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11..    MMŰŰSSZZAAKKII   LLEEÍÍRRÁÁSSOOKK  
 

1. Előzmények, az eljárás fázisai 
2. Magasabb rendű területrendezési tervekkel való összevetés 

2.1 Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) való összevetés 
2.2 GyMS Megyei Területrendezési Tervvel való összevetés 

3. Rendezési terv felülvizsgálat módosításai 
4. Szöveges alátámasztó munkarészek  
 4.1 Közlekedésfejlesztési javaslat  

4.2 Közműfejlesztési javaslat 
4.3 Tájvédelem és környezetalakítás 
4.4 Örökségvédelmi hatástanulmány – Lásd külön dokumentációban! 
4.5 Biológiai aktivitásérték 
 

22..  TTEERRVVIIRRAATTOOKK  
 
Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat 
Előzetes tájékoztatási szakasz iratai 
Véleményezési szakasz iratai 
 

33..  RRAAJJZZII   AALLÁÁTTÁÁMMAASSZZTTÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  
 

RT-2 Közlekedési átnézeti helyszínrajz 

RT-3 Tájrendezési tervlap 

RT-4 Közösségi közlekedési tervlap 

RT-5 Közművek (villany, gáz) 

RT-6 Közművek (víz, szennyvíz) 

RT-7 Mintakeresztszelvények 
 

44..  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYAANNDDÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  
 
SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2016. (VI. 6.) határozata 
RT-1   Településszerkezeti Terv     M = 1: 12 500 

 
SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK 

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról 

 SZT-KÜL Külterületi szabályozási terv    M = 1: 12 500 
SZT-BEÉP Szabályozási Terv – beépítésre szánt területek M = 1: 2 500 
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11..  EEllőőzzmméénnyyeekk,,  aazz  eell jjáárrááss  ffáázziissaaii   
 

EEllőőzzeetteess  ttáájj éékkoozzttaattáássii   sszzaakkaasszz  
 
Az előzetes tájékoztatási szakasz tárgyi felülvizsgálat kapcsán 2015. augusztus közepén vette 
kezdetét és 2015. szeptember közepén került lezárásra. 
Az előzetes tájékoztatási szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. 
Rendelet) 37. §-a alapján került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 nap állt a 
hatóságok rendelkezésére a véleményük megadásához. 
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az 
önkormányzat: 

Sorszám Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat 
Nem 

nyilatkozott 

Nyilatkozott, a 
véleményezésben 

részt 
kíván 
venni 

nem kíván 
részt venni 

1 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 
(GYD-02/229-2/2015.) 

 x   

2 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály 
(14299-2/2015) 

  X  

3 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(6335-005/2015) 

 x   

4 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
(GYR/047/01392-2/2015.) 

  x   

5 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(35800/7055-1/2015.) 

 x   

6 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály 
(GY/UO/NS/A/293/5/2015.) 

  x   

7 Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága x    

8 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
(FD/RR/NS/A/2421/1/2015.) 

   x 

9 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  
(GY-01D/EPH/699-6/2015.) 

  x   

10 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
(544-7/2015.) 

  x  

11 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
(10.093/3/2015.) 

  x   

12 
Vas megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 
(VAG/El/4236-2/2015) 

 x  

13 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
(HHI/5581-1/2015.) 

   x 

14 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság x    

15 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitányság 

x   

16 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(CS/24589-2/2015.) 

  x  

17 Forster Központ   x 
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18 
Abda Község Önkormányzata 
(253-3/A.) 

    x  

19 
Ásványráró Község Önkormányzata 
(111-3/2015.) 

  x  

20 
Kunsziget Község Önkormányzata 
(III/653-1/2015.) 

   x 

21 Nagybajcs Község Önkormányzata x   

22 Vámosszabadi Község Önkormányzata x   

23 Győrújfalu Község Önkormányzata x   

24 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(M-1/7-32/2015.) 

   x 

25 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(K-14612/2015) 

 x  

26 
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
(ÜFI/02/562/2015.) 

    x 

27 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
(UVH/UH/247/8/2015.) 

 x  

28 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 
Megyei Főépítész 
(279-2/2015.) 

 x   

29 Győrladamér Polgármesteri Hivatal x   

 
Vélemények kifejtése (a jogszabályokon alapuló véleményeken kívül): 

1: A GYD-02/229-2/2015 számú állásfoglalásában kérte a fejlesztési koncepció 
jóváhagyását. 

 

3: A 4., 11. és 12. számú módosítások ellen kifogást nem emel, azonban felhívja a figyelmet 
arra, hogy ezek a beépítésre szánt területek fakadóvízzel erősen veszélyeztetettek. Az építendő 
ingatlanokat, valamint a csapadékvíz elvezető rendszereket az erős fakadóvíz képződés 
figyelembevételével kell megtervezni, és szükség esetén a mély fekvésű területeket az építést 
megelőzően fel kell tölteni. 
A Tölösi erdőhöz tervezett tanösvény feltüntetése és a Zámolyi csatorna mentén tervezett 
bővítése a Zámolyi csatorna kezelőjével –az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal – 
egyeztetendő. 
Az 533/9 hrsz-ú falusias lakóterület Gksz területté módosítása ellen kifogást nem emel, de 
kéri a szomszédos Zámolyi csatorna parti sávját, mint be nem építhető területet figyelembe 
venni. 
Vízbázisvédelmi szempontból az 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és 13 jelű módosítások a Győr-
Révfalu ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterületére esnek, ahol betartandók a vízbázisok 
védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. Rendelet előírásai. 
 

9: A tervezett módosításokkal kapcsolatban elmondható, hogy a gyalogos útvonalakat 
lerövidítő átkötések, hidak megszüntetése célszerűtlennek tűnik, a telkek elaprózódása a 
kialakuló kedvezőtlen utcaképek miatt kerülendő. 
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10: A 6. számú módosításban tervezett strand területe országos jelentőségű védett terület, a 
közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózat része, valamint az Országos Ökológiai Hálózat 
magterületéhez tartozik. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 18.§. (3) szerint: 
„Természeti területen – a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel 
rendelkező építményeken kivételével – tilos a természetes és természetközeli állapotú 
vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 
méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.” 
Fentiek alapján a tervezett strand területén csak mobil létesítmények helyezhetők el. 
 

11: A 4. számú módosítással érintett földrészletek a belterülethez közvetlenül csatlakoznak, 
azonban a terület felhasználását ütemezetten csak akkor tudja támogatni, ha a településen a 
hasonló célra kijelölt területek elfogytak. Célszerűnek tartja I. ütemként a belterülethez 
közvetlenül csatlakozó földrészletek felhasználását. 
A 12. számú módosítással érintett földrészletek felhasználását abban az estben tudja 
támogatni, ha a 11. számú módosítással érintett földrészletek már felhasználásra kerültek. 
Ha a 15. számú módosítás során a terület mezőgazdasági területté lesz visszaminősítve, akkor 
nem emel kifogást. 
 

Önkormányzati válasz tervezői közreműködéssel: 
 

1: A GYD-02/229-2/2015 számú állásfoglalásában kérte a fejlesztési koncepció 
jóváhagyását. Az önkormányzat azóta a 121/2015. (XI. 3.) számú Kt határozattal jóváhagyta a 
fejlesztési koncepciót. 
 

3: A Tölösi erdőhöz tervezett tanösvényről az Önkormányzat egyeztetett az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatósággal, azonban az Önkormányzat a tervet elvetette. 
A Győr-Révfalu ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterület a szabályozási terven feltüntetésre 
került. 
A fakadóvízzel érintett területek lehatárolására nem kaptunk adatokat, így azokat a terveken 
nem tudjuk feltüntetni. 
 

9: A gyalogos útvonalakat lerövidítő átkötések, hidak megszüntetése lakossági kérésekre 
kerülnek ki a tervből. A kialakítandó telkek mérete a keresleti igényekhez igazodik. 
 

10: A strand valójában a Duna Stratégiában szerepel, építmények elhelyezését nem tervezik 
a területen. 
 

12: Az előzetes hatósági véleményezési körben 15. számú módosítás területe a tervezett 
zöldterületi sávig kibővült, így a tervezett lakóterületi bővítések, és a szántóvá 
visszaminősítésre tervezett területek közel azonos területűek. 
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VVéélleemméénnyyeezzééssii   sszzaakkaasszz  
 
A véleményezési szakasz tárgyi felülvizsgálat kapcsán 2016. március végén vette kezdetét és 
2016. május elejésn került lezárásra. 
A véleményezési szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. 
Rendelet) 38. §-a alapján került sor. A véleményezési szakaszban 30 nap állt a hatóságok 
rendelkezésére a véleményük megadásához. 
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az 
önkormányzat: 

Sorszám Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat 
Nem 

nyilatkozott 

Nyilatkozott, a 
véleményezésben 

részt 
kíván 
venni 

nem kíván 
részt venni 

1 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Állami Főépítész 
 (GYD-01/297-2/2016.) 

 x   

2 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály 
(4069-3/2016) 

  X  

3 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(9481-002/2016) 

 x   

4 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
(GY/NEP/00467-2/2016.) 

  x   

5 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(35800/3088-1/2016.ált.) 

 x   

6 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály 
(GY/UO/NS/A/421/3/2016.) 

  x   

7 Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága x   

8 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
(FD/RR/NS/A/855/1/2016) 

   x 

9 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  
(GY-01D/EPH/699-6/2015.) 

x     

10 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
(457-3/2016.) 

  x  

11 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztálya 
(10.096/3/2016.) 

  x   

12 
Vas megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 
(VA/FEF01/3083-2/2016) 

 x  

13 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
(HHI/2090-1/2016) 

   x 

14 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 
(08000/3343-1/2016. ált.) 

   x 

15 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitányság (VE-V/001/575-2/2016) 

 x  

16 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(CS/9981-2/2016.) 

  x  

17 Forster Központ x   

18 
Abda Község Önkormányzata 
(493-1/2016/A) 

    x  
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19 
Ásványráró Község Önkormányzata 
(431-2/2016.) 

  x  

20 
Kunsziget Község Önkormányzata 
(III/344-1/2016., 92/2016. (III.24.) határozat) 

   x 

21 Nagybajcs Község Önkormányzata x   

22 Vámosszabadi Község Önkormányzata  x  

23 Győrújfalu Község Önkormányzata x   

24 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(M-1/7-18/2016) 

 x   

25 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(K-7091/2016) 

 x  

26 
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
(ÜFI/02/562/2015.) 

x    

27 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
(UVH/UH/477/3/2016.) 

 x  

28 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 
Megyei Főépítész 
(208-2/2016.) 

 x   

29 Győrladamér Polgármesteri Hivatal x   

 
Vélemények kifejtése (a jogszabályokon alapuló véleményeken kívül): 

1: 1. A tervezett területfelhasználással kapcsolatban: 
 

a) A közigazgatási határig nyúló tervezett lakóterületek egy részének felülvizsgálatával, 
beépítésre nem szánt területbe sorolásával messzemenően egyetértek. 

b) Előzetes állásfoglalásomban kértem a lakóterületek kialakításának indoklását 
(rendelkezésre álló beépítetlen telkek száma, éves építési engedélyek száma, 
igényfelmérés stb.). Ennek hiányában nehéz megítélni a „Kenderes kertek” egy telkén 
tervezett lakótömb jogosultságát – így a lakóterület kialakítását indokolatlannak, 
szerkezetileg szervetlennek tartom, azaz nem támogatom a területfelhasználás-váltást. 

 
c) A „Sós föld” területére tervezett, falutesttől teljesen leszakadt lakóutca kialakítását 

ellenzem. A szántók közé beékelt, Győrújfalu határával közvetlenül szomszédos 
terület lakóterületté alakítása szerkezetileg rossz, infrastruktúra-ellátása nehézkes és 
drága, a kötelező szolgáltatások – szemétszállítás, mentő-tűzoltó stb. – szintén 
problémás. A terület átminősítése egyébként rossz példa lehet, hiszen hasonló 
adottságú szántók bármelyike joggal kérhetné – hivatkozva erre a területre – 
lakóterületté alakítását. 

d) A „Tájhasználat, tájszerkezet” c. fejezet két megállapításával messzemenően 
egyetértek, s fontosnak tartom beépítését az építési szabályzatba: 
„Nagyobb figyelmet kellene szentelni a zöldfelületi fejlesztésekre.” 

 
„Településképi szempontból kedvező lenne a teljes belterületre egy egységes 
zöldfelület-fejlesztési koncepciót kidolgozni. … A zöldfelületek mennyisége és 
minősége az idegenforgalom egyik legfontosabb vonzereje egy településen!” Ehhez 
hozzáteszem, hogy nem elsősorban az idegenforgalom, hanem a saját polgárai számára 
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nyújthat kellemes, igényes lakókörnyezetet. Ez nyilván nem a szabályozásra tartozik, 
de stratégiai döntést a testület hozhat. 

e) Ellentmondást látok a műleírás („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.”) és a temető 
védőfásításának törlése között. 
 

2. A szabályozási tervről és a helyi építési szabályzatról: 
 
a) A szabályozási vonal a rendezési terv egyik fontos eleme, melyet hatóságok nem 
módosíthatnak (5.§ /2/). 
 
b) Javaslom, hogy az új utaknál ne csak a fásítás helyét biztosítsák, hanem az infrastruktúra 
része legyen – mint a villany, víz – a fasor is (azaz ne csak a helyét biztosítsák, hanem 
ténylegesen fásítsák is!) (5.§ /7/). 
 
c) Az építéshatósági munkát az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szabályozza. Ez a képviselőtestület határozatával nem befolyásolható (6.§ /7/). 
 
d) Az építési hatóság nem változtathat a rendezési terv elhatározásain – ill. nem építhető be 
olyan szabályozás, amely „önmagát menti fel saját szabályai alól”. (10.§ /4/d). A megoldás az 
„építési hely” helyes értelmezése. 
 
e) A 11.§ /6/ bekezdése befejezetlen. 
 

f) Üdülőterületen lakás nem építhető (OTÉK 22.§). (14.§ /2/). 
 

2:  Zaj és rezgésvédelmi szempontok:  
A lakó és zajtól védendő egyéb területek esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges: 

- 048/90 hrsz erdő gazdasági ipari területté minősítése a 048/87-71 hrsz- telkek 
lakóterületté minősítése viszonylag keskeny véderdősáv kijelölés mellett 

- a település déli részén tervezett falusias lakóterület mellett különleges bányaterületet 
jelöl ki a terv, szintén keskeny véderdősáv kijelölés mellett. 

 
 

3:  Árvízvédelmi tekintetben:  
A 2. számú módosítási javaslat szerint „A Mosoni-Duna partján strand, csónakkikötő, parti 
sétány kialakítása a „Duna Stratégia – Start” program keretein belül, a terület különleges 
terület-strand átminősítést kap, a töltés másik, falu felőli oldalán a Béke utca végénél kemping 
létesül (065/23 hrsz.)” 
A terület átsorolását nem támogatjuk. A strand megvalósulása ellen kifogást nem emeltünk, 
de a tervezett beavatkozásokat a továbbiakban Igazgatóságunkkal egyeztetni kell. 
 
Vízvédelmi szempontból: 
A Győr-Révfalu ivóvízbázis hidrogeológiai „B” (50 éves elérési idejű) védőterületének 
nyugati határa fut végig Győrzámoly keleti felén nagyjából É-D-i irányban. A 
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felülvizsgálatban tárgyalt módosítások közül, amelyek a jelölt védőterületre esnek, ott 
betartandók a vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásai. 
 
 

6: A Hatóság a hrsz.: 835, 062/2, 066 ingatlanokon létesítendő új kikötőút kialakítását nem 
támogatja, az nem felel meg a hatályos előírásoknak. 
 
 

28: Győrzámoly tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében 
érintett, ezt az övezetet le kell határolni és fel kell tüntetni a tervlapokon, valamint figyelembe 
kell venni a szabályozási előírások meghatározása során. 
A tervezett lakóterület kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével is érintett. Kéri 
ennek pontos vizsgálatát. 
 
 

Önkormányzati válasz tervezői közreműködéssel: 
 

1: A „Sós föld” területére tervezett lakóterület további egyeztetést igényel. 
A lakóterületek kialakításának indoklása már megtörtént a településfejlesztési koncepció 
részeként, az a részlet jelen műleíráshoz csatolásra került. 
A temető védőfásítása visszakerült a tervre. A HÉSZ pontok javításra kerültek. 

2:  További egyeztetés szükséges. 
 

3: A kemping terület már a véleményezési szakasz elindítása előtt kikerült a tervekből, a 
műleírásban sajnos még benne maradt tévesen ez a szöveg, a szabályozási terven már 
zöldterület-közkert (Zkk) besorolású volt a véleményezési anyagban is, a strand területe pedig 
vízgazdálkodási terület (V) és közjóléti erdő (Ek). 
A Győr-Révfalu ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterület a szabályozási terven feltüntetésre 
került. 
 

6: Az út kialakításának áttervezése további egyeztetéseket igényel. 
 

28: A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét feljelöljük a 
terveken. 
A tervezett lakóterület valóban érintett a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület. 
 

EEll ttéérr őő  vvéélleemméénnyyeekk  eeggyyeezztteettőő  ttáárr ggyyaalláássaa  
 
Az eltérő vélemények egyeztetésére az önkormányzat tárgyalást hívott össze a 
véleményezésben részt vevő hatóságokkal 2016. május 20-án. 
A „Sós föld” területén tervezett lakóterület teljesen kikerül a tervből. 
A rendezési terv felülvizsgálata az Erdősor utcában tervezett lakóterület átminősítése nélkül 
folytatódik tovább. A Cseresznyefa utca mögötti lakóterületek egy részét újra lakóterületben tartja a 
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felülvizsgált terv, tehát a visszaminősítését visszavonja. A két terület átminősítését egy későbbi 
eljárásban folytatja az önkormányzat. 
 
A 067/4 hrsz-ú tervezett lakóterület kibővítését a szomszédos ingatlanokra az önkormányzat 
egyelőre nem támogatta, mivel a 067/31, 067/32, 067/2 és 067/3 hrsz-ú ingatlanok az OTrT 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetével érintettek. Ez további vizsgálatokat 
igényelne. A terület átminősítésének elvi lehetőségét a 067/4 hrsz-ú ingatlan nem gátolja. 
Ezen terület későbbi átminősítési lehetőségét, a terület feltárhatóságát a tervező a végső 
főépítészi anyagban szaggatott vonallal jelölte. 
Az egyeztető tárgyalást követően a 835, 062/2, 066 ingatlanokon létesítendő új kikötőút 
kialakítását legyeztette a hatósággal. 
 

VVééggssőő  sszzaakkmmaaii   vvéélleemméénnyyeezzééss  
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Állami Főépítész (GYD-01/297-6/2016.) számú levelében a 
településrendezési eszközök képviselőtestület elé terjesztése ellen kifogást nem emelt. 
 

JJóóvvááhhaaggyyááss  
 
A terv a következő határozattal és rendelettel került elfogadásra: 
 - A településszerkezeti terv: Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2016. (VI. 6.) határozata 
 - A helyi építési szabályzat és szabályozási terv: Győrzámoly Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról. 
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22..  MMaaggaassaabbbb  rreennddűű  tteerrüülleettrreennddeezzééssii   tteerrvveekkkkeell   vvaallóó  
öösssszzeevveettééss  

 

22..11  OOrrsszzáággooss  TTeerrüülleettrreennddeezzééssii   TTeerrvvvveell   ((OOTTrrTT))  vvaallóó  öösssszzeevveettééss  

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján: 

A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 

6. §  (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 

honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye 

területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási 
területére vetítve kell teljesülniük. 

A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési 
eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok 
erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus 
hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló 
építmények helyezhetők el. 

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére 
vonatkozó szabályok 

9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során 
 

a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 
meghatározni, 

 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási 

területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek 
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szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés 
indokolt. 

 
(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 

biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét. 

TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK 

12/A. § (4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település 
közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. 

 

A felülvizsgálat során az előírások figyelembevételezésre és betartásra kerültek. 
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Az ország szerkezeti terve (Részlet) 

 
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 

A települést érintő országos övezetek az OTrT szerint: 

• országos ökológiai hálózat övezete 
• kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
• országos vízminőség-védelmi terület  övezete 
• nagyvizi meder területének övezete 
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Az országos övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
Országos ökológiai hálózat övezete 
 
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit 
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, 
ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 
A tervezett módosítások az országos övezetek előírásaival nem ellentétesek. 
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22..22  GGyyMMSS  MMeeggyyeeii   TTeerrüülleettrreennddeezzééssii   TTeerrvvvveell   vvaallóó  öösssszzeevveettééss 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervről szóló: 
12/2010. (IX. 17.) rendelet alapján: 

 
 1)  A megye térségi szerkezeti tervéről szóló településre és környékére vonatkozó része: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve) 
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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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A kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
Magterület övezete 

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre 
szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 

 
Ökológiai folyosó övezete 

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre 
szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 

 
Pufferterület övezete 

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az 
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti 
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális 
örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település 
településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá 
a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és 
övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását 
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nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére 
vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen 
megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is 
kell készíteni. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban 
ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező 
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat 
területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok 
környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket 
tartalmazza. 
 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 
19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak 
olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az 
ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
 

Az ajánlott megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
27/C. § (1) A megye területrendezési tervében tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
kijelölhető. 
(2) A megye területrendezési terve rendelkezhet az övezet által érintett terület 
újrahasznosítási céljáról. 
(3) Az újrahasznosítási cél figyelembevételével a megye területrendezési terve 
rendelkezhet arról, hogy az övezet által érintett területet a településrendezési eszközök 
készítése során milyen területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 

 
A tervezett módosítások a megyei terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek. 
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33..  RReennddeezzééssii   tteerrvv  ffeellüüllvviizzssggáállaatt  mmóóddoossííttáássaaii   

Átnézeti helyszínrajz 
Jelenleg hatályos állapot 

 

 

 

2. Ábra 

1. Ábra 

3. Ábra 

4. Ábra 

5. Ábra 
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Tervezett állapot 
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1. Ábra 
Jelenleg hatályos állapot 

 

Tervezett állapot 
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Az 1. ábrán látható változások: 

 
- A sportpálya ÉK-i, Hunyadi utca felé eső részének körvonalát az önkormányzat rendezné, 

kiegyenesítené, tehát a hosszabb lakótelkek végei zöldterületbe (Z) kerülnek át 
- 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 

- A Győrladamérral határos tervezett lakóterületek egy részét általános mezőgazdasági 
területté minősítik át. 

- A 2011-ben kiépített, az Alsó-szigetköz egyetlen keményfa ligeterdejéhez, a Tölösi-
erdőhöz vezető tanösvény feltüntetésre kerül a rendezési terven, amely tanösvény 
meghosszabbításra kerül, a Zámolyi-csatorna mentén haladva, a csatorna torkolatánál a 
kijelölt gyalogút felvezet a töltésen. 

- Az Akác utca és a Rákóczi utca („szigetközi út”) között fekvő lakótömbben a minimális 
teleknagyság 650 m2-ről 550 m2-re csökken. 
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2. Ábra 
Jelenleg hatályos állapot 

 

Tervezett állapot 
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A 2. ábrán látható változások: 

 
- A Diósi utca és Erdősor utca között feljelölt gyalogút kikerül a tervből 
- 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. 
- Az 533/18 hrsz-ú telken áthaladó tervezett út és a Zámolyi-csatornán átvezető tervezett 

híd egy utcával eltolódik nyugati irányba.  
- A Mosoni-Duna partján strand, csónakkikötő, parti sétány kialakítása a „Duna Stratégia – 

Start” program keretein belül, a terület közjóléti erdő átminősítést kap 
- A 048/90 hrsz-ú terület a hatályos rendezési terven tervezett véderdőként (Ev) került 

feltüntetésre, az új terven az ipari gazdasági területhez fog kapcsolódni. 
- A Szabadság utca és Rákóczi utca sarkán fekvő tervezett Gksz terület (533/8 hrsz.) 

melletti falusias lakóterület (Lf, 533/9 hrsz.) átminősül Gksz területté. 
- A Dr. Pécsi Gyula utca és Kossuth L. utca közötti tervezett feltáró út egy 

telekszélességgel hosszabb lett. 
- Az Erdősor utca végén lévő lakótömb áttervezésre kerül, illetve kiterjed a 09/99 hrsz-ig. 
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3. Ábra 
Jelenleg hatályos állapot 

 

Tervezett állapot 
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A 3. ábrán látható változások: 

 
- A temető melletti zöldterület átalakításra kerül: megszűnik a két zöldterületet átvágó út, 

amellyel egy egységes, települési közpark alakítható ki - a "felső" beépítetlen terület egy 
része településközpont vegyes területben marad 

- Az iskolát és a parkot egy 4 m széles gyalogút köti össze 
- A temető mögötti tervezett véderdő (Ev) és záportározó tó (V) egy része átminősül 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté (Gksz). 
- A 048/90 hrsz-ú területre tervezett véderdőből (Ev) gazdasági ipari (Gip) területté 

minősül át. 
- A 048/87-048/71 hrsz-ú telkek egy részén a tervezett gazdasági ipari terület (Gip) 

átminősül falusias lakóterületté (lf) 
- A település ipari gazdasági területéről az önkormányzat kiveszi az útkiszabályozásokat, 

csak a fő közlekedési tengelyekben tartja meg azokat, a többi terület magánútként az ipari 
gazdasági területekbe (Gip) olvad. 

- Az Ady Endre utca és a Szent László utca sarkán található 118. hrsz-ú falusias 
lakóterületen a jelenlegi min. 650 m2-es teleknagyság lecsökken 450 m2-re. 
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4. Ábra 
Jelenleg hatályos állapot 

 

Tervezett állapot 
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A 4. ábrán látható változások: 

 
- A település déli részén található tervezett falusias lakóterület (Lf) áttervezésre kerül. A 

település déli határán húzódó útról lesz feltárható a terület egy körúttal, kb. 30 telek 
alakítható ki, a terület felső, összeszűkülő részén zöldterület kap helyet. A szigetközi útra 
merőleges út kicsatlakozása is áttervezésre kerül, megszűnnének a zöldterületek, ezen a 
részen is lakótelkek jönnek létre, amely a tervezett lakóutca nyomvonalának 
korrekciójával is jár. 

- A község déli kapujában fekvő 067/4 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület átminősül 
falusias lakóterületté (Lf), egy körút és kb. 45 telek alakítható ki. 

- A 1401.sz. úthoz kapcsolódóan új gazdasági területet jelöltek ki a 096/3 hrsz-ú telken. 
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5. Ábra 
Jelenleg hatályos állapot 

 

Tervezett állapot 

 
A 5. ábrán látható változások: 

 

A Sólinka dűlő területén a terven a meglévő állapotokhoz lett pontosítva a horgásztavak 
kontúrja. 
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44..  SSzzöövveeggeess  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszzeekk  
 

44..11  KKöözzlleekkeeddééssffeejj lleesszzttééssii   jjaavvaassllaatt  
 
Meglévő állapot: 
 
Győrzámoly település a Szigetközi tájegység K-i, DK-i harmadában helyezkedik el. Győrtől való 
kis távolsága miatt közvetlenül Győr vonzáskörzetéhez – agglomerációjához tartozik. A település 
természeti határa a Mosoni-Duna a DNY-i oldalon, mely alapvetően meghatározza a település 
fejlődését, másrészt É-ÉNY-on összenőtt Győrladamér településsel. Szigetközi települések ma 
már számolhatnak természeti értékeikből adódóan a megnövekedett turistaforgalomra és az ezzel 
járó településszerkezeti változásokra. 
A természeti elemeken, adottságokon túl Győr városban kialakult telekállapotok (ár, telekszám 
stb.) a másik meghatározó szempont a fejlődés irányának meghatározásánál. 
 

Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 
Meglévő térségi kapcsolatok: 

Közúti kapcsolat: 
Tekintettel arra, hogy Szigetköznek vasúti kiszolgálása nincs, ezért a települések ellátása a közúti 
közlekedéssel történik. 
Hálózatalkotó szerepe továbbra is az 1401. számú útnak van, mely az országos közúthálózat 
fejlesztési tervben szerepel.  
Ellentétben több szigetközi településsel Győrzámolyon kialakult állapotnak tekinthető, a telkek 
1401 útról való közvetlen kiszolgálása. Tekintettel arra, hogy az 1401 sz. út forgalma várhatóan 
továbbra is jelentős marad, törekedni kell arra, hogy a tervezett új lakóterületi feltárások ne így 
legyenek kialakítva. 
Az 1401 sz. út mentén elhelyezkedő települések forgalmi problémáinak - a jövőre nézve való 
kiküszöbölése - érdekében a tervezett új nyomvonalra áthelyezendő 1401 számú elkerülő út - a 
tervezés során jelölésre került.  
A jelenlegi útnyomvonal az egyéni és tömegközlekedésnek, a teherforgalomnak és az ide 
irányuló szabadidő forgalomnak egyaránt a legfontosabb, illetve helyenként egyetlen nyomvonala 
is. 
A 14. sz. út rövid a határátkelő előtti szakasza is Győrzámoly területén vezet át. 

Közösségi közlekedés 
Győrzámoly megközelítése 100 %-ban közúton történik.  
A buszjáratok menetrendje a község lakói szerint megfelelő, a községben 4 buszmegállópár található. 
Közvetlen járata van Győr irányába, átlagosan 30 perc a járatsűrűséggel, 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. 
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Vizi kapcsolat: 
Győrzámoly vízi megközelítés tekintetében rendkívül kedvező helyzetben van, még a szigetközi 
településekhez képest is. A települést NY-DNY-i irányból a Mosoni-Duna határolja, mely teljes 
községi szakaszán védtöltéssel rendelkezik – azaz e tekintetben védettnek mondható. 
A településre érkező egyre több vízi turista a község idegenforgalmának fellendítését vetíti előre. 
Győrzámoly külterületeit É-ÉK-i irányból a Duna-folyó és annak ártere határolja, mely szintén 
teljes közigazgatási területen védtöltéssel védett. Különleges turisztikai jelentőséggel nem bír – 
hiszen csak külterületi földutakon és csak a helyismerettel rendelkezők közelítik meg. 

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 különösen a 
1401 számú út és a töltés közötti lakóterületeken. 
Az újonnan építendő járdáknál a településen már kialakult járdatípust célszerű építeni, 1,2-1,5 m 
szélességben.  
A gyalogos és kerékpáros utak burkolása és megfelelő közvilágítással való ellátása elengedhetetlen.  
 

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. 
 
 
Közlekedésfejlesztési elképzelések: 
 
1401 sz. elkerülő út 
 
A megye közlekedésfejlesztési koncepciójában a szigetközi térségben nagyon fontos szerepet 
kaphat a Győr- Győrújfalu- Győrzámoly- Győrladamér- Gyula –major településeket összekötő új 
útnyomvonal. 
A települést K-en kerülő út jelentős hosszon a meglévő földutak nyomvonalán halad. Az érintett 
településekhez a csatlakozásokat a meglévő, kiszabályozott utcákon lehet biztosítani. 
 
Győrzámoly – Vámosszabadi 
 
Mint a legtöbb a térségben található településnek érdeke Vámosszabadi gyors elérése, hiszen így 
a Magyar-Szlovák határátkelőhelyet is elérhetik. 
Ez a ma kedvező adottságú Szt. István út nyomvonalának továbbépítésével megoldható. 
A korábban forgalmas, ma inkább csak szakaszosan mezőgazdasági forgalomra igénybevett 
útvonal jórészt táblahatárokon, tört helyenként kavicsolt útpályájú közlekedési kapcsolat. 
 
Győrzámoly – Győrladamér 
 
A két szomszédos település belterülete a Győrzámolyi lakóterület fejlesztésekkel teljesen 
összeépült. Az összeépülés a lakóutcák nyomvonalának átvezetésével még jobban 
kihangsúlyozódik. A települések közötti kapcsolat direkt. 
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Tömegközlekedés: 
 
A település közvetlen ellátási körzetében vasúti kapcsolatra nincs lehetőség, ezért a 
tömegközlekedés itt buszforgalmat jelent. Jelenleg ez az 1401 sz. úton történik. Tágabb térségi 
úticélok elérésekor a győri vasútállomás és központi pályaudvar ráhordó jellegű járatai a 
mérvadóak. 
A buszjáratok menetrendje a község lakói szerint megfelelő, a községben 4 pár megállóhely 
biztosított, melyek számát a lakóterület fejlesztésekhez igazítva további 1 pár megállóhellyel 
kívánunk bővíteni. 
 
 
Kerékpáros közlekedés: 
 
A térség síkvidék jellegű, agy annak topográfiája kedvez a kerékpáros közlekedésnek. A mára 
már jelentős számban megjelenő turisták száma kikövetelte a Szigetközben az önálló kerékpárút 
építését.  
Az 1401 sz. út mellett a Mosonmagyaróvár-Győr útvonalnak részeként jelentős idegenforgalmat 
vonz, amelyhez a kiszolgáló létesítményei már kezdenek megjelenni. Győrzámoly esetében a 
település teljes hosszában kiépült kerékpárútról beszélhetünk. 
Nyomvonalfejlesztései az úthálózat fejlesztések nyomvonalaihoz igazíthatók. 
Meglévő utak hálózati besorolása: 
 
A település egyetlen állami útja az 1401 sz. út: 
 Belterületi szakasza: B. V c. A. 
 Külterületi szakasza. K. V. A.  
 
Településen belüli közlekedési hálózatok: 
 
Meglévő állapot: 
 
A település közlekedési hálózata mára már alapvetően kialakult. A belső közlekedési szerkezeten 
csak kisebb módosításokra van szükség: ezek is elsősorban az új telekosztások, illetve a faluközi 
közlekedési kapcsolatok kialakításának függvényében. 
A község úthálózatának a nyomvonala tükrözi a hajdani szigetközi felső út és rátelepült egyutcás 
falu képét és jól elkülönítve mutatja a későbbi kialakított, ma 1401 számú útként működő új 
áttörés és általa létrehozott új hálózati elemeket. 
Így a közlekedési hálózat némi kettőséget mutat. Fő feltáró útja az 1401 sz. Rákóczi Ferenc utca, 
továbbra is jelentős szervezőútként működik.  
A feltáróútról legyező alakban az építési telkek mélységének megfelelő lakóutca hálózat tárja fel. 
A kiszélesedett lakóterületet Hunyadi utca zárja le. 
A településközpontból induló Szt. István út köti a már említett utcákat, biztosítva azok kedvező 
megközelítését.  
A község nyugati oldalán az útnyomvonalak a tudatos és geometrikus településfejlesztés 
következtében szabályosan-geometrikusan csatlakoznak az 1401 sz. úthoz. 
Ilyen utcák: Béke, Bartók B., Kossuth L., Dr. Pécsi Gy. Szabadság utcák stb. 
 
Közúthálózat szerkezet fejlesztése: 
 
A lakóterület fejlesztések: 

- új területek feltárása: ezek területei Győrújfalu irányában az 1401 sz. út déli oldalán, 
illetve a település déli részén található lakóterület. Meglévő útnyomvonalak 
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bővítésével, illetve arra való csatlakozással megoldható a területek feltárása. Új 
csomóponti kialakítás nem szükséges. 

- új lakóterületek kialakítása más beépítésre szánt területek átminősítésével: ilyen a 
gazdasági terület délkeleti részén tervezett átminősítés. Itt egy 16 m-es út 
kiszabályozásával történne a telkek feltárása. A tervezett út a 048/86 hrsz-ú 
kiszabályozott úthoz csatlakozna. 

- meglévő, még ki nem alakított lakóterületek áttervezése: a település déli részén 
található lakóterület a 067/4 hrsz-ú telken kialakítandó lakóterülettel együtt egy 
körúttal tárná fel a tervezett telkeket 14 m-es útszélességgel. A 1401. sz. úthoz történő 
kapcsolat is korrigálva lesz. 

 
Gazdasági területeket illetően az 533/9 hrsz-ú falusias lakó terület minősül át kereskedelmi 
szolgáltató területté, az út kapcsolatok változatlanul maradnak. 
Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területet a 1401. sz. út mentén terveznek kialakítani. 
A meglévő ipari terület közterületi szabályozása semmiképpen sem megoldott. A 
magántulajdonok figyelembe vételével, mindenképpen javasolt a terven jelölt formában utak 
szabályozása. 
 
Szabályozási szélességek, útburkolat, parkolás: 
 
A közterületek kialakításakor az alapelv a végrehajthatóság. A meglévő utcák közterületi 
méreteinek meghatározásakor a helyi realitásokat és a jövőben elhelyezendő közterületi elemeket 
és azok helyigényét vettük figyelembe. 
Az utak burkolatával szemben támasztott igény a minimális 5,50 – 6,0 m szilárd burkolat. 
Kivételt képez a település tengelyét alkotó 1401 sz. út, melynek szélessége 7,0 m.  Egyes 
speciális helyeken, min. intenzitás esetén 5-8 telek kiszolgálása / rövid hosszban elképzelhető a 
4,50-5,0 m-es burkolat. 
A meglévő lakóutcák mindegyike rendelkezik a közműhálózattal és szilárd útburkolattal. A 
meglévő utcák kiszabályozására a magántulajdonok sérelme nélkül nincs mód, ezért csak a 
legszükségesebb beavatkozások kerültek tervezésre, mint látóháromszögek biztosítása.  
A közterületi parkolás (és elsőssorban intézményekhez köthető) kedvezőtlen. Jellemzően 
kiépített parkolók nincsenek. Ezek hiánya miatt a közterületek megjelenése, különösen a 
nagyobb forgalmat indukáló intézmények környezetében rendezetlenséget sugall, amely rontja a 
községről alkotott képet. 
Parkolók kiépítése szükséges: 

- polgármesteri hivatalnál, 
- Étterem, posta környékén, 
- Temető, sportpálya mellett, 
- Iskola és könyvtár, művelődési ház tornacsarnok esetében is. 

A meglévő ipari területeken a parkolás saját telken belül biztosítandó. 
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Utak osztályba sorolása: 
 
A fejlesztések figyelembe vételével a : 

- Szent István út belterületi szakasza: B. V. d. C. 
- Szent István út külterületi szakasza: K. V. A. 
- Településen belüli lakóutcák B. VI. d. C. 
- Belső tömbfeltárást biztosító gyalogutak: B. X. 

 
Gyalogos, kerékpáros közlekedés: 
 
A településen minden beépített és beépítendő utcájára / ezenkívül a hálózatot értelemszerűen 
kiegészítő szakaszokra / a még hiányzó helyeken 1,0-1,2 m széles járdák építését javasoljuk. 
Néhány helyen már ma is találhatók tömbön keresztül átvezetett gyalogos járdák, amelyek 
megfelelő kialakítása után kedvezőbbé tehetik a gyalogos és kerékpáros forgalmat. Az ilyen 
tömbáttöréseknél ügyelni kell a kielégítő burkolatszélességre, a jó vízelvezetésre és a kellő 
közvilágítás kialakítására. 



--  GGyyőőrrzzáámmoollyy  tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  eesszzkköözzöökk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa      MMsszz..::  1133004455--  

   

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 - 

 

 

Közú
t 

szám
a 

Útkate
gória 

Megye 

A  s z á m l á l ó á l l o m á s 
  

  

   

szelvén
ye 

[km] 

érvényességi   szakaszának 

fek- 
vése 

jelleg 
1 

jelleg 
2 

típusa 

forgal
mi 

sávok 
száma 

adat 
forrás

a 

 
számlá

lt 
napok 
száma 

kódja 

 
határszelvén

yei 
OKA 

csomópont 
hossza      

[km] [km] kezdő vég [km]     

1401
Összek
ötő út 

Győr-
Moson-
Sopron 2+000

5+ 
812

10+ 
1176

C0804
56  5,364 L 3 2 M2 2x1 

felszo
rzott 

1355
0      

A 
szám
láló- 
állo
más 
kódj

a 

Összes 
forgalom 

Összes 
motoros 
forgalom 

Nehéz 
motoros 
forgalom 

Pályasze
rk 

méretezé
si 

forgalom 

Összes 
teher- 

gépkoc
si 

Személ
y- 

gépkocs
i 

Autóbusz Tehergépkocsi 
Motor

- 
kerék- 

pár 

Ker
ék- 
pár 

Ker
ék- 
pár 
sáv 

Lass
ú 

járm
űvek 

egyes 
csukló

s 

közepese
n 

nehéz 
nehéz 

pót-
kocsis 

nyerge
s 

speci- 
ális 

[j/nap] [E/nap] [j/nap] 
[E/nap

] 
[j/na
p] 

[E/nap
] 

[Et/nap] [j/nap] [j/nap] 
[j/nap

] 
[j/nap] [j/nap] [j/nap] 

[j/nap
] 

[j/nap] 
[j/nap

] 
[j/nap] 

[j/n
ap] 

* 
[j/na
p] 

(1)-(12) (1)-(10) , (12) (3)-(4) , (6)-(9) (4)-(8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   (11) 
1355

0 4269 4498 4101 4448 269 598 303 222 3204 77 31 61 30 15 116 0 60 168* 10
 
Forgalomszámlálási adatok táblázata: � 
 
 



--  GGyyőőrrzzáámmoollyy  tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  eesszzkköözzöökk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa      MMsszz..::  1133004455--  

   

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 - 

 

44..22  KKöözzmműűffeejj lleesszzttééssii   jjaavvaassllaatt  
 

Víziközművek 

Vízgazdálkodás és vízellátás 
 
A községben a szigetközi regionális rendszerhez kapcsolódóan épült ki a vezetékes 
vízellátó rendszer, melynek kezelője a Pannonvíz Zrt. a regionális nyomóvezeték az 1401 
számú út mentén épült ki, melyről a település vízellátása az 14102 sz. út mellett kiépült NA 
150 KM nyomóvezetékkel történik.  
A gerincvezetékhez NA 100 KM és NA 80 KM vezetékek kapcsolódnak, melyek a ma 
meglévő lakóterületek vízellátását biztosítják. A tervezett fejlesztéseket mind lakóterületi, 
mind üdülőterületi fejlesztések tekintetében a vízhálózati rendszer kapacitása ki tudja 
elégíteni. 
A ma kiépült hálózathoz ahol a beépítések azt megengedik körvezetékes módon, 
körvezetékes nyomvonalakkal lehet kapcsolódni és ellátni a tervezett fejlesztési területeket.  
Azon fejlesztési területek ahol a körvezeték nem építhető ki ágvezeték kiépítésével kell a 
vízellátást biztosítani. 
A kiépítendő nyomvonalak egységesen D 110 KPE méretben valósuljanak meg. 
A tervezett bővítések tüzivíz biztosítását a gerincvezetékre 200 m-ként telepített föld feletti 
tűzcsapokkal kell kielégíteni. A számításba vehető egy tűzcsapról levehető vízmennyiség 
600 l/perc. 
A gazdasági területek oltóvizeit (igényeik meghatározásával) saját területen belül létesített 
tüzivíz tározók létesítésével kell biztosítani.  

Szennyvízelvezetés 
 
A község közműves szennyvízelvezetésének kiépítése 1992-ben megtörtént, amely része az 
Alsó-Szigetközi rendszernek. A lakóterületek szennyvize NA 200 KG PVC gravitációs 
hálózatként üzemel, amelyek a síkvidéki jelleg miatt átemelőkbe gravitálnak. A nyomott 
vezetékszakasz nyugati irányba épült ki és vezet a Kunszigeten kiépült 19076 LE terhelésű 
térségi szennyvíztisztítóba. 
A jelenleg tervezett területfejlesztések jelentős része a gravitációs rendszerű 
csatornahálózatra csatlakoztatható. A csatlakozó új gravitációs gerincvezetékek NA 200 
KG PVC méretűek lehetnek. Tekintettel a magassági viszonyokra szükség van új átemelők 
megépítésére is és azoktól új nyomott szennyvízcsatornák kiépítésére is. A gravitációs 
csatornák kiépítésénél alkalmazható minimális hosszesés 3‰ lehet. A javasolt 
gerincvezetékek gravitációs iránya jellemzően a településközpont felé irányul, a ma 
meglévő mélyen fekvő csatornaszakasz felé.  
Gravitációs és nyomott szennyvízvezetékkel lehet csatlakoztatni a leendő iparterület 
irányából érkező szennyvizek elvezetésénél. A tervezett vezetékek egységesen NA 200 KG 
PVC méretű vezetékek 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 minőségű szerinti szennyvízminőség köthető be. 
Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a tervezett lakóterületi fejlesztések megvalósítása 
során a csatlakozás lehetséges helyének feltárása során a ma megépült szennyvízátemelők 
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kapacitását és a kiépült nyomóvezetékek méretét is felül kell vizsgálni és ha az indokolt azt 
fel kell bővíteni. 

 
A térségi szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító üzemeltetője a PANNON-VÍZ Zrt. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
A település belterületének – úthálózatának zárt csapadékvíz elvezetése nem megoldott, bár 
hosszútávon törekedni kell erre, elsősorban a településközponti területeken. Jelenleg sem 
vízfolyás, sem egyéb belvízelvezető árok nem tud csapadékvíz befogadóként üzemelni. 
Győrzámoly, mint a Szigetközi települések legtöbbje, a kedvező altalajadottságok 
kihasználásával vezeti el a csapadékvizet. Ezeket a településen belül található nyílt 
árkokban szikkasztják el. 
A belterületen esetleg felmerülő problémák hosszútávú kiküszöbölése érdekében a 
közparkok területén csapadékvíz tározó tavak, mint látványtavak kerültek betervezésre, 
melyek a közterületekről (utakról) elvezetésre kerülő csapadékvíz befogadója lehet. 
Távlatokban a csapadékvízcsatornázás lehetőségeit is felkínálja. 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.  

Energiaellátás 

Villamosenergia ellátás 
A település villamosenergia növekménye 2 részből tevődik össze. Egyrészt a tervezett 
fejlesztési /lakó és gazdasági/ területeken megvalósuló létesítmények új igényt jelentenek, 
másrészt a meglévő fogyasztók igénye fajlagosan növekszik. A növekményt kis mértékben 
csökkentik az egyre nagyobb számban beépített napelemek. 
A 20 kV-os hálózatról táplált 20/0,4 kV-os feszültségáttételű transzformátorállomásoktól 
induló 0/4 kV-os kisfeszültségű hálózatról kapnak ellátást a község mai és jövendőbeli 
fogyasztói. A ma üzemelő transzformátorok is részt vesznek az új létesítmények villamos- 
energia ellátásában. A korábban készült rendezési tervben javasolt és eddig meg nem 
valósított transzformátorállomásokat az igények jelentkezésekor meg kell építeni. 
Az 1401 sz-ú út mellé javasolt gazdasági terület ellátására új állomást kell telepíteni, és ki 
kell építeni a megtápláló 20kV-os vezetéket. A Győrladamérral határos lakóterületi bővítés 
számára a Diósi út és a K-re fekvő feltáró út kereszteződésében a meglévő 20 kV-os 
vezetékre vonalalatti új transzformátorállomást kell építeni. Az új kisfeszültségű hálózatot 
szigetelt légkábeles vagy földkábeles rendszerben javasoljuk megvalósítani. 
A meglévő kisfeszültségű hálózati szakaszhatárok módosulnak, annak függvényében, 
milyen módon vesztnek részt a meglévő állomások az új létesítmények ellátásában. 
 

  Gázellátás 
A korábbiakhoz képest kisebb fajlagos földgáz igénnyel számolhatunk az új 
létesítményeknél, mert egyrészt fokozatosan szigorodnak a hőszigetelési előírások, 
másrészt egyre nagyobb mértékben kell számításba venni a megújuló energiaforrások 
felhasználását a hőellátásban és a használati meleg víz előállításban. 
A település meglévő 3 baros középnyomású gázelosztó hálózatát az 1401 sz.-ú út melletti 
gázfogadó állomás táplálja, mely a Győrújfalu irányából jövő nagyközépnyomású 
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vezetékről kap betáplálást. A fogadótól induló középnyomású vezeték D110 PE méretű, az 
elosztó hálózat lakóutcai szakaszai D63PE ill.D32PE méretűek. A meglévő hálózat 
jellemzően körvezetékes A tervezett új létesítmények ellátása a meglévő gázhálózat 
bővítésével megoldható. Lehetőleg törekedni kell a körvezetékes megvalósításra. 
A tervezett gazdasági terület ellátására a fogadótól kell rövid D110PE méretű vezetéket 
építeni. 
 

  Elektronikus hírközlés 
  Távbeszélő ellátás 
A település távközlő hálózatát a Magyar Telekom üzemelteti, mely 96-os körzet számmal 
kapcsolódik az országos távbeszélő hálózatba. Az új lakóterületek ellátása érdekében a 
meglévő hálózat tovább építhető. 
Mindegyik mobil szolgáltató megfelelő térerőt biztosít az előfizetőknek. 
 
  Műsorszórás. 
A községben kiépült a kábel TV hálózat, üzemeltetője a győri székhelyű MICRO-WAVE 
Kft. Több szigetközi településen ugyanez a cég üzemelteti a kábel TV_t. A szolgáltatást 
igénybe vevő falvak fontosabb eseményeiről a Falu TV ad híradást.  Az üzemeltető a 
meglévő hálózatáról internet szolgáltatást is biztosít. 
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A táji és természeti adottságok vizsgálata 

Természeti adottságok 
 
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 
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. 
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A középső "mentett oldal" főként szántókból áll, mely magában foglalja a belterületet is. A 
harmadik területet a Mosoni-Duna és hullámtere képezi. 

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.  
 
 
 
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 és szabályozások 
 
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. 
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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 zöldfelület-fejlesztési 
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! 
 
 
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 
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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 Mezei juhar 
Acer platanoides Korai juhar 
Acer saccharinum Ezüst juhar 
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 
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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 

Védett, védendő táji-, természeti értékek, 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. 

1.1.1.1. 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. 
 
 
 
 
 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
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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 
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A Nemzeti Ökológiai Hálózat térképi megjelenítése (bordó: magterület, ciklámen: pufferterület, 

lila: ökológiai folyosó) 

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 

• utcafásítások hiánya, pótlása  

• helytelen növényfajok alkalmazása közterületeken 

• árokrendszer hiánya 
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• 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. 
 

 

 

 

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 
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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. 
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.  
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. 
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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). 
 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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44..44  ÖÖrröökkssééggvvééddeellmmii   hhaattáássttaannuullmmáánnyy  
 
Lásd külön dokumentációban! 
 
 

44..55  BBiioollóóggiiaaii   aakkttiivvii ttáásséérrttéékk  
 
Az Étv. 8.§ (2) bek. b) értelmében a biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet a település közigazgatási területén. A számítást a 9/2007. 
(IV.3.) ÖTM rendelet alapján (az adott terület hektárban mért területnagysága és az adott 
terület értékmutatójának szorzata) végezzük el. 
 

 
 
A település rendezési tervének felülvizsgálata során nem csökken a biológiai 
aktivitásérték a település közigazgatási területén. 


