási aktivitás a lakosság körében.

Veszélyek:
Győr munkaerő-elszívó hatásának eredményeként
az agrártermeléstől mindinkább elszakadó lakosság
kapcsolata
megszűnik
a
falu
közvetlen
környezetével. A falvak tovább uniformizálódnak,
vidéki karakterük végleg megszűnik ezáltal az
ökoturizmus számára kevésbé vonzó célpontok
lesznek.
A térség mindinkább az átmenő idegenforgalom
közlekedési folyosójává válik, amelyből csak a
környezetterhelés csapódik le a településeken.
A Győrből kitelepülő ipar környezetveszélyeztetése.
A kavicsbányatavak intenzív hasznosítása révén a
talajvíz elszennyeződése.
A természetvédelem és a lakosság gazdasági
érdekei közötti konfliktus feloldatlansága az
organikus fejlődés gátjává válik. Veszélyeztetettekké
válnak a védett területek, miközben a nem védett
térségek továbbra és még inkább az intenzív
agrártermelés színterei maradnak, amely önmagában
nem nyújt elegendő alapot a jövedelmezőség
növeléséhez.
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HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1.

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

Győrzámolyon az egyik legnagyobb problémát az okozza, hogy nincsenek nagyobb iparigazdasági vállalkozások a községben, amelyek munkahelyeket teremthetnének. Emiatt
máshol kell munkát keresni, nagyrészt Győrben, közben a község „alvó faluvá” válik. A
mezőgazdasági szektor is visszaszorulóban van. Az idegenforgalomban sokkal több
lehetőség rejlik, ezeket az önkormányzat igyekszik kihasználni.
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KONCEPCIÓ
4.

JÖVŐKÉP
4.1.
A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji,
természeti és épített környezetére vonatkozóan

A településfejlesztési koncepció alkalmat kínál az önkormányzat számára ahhoz, hogy
ezekből a megállapításokból, és más, aktuális forrásokra támaszkodva megalkossa a települési
szándékok és külső gazdasági, környezeti lehetőségeknek leginkább megfelelő települési
jövőképet.
A településkép és az épített környezet megóvása érdekében, településképi véleményezésen
keresztül, javasolja a megyei főépítész bevonását az építési engedélyezési eljárásokba
A dokumentációban található fotók alapján javasolható a helyi építési szabályozás
kiegészítése oly módon, hogy homlokzat nemzeti színekre történő színezésére ne legyen
lehetőség. A település központi részein településképi bejelentési vagy véleményezési eljárás
keretében reklámok, homlokzat színezések stb. megvalósítását kontrollálni
Győrzámoly jövője azon múlik, sikerül-e erőforrásait, adottságait környezettudatos és
innovatív módon kihasználva vonzóvá, fenntarthatóvá válnia az itt élők, tanulók, az itt
működő és befektetési lehetőséget kereső vállalkozások és az idelátogatók szemében.
Fontos kérdés az is, hogy, sikerül-e versenyképesnek maradnia a szűkebb és tágabb térség
hasonló nagyságú, lélekszámú településeivel szemben.

5.

CÉLOK
5.1.
A település
meghatározása

átfogó

fejlesztését

szolgáló

célok

A településfejlesztési koncepció átfogó célja a település versenyképességének javítása,
vonzerejének fokozása a meglévő adottságainak kihasználására és erőforrásainak fenntartható
módon való hasznosítására alapozva.
1. Vonzó, dinamikus települési arculat megteremtése, egy befektető-és látogatóbarát
település közszolgáltatási színvonalának emelése
A településközpont és zöldterületek funkcióbővítő fejlesztése, intézményeinek fokozatos
felújítása elősegíti a község megtartóerejét, emellett ösztönzi a kereskedelmi és turisztikai
szolgáltatások bővítését, így közvetetten növelheti a település gazdasági versenyképességét.
2. Lakóterületi fejlesztések
Új építési telkek kialakításával az önkormányzat továbbra is kielégíti a településre költözők
igényeit, ezáltal támogatja népességszám növekedését.
3. Kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek megújítása, és bővítése
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A szórakozási és sportolási lehetőségek bővítése a község minden lakójának fontos lehet
(fiatalok, családosok, nyugdíjasok), ezzel javíthatók a helyben lakók identitása, kezelhetők a
társadalmi kohéziós problémák.
4. Fenntartható gazdaság feltételeinek megteremtése
Új gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat kell a községbe telepíteni, a meglévő
cégek bővülési szándékát támogatni.

6.

KIINDULÓ
ADATOK
FELADATOKHOZ

A

TOVÁBBI

TERVEZÉSI

Lakóterület fejlesztések:
A község földrajzi elhelyezkedése, természeti környezete, teljes körű infrastrukturális
ellátottsága alapján jó lakókörnyezetet biztosít az itt élőknek; a településfejlesztési koncepció
jóváhagyása után kezdődő településrendezési eszközök felülvizsgálatánál (továbbiakban
felülvizsgálat) egy újabb, az eddigieknél kisebb léptékű lakóterület kialakítására kerül sor (14.
pont), ill. két tervezett gazdasági terület minősülne át lakóterületté (10., 12. pont).
Gazdasági területek fejlesztése:
A vállalkozások fejlődésének területi biztosítása a megfelelő gazdasági területek további
kijelölésével, valamint új vállalkozások letelepedésének elősegítésével támogatható. A
gazdasági területek kijelölésénél elsődleges szempont, hogy környezetükre ne legyenek káros
hatással. A település a felülvizsgálatnál egy helyen kíván meglévő gazdasági területet bővíteni
(11. pont).
Idegenforgalom fejlesztése:
-

A Mosoni-Duna partján strand, csónakkikötő, parti sétány kialakítása a „Duna
Stratégia – Start” program keretein belül (7. pont)
Faluközpont fejlesztése: piactér, árusító pavilonok elhelyezése

Zöldterületek, közparkok fejlesztése:
A település táji, környezeti adottságainak megőrzése és fejlesztése kiemelkedően fontos. A
meglévő zöldterületek és közparkok kiépítése és fejlesztése, de mindenekelőtt megtartása
kiemelkedően fontos a településkép összhatása és a környezetterhelés csökkentése érdekében
(egyebek mellett a 3., 9. pont).
-

Faluszépítés: utcabútorok, virágágyások a közterületeken, zöldterületeken, vizes
játszótér, szánkódomb, kerékpáros ugrató pálya, műfüves pálya a sportpályánál

Infrastrukturális fejlesztés:
- Faluközpont fejlesztése: a Tornacsarnok és Általános Iskola mellett 1 medencés uszoda
építése, napkollektor telepítése
- Területi Operatív Program (TOP) intézkedések: gyermekorvosi rendelő felújítása,
Tűzoltószertár+Falumúzeum felújítása, Tornacsarnok energetikai felújítása, Cseresznyefa
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utca, Tölgyfa utca, Dr. Pécsi Gyula utca, Béke u., Rákóczi u.: csapadék-vízelvezetés
megoldása
- Sólinka dűlő – közművesítés, az oda vezető 085 hrsz-ú út felújítva
- Konditerem, gokart pálya (meglévő)
Felülvizsgálatnál figyelembe veendő:
- A Széchenyi utca és a Zámolyi-csatorna közötti tervezett gyalogút kivételre kerül
- Zámolyi-csatornával párhuzamos, attól számított 2. tömbfeltáró út végén gépjármű-forduló
jelölése
- Tölösi-erdőhöz vezető tanösvény feljelölése
- Napelemtelep kialakítása külterületen (különleges területbe sorolás szükséges, 15. pont)
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1. Az önkormányzat a település délkeleti részén fekvő gazdasági zónáját ki szeretné
bővíteni a tervezett 1401. sz. út elkerülője felé. A fenti térképen bejelölt
mezőgazdasági út felbővítésre kerülne; a régi és az új főút között teremtene
összeköttetést, ill. kiszolgálná a tervezett gazdasági területet - hosszú távú elképzelés,
a felülvizsgálatban nem fog szerepelni
2. A 2011-ben kiépített, az Alsó-szigetköz egyetlen keményfa ligeterdejéhez, a Tölösierdőhöz vezető tanösvény feltüntetésre kerül a rendezési terven, amely tanösvény
meghosszabbításra kerülne, a Zámolyi-csatorna mentén haladna, a csatorna
torkolatánál a kijelölt gyalogút felvezetne a töltésen, így a 7. pontban taglalt
fejlesztéssel lenne összeköttetésben
3. A sportpálya ÉK-i, Hunyadi utca felé eső részének körvonalát az önkormányzat
rendezné, kiegyenesítené, tehát a hosszabb lakótelkek végei zöldterületbe (Z)
kerülnének át
4. A Széchenyi utca és a Zámolyi-csatornán túl fekvő tervezett lakóterület között a
hatályos rendezési terven betervezésre került egy gyalogút - híddal a csatorna felett –
ez kerülne ki a tervből
5. A Diósi utca és Erdősor utca között feljelölt gyalogút kikerülne a tervből
6. Az önkormányzat az Erdősor utcát meg kívánja hosszabbítani egészen a 09/99 hrsz-ú
terület alsó határáig, a 09/99 - 09/104 hrsz-ig egyoldalas lakóterület kijelölését tervezi
- hosszú távú elképzelés, a felülvizsgálatban nem fog szerepelni
7. A Mosoni-Duna partján strand, csónakkikötő, parti sétány kialakítása a „Duna
Stratégia – Start” program keretein belül, a területen kivágták a fákat azért, hogy
áradáskor a folyó könnyebben el tudjon terülni, a terület különleges terület-strand
átminősítést kapna, a töltés másik, falu felöli oldalán a Béke utca végénél kemping
létesítése a cél (065/23 hrsz.)
8. Az 533/18 hrsz-ú telken áthaladó tervezett út és a Zámolyi-csatornán átvezető tervezett
híd lakossági kérésre kikerülne a rendezési tervből
9. A temető melletti zöldterület átalakításra kerülne:
- megszűnne a két zöldterületet átvágó út, egy egységes, települési közpark terület
teremthető ezzel - a "felső" beépítetlen terület egy része maradna településközpont
vegyes területben
- ezen a tervezett közparkon létesíthető lenne futópálya, játszótér padokkal,
asztalokkal stb., amely az iskolát is ki tudná szolgálni; az iskola és a park között lenne
egy 4 m széles összekötő gyalogút, amelyet a szomszédos telek hátsókertjéből
elvehető lenne
- a szigetközi útra való kikötés hegyesszögű, balesetveszélyes csatlakozása is
megszűnne, helyette biztonságosabb, derékszögű csatlakozás jönne létre
- A kerékpáros pihenő létesülne a szigetközi kerékpárút mentén, a tűzoltószertár
mellett, padokkal, ivókúttal, információs táblával
10. A temető mögötti tervezett véderdő (Ev) és záportározó tó (V) egy része lakossági
kérésre átminősítésre kerülne falusias lakóterületté (Lf).
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11. A 048/89 hrsz-ú ipari gazdasági terület (Gip) tulajdonosa kereste meg az
önkormányzatot, hogy a gazdasági övezetet bővítsék ki a szomszédos 048/90 hrsz-ú
területre is, amely a hatályos rendezési terven tervezett véderdőként (Ev) került
feltüntetésre. Településszerkezetileg előnyösebb lenne ezt a területet gazdasági –
kereskedelmi, szolgáltató – területbe (Gksz) sorolni.
12. A bejelölt tervezett gazdasági ipari terület (Gip) átminősítésre kerülne falusias
lakóterületté (Lf).
13. A település déli részén található tervezett falusias lakóterület (Lf) áttervezésre kerülne:
A település déli határán húzódó útról lenne feltárható a terület egy körúttal, kb. 30
telek alakítható ki, a terület felső, összeszűkülő részén zöldterület kapna helyet. A
szigetközi útra merőleges út kicsatlakozása is áttervezésre kerülne, megszűnnének a
zöldterületek, ezen a részen is lakótelkek jönnének létre, amely a tervezett lakóutca
nyomvonalának korrekciójával is járna.
14. A község déli kapujában fekvő 067/4 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület átminősül
falusias lakóterületté (Lf), egy körút és kb. 45 telek alakítható ki.
15. Az önkormányzat napelem telepet szeretne létesíteni a 0157/25 területen, különleges
területbe való átminősítés szükséges.
16. Az újonnan beépítésre szánt terület (lakóterület, 14. pont) miatt vissza kell minősíteni
egy hasonló méretű tervezett lakóterületet, amelyen még nem indultak el a lakótelek
kialakítások, közművesítések. Az önkormányzat választása a Győrladamérral határos
szántórészre esett.
17. A tervezett lakóterületen még nem kezdődött el a szabályozási terv szerinti
telekalakítás, emiatt még van lehetőség az áttervezésére; az utcák egy teleknyi
hosszúsággal arrébb tolódnának. A Duna utca telkeinek kétfelé osztása nem szándék,
így megtehető az eltolás, az új osztással több, és rövidebb telek alakítható ki min. 700
m2-es teleknagysággal.
18. A település ipari gazdasági területéről az önkormányzat kivenné az
útkiszabályozásokat, csak a fő közlekedési tengelyekben tartaná meg azokat, a többi
terület magánútként az ipari gazdasági területekbe (Gip) olvadna.
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MEGVALÓSÍTÁS
KÖVETÉSE

ESZKÖZEI

ÉS

7.1.
A koncepció
intézményrendszer

megvalósítását

AZOK

szolgáló

NYOMON
eszköz-

és

A község önkormányzata, pontosabban a polgármester felel a fejlesztések megvalósulásáért.
Az önkormányzat mindig támogatólag lép fel a település pozitív megítélését elősegítő
fejlesztések mellett. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a település
tovább fejlődhessen, szépülhessen. Az állami fejlesztéseket csak nagyon nehezen lehet
befolyásolni, sürgetni, ezért ezek vagy elmaradnak, vagy csak hosszú évek, évtizedek múltán
valósulnak meg, ami komoly gondokat, ellentmondásokat okoz. Megoldást jelenthetne
például az állami úthálózat települések belterületén áthaladó útszakaszainak önkormányzati
kezelésébe, karbantartásába adása. Ezzel a településen egységes utcahálózat jönne létre.

7.2.
Javaslat a koncepció és a
követésére, a felülvizsgálat rendjére

változások

nyomon

A koncepcióról és a rendezési terv felülvizsgálatról az önkormányzat folyamatosan
tájékoztassa a lakosságot és a helyi civil szervezeteket, egyházakat, hogy az ő érdekeik is
tudjanak érvényesülni.
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