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1 Vezetői összefoglaló  

A klímaváltozás hatása nem csak globálisan, hanem regionális szinten is érezhető, jelentős 

problémákat okozva a lakosság számára. Az éghajlatban történt változásokból eredő kihívások 

kezeléséhez és a változásokat előidéző kibocsátások csökkenéséhez összehangolt cselekvés 

szükséges, melyhez a megfelelő tervezés, stratégia elengedhetetlen.  

Győr-Moson-Sopron megye klímastratégiája és a megyei üvegházhatású gáz (ÜHG) leltár a 

Klímabarát Települések Szövetsége és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti 

Alkalmazkodási Központ módszertani útmutatója alapján készült. Megyei szinten jelen tanulmány az 

első klímastratégia és korábban a megyének ÜHG leltár sem állt rendelkezésére.  

A megye kibocsátási értékei 

Az elkészített ÜHG leltár alapján a végső kibocsátás nagysága 2015-re vonatkozó adatok alapján CO2 

egyenértékre számítva megközelíti a 2,49 millió tonna szén-dioxidot. A kibocsátás legnagyobb része 

(1,71 millió tonna CO2) az energiafogyasztásból, azon belül is a földgázhasználatból (980 ezer tonna) 

ered. A nagyipari kibocsátók is elsősorban földgáz és villamos energiaforrást használnak. A megyében 

az ÜHG kibocsátás szempontjából jelentősnek tekinthető a közlekedésből származó kibocsátás 

nagysága is (610 ezer tonna), azonban a mezőgazdasági tevékenységből (135 ezer tonna) és a 

hulladékokból (28 ezer tonna) származó terhelés már nem számottevő. A megyében az erdőterületek 

nagysága 80.700 hektár, ami 127.506 tonna ÜHG elnyelésére képes. Győr-Moson-Sopron megye 

végső kibocsátása 2015. évi bázison mintegy 2,36 millió tonna CO2-egyenérték. 

Az éghajlatváltozással leginkább érintett tényezők 

Győr-Moson-Sopron megye klímastratégiája a megye általános állapotértékelése mellett az 

éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetértékelésére épül. Az elemzés az alábbi, éghajlatváltozás által 

okozott veszélyeket és hatásokat azonosította: 

Hőhullámok okozta egészségügyi problémák veszélye: Győr-Moson-Sopron megye érintettsége 

sokkal kedvezőbb az országos átlagnál, elsősorban a hőhullámos napok alacsonyabb 

hőmérséklettöbbletének köszönhetően, de a hőhullámos napok gyakoriságának és 

többlethőmérsékletének együttes hőösszeg-növelő hatása a halálozások számának növekedését 

okozza. A megye teljes területén a hőhullámok erősségének enyhe növekedése várható, a megyén 

belül tapasztalható különbségek szintén a klimatikus viszonyokkal függnek össze.  

A viharok okozta épületkárok veszélye: Az egyre szélsőségesebbé váló időjárási egyik leggyakoribb 

károkozó megnyilvánulásával, a viharokkal szemben a megye lakóépületeinek többsége védett, 

ugyanakkor a falvakban, kisvárosokban nagyobb arányban jellemző, 1990 előtt épült, felújítatlan 

családi házak a szélkárra jóval érzékenyebbek. Összességében a megye lakóépületeinek viharok általi 

veszélyeztetettsége így is kedvezőbb az országos átlagnál.  

Természeti értékek veszélyeztetettsége: Győr-Moson-Sopron megye természeti értékeinek 

veszélyeztetettsége magas! Az elvégzett klímamodellezések alapján több kiemelten veszélyeztetett 

területet lehet lehatárolni Jánossomorja és Nemeskér környezetében, valamint Sokorópátka 

környezetében is találhatóak veszélyeztetett élőhelyek. 
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Villámárvíz veszélyeztetettség: A klímaváltozás következményként várhatóan megnő az extrém 

időjárási jelenségek gyakorisága és intenzitása. A lokálisan jelentkező, hirtelen lezúduló, 30 mm/nap 

intenzitást meghaladó csapadékesemények ún. villámárvíz kialakulásához vezethetnek. E tekintetben 

a megye északi területei nem, viszont a nyugati és délkeleti területek, a Soproni- és a Kőszegi-

hegység, valamint a Bakony lejtőin és a hegylábaknál elterülő települések jelentősen 

veszélyeztetettek. 

Aszály veszélyeztetettség: Az elvégzett modellszámítások alapján Győr-Moson-Sopron megye 

országos viszonylatban aszályveszélyeztetettség szempontjából a kevésbé sérülékeny megyék közé 

tartozik, csupán a megye déli részén találhatók mérsékelten sérülékeny területek. 

Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége: A megyén belül többségben vannak a porózus vízadóra települt 

vízbázisok, melyek közül a sekély mélységűek (<30m) a nagyon érzékeny kategóriába tartoznak. Az 

ennél mélyebb, porózus vízadóra települt vízbázisok érzékenysége mérsékelt, vagy minimális. 

Elsősorban a Duna mentén találhatók az érzékeny kategóriába tartozó parti szűrésű vízbázisok.  

Erdők sérülékenysége: Győr-Moson-Sopron megye erdős területei országos összehasonlításban a 

közepesen érzékeny kategóriába esnek. A legkedvezőbb helyzetben a megye nyugati, északi és 

délkeleti erdős területei vannak, míg a megye középső része - Beled és Csorna környezete - 

kedvezőtlenebb státuszú.  

Turizmus veszélyeztetettsége: Győr-Moson-Sopron megye turisztikai veszélyeztetettsége - elsősorban 

a mérsékelt éghajlati kitettségnek köszönhetően - az országos átlag alatti. A turisztikai kínálati elemek 

közül a téli sport, a vízparti és hegyvidéki turizmus a jelentősebben veszélyeztetett, míg a nem-

motorizált extrém sportok, a városlátogató turizmus, valamint a természetjárás mérsékelt 

veszélyeztetettséggel jellemezhető. 

Célkitűzések 

A stratégia feltárja a klímaváltozás hatására új megközelítést igénylő problémákat és azonosítja az 

ezekhez kapcsolódó feladatokat; összhangban a megyében megfogalmazott egyéb stratégiákkal és 

cselekvési tervekkel, a SWOT és problémafa módszertan alkalmazásával határozza meg a megye 

jövőbeni céljait és feladatait. A célok eléréséhez valamennyi tématerületen belül intézkedési 

feladatokat határoztunk meg (amelyeket az 5. fejezet vonatkozó részfejezetei ismertetnek). 

Mitigációs célkitűzések 

Az üvegházhatású gázok hatásainak enyhítésére - összhangban az országos célkitűzéssel - elsősorban 

az ÜHG leltárral felmért kibocsátási értékek csökkentése a cél: 2030-ra a jelenleg feltárt CO2-

kibocsátás mintegy 15%-kal kevesebb lesz, 2050-re ez az érték a bázishoz viszonyítva várhatóan 

további 35%-kal csökken.  

A tervezett csökkentéseket a megye a következő mitigációs részcélokkal tervezi elérni: 

1. Közlekedés ÜHG kibocsátásának csökkenése.  

2. Épületek energia-felhasználásának csökkenése . 

3. Megújuló energia részarányának növelése az energiatermelésben.  

Adaptációs (alkalmazkodási) célkitűzések 

1. Az ár- és belvizek elöntéseitől védett területek arányának növelése. 



Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiája 
 
 
 
 

6 
 

2. A vízkészletek megtartásával (vízvisszatartás, -tározás) érintett területek arányának növelése. 

3. A globális klímaváltozás okozta humán-egészségügyi terhelés mérséklésébe bevont lakosság 

számának növelése. 

4.  Városok klímatudatos fejlesztése. 

Megyespecifikus adaptációs célok 

1. A turisztikai szempontból kiemelkedően fontos vizes élőhelyek megőrzése. 

2. A klímaváltozás okozta problémákhoz való alkalmazkodás megteremtése a megye 

turisztikailag fontos területein. 

3. Az éghajlati feltételek várható jövőbeli alakulására vonatkozóan az egyedi (tájspecifikus) 

növények, növénytársulások megtartásához szükséges feltételek megőrzése. 

Szemléletformálási célkitűzések  

1. A megyei helyzetelemzés által feltárt klímatudatos fogyasztói szokások hiányának 

csökkentését szolgáló megoldások – aktuális állapothoz képest a környezet állapotának 

megóvását szolgáló fogyasztói magatartás ismertsége növekszik a megyei lakosság elérésével 

2. A megyei helyzetelemzés által feltárt klímatudatos fogyasztói szokások hiányának 

csökkentését szolgáló megoldások alkalmazása, az aktuális állapothoz képest a környezet 

állapotának megóvását szolgáló fogyasztói magatartás javítása a megyei általános és 

középiskolás diákok, valamint a megyei fiatal, fiatal felnőtt korosztály (14-25 éves) elérésével 

3. A megyei ÜHG kibocsátás csökkentésére irányuló megoldások népszerűsítése a megyében 

élő lakosság elérésével 

4. Helyi értékek klímatudatos megőrzésére irányuló védelmi megoldások és intézkedések 

ismertségének növelése a megyei lakosság elérésével 

Mindezek együttesen szolgálják a megye klímavédelmi jövőképét, azon cél elérése érdekében, hogy: 

„Győr-Moson-Sopron megye 2030-ra az éghajlatváltozás hatásaira proaktívan reagáló, 

klímatudatos humán tőkével, innovatív gazdasággal, természeti erőforrásaival - fenntartható 

módon gazdálkodó megyeként működik.” 

A stratégiai felülvizsgálata 

A monitoring adatokra támaszkodó, a tervezett intézkedések előrehaladását mérő értékelést a 2030-

as célévet megelőzően, az időszak felénél valamivel korábban célszerű elvégezni (tervezetten 2022-

ben). Az eredmények függvényében előfordulhat, hogy az ütemezés, illetve az egyes intézkedések 

felelősének meghatározásában  változtatások szükségesek, valamint az időközi felülvizsgálat során a 

célok pontosítása is megtörténhet az időközben rendelkezésre álló információk alapján. A feladatokat 

koordináló szervezet az első időszak eredményeit ismerve, a végrehajtásban résztvevő többi 

szereplővel együttesen értékeli az eredményeket és mérlegeli a stratégiában tervezett következő 

feladatok végrehajtását.   
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2 Környezeti, társadalmi, gazdasági állapotértékelés  

A természeti adottságok jelentős hatást gyakorolnak a helyi klimatikus viszonyokra, valamint a 

klímában történt változások is hatással vannak a Győr-Moson-Sopron megyében megtalálható 

valamennyi természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőre. 

Az ország északnyugati részében található Győr-Moson-Sopron megyét északról a Duna és a szlovák 

államhatár, keletről Komárom-Esztergom megye, nyugatról az osztrák államhatár, délről Veszprém 

megye, délnyugatról Vas megye határolja. A Fertő-tótól keletre a Hanság egy része Ausztriához 

tartozik, ugyanakkor Sopron és környéke benyúlik Ausztria területére.  

A kelet-nyugati irányban elnyúló megye a Bécs-Budapest innovációs tengelyen helyezkedik el, 

középső és déli része a belső periféria jellemzőit mutatja (funkcióhiányos központok, egyoldalú, 

döntően mezőgazdaságra épülő gazdasági szerkezet, gyenge foglalkoztatási és tőkevonzó képesség). 

A megye területén hazánk három nagytája (makrorégió) találkozik: a Kisalföld, a Dunántúli-

középhegység, illetve az ehhez sorolt Pannonhalmi-dombság, a Nyugat-magyarországi peremvidék. A 

legnagyobb területet a Kisalföld foglalja el, amelynek három középtája (mezorégió) van: a Győri-

medence, amelyhez 4 kistáj (mikrorégió) tartozik: Szigetköz, Mosoni-síkság, Fertő-Hanság-medence, 

Rábaköz; a Komárom-Esztergomi-síkság, két kistája a Győr-Tatai-teraszvidék és az Igmánd-Kisbéri-

medence, valamint a Marcal-medence.  

A megye területéből a legkisebb rész a Dunántúli-középhegység nagytájhoz tartozik, annak kistája a 

Pannonhalmi-dombság. A megye területének nyugati része a Nyugat-magyarországi peremvidéken 

terül el, ennek egyik középtája a Sopron-Vasi-síkság, amelynek egyetlen kistája a Répce-síkság. A 

másik középtáj az Alpokalja, ehhez három kistáj tartozik: a Soproni-hegység, a Fertő-melléki 

dombság, valamint a Soproni-medence - Ikva-síkság. 

A megyében 44.766 ha országos jelentőségű védett terület található, amiből 23.588 ha nemzeti parki 

terület, 21.118 ha tájvédelmi körzet és 60 ha természetvédelmi terület.  

2.1 Természeti adottságok  

Domborzat  

Győr-Moson-Sopron megye területe három nagytájhoz tartozik: a Kisalföld, a Nyugat-magyarországi 

peremvidék, valamint a Dunántúli-középhegység északi peremvidéke. A táj döntően a Duna, illetve a 

Rába-Rábca, Répce és Ikva folyók hordalékából építkező síkság (Szigetköz, Hanság, Mosoni-síkság, 

Rábaköz, Répce-sík, Ikva-sík: a megye északi, középső, déli és keleti része). A megye nyugati és 

délkeleti része dombos, alacsony hegyvidéki jellegű (Soproni hegység, Fertőmelléki-dombság, 

Pannonhalmi-dombság, Bakonyalja).  
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1. ábra: Győr-Moson-Sopron megye domborzata, kistájai 

 

Felszíni és felszín alatti vizek  

A megye gazdag felszíni és felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, amelyek egyfelől a megóvandó 

természeti környezet részét képezik, másfelől jelentős gazdasági potenciállal bírnak. A megye 

legjelentősebb folyója a Duna, a megye északi határfolyója. A Duna és a Mosoni-Duna (illetve a Lajta) 

vizeit 1992 óta alapvetően befolyásolja a bősi vízi erőmű megépítése, amely folyamatos megoldandó 

feladatként a vízszint emelését, a környezeti állapot javítását adja. Minden más potenciál (pl. vízi 

turizmus és kapcsolódó tevékenységei, a Győr-Gönyű kikötő fejlesztése) fokozottabb, ugyanakkor 

természetbarát fejlesztése, vagy például az árvízveszély mérséklése ettől a feltételtől függ. 

A megyén áthaladó második legjelentősebb folyó a Rába–Répce–Marcal vízrendszer gyűjtője, 

valamint a Kis-Rába öntözőrendszer táplálója: a Rába. Az árvízvédelem Árpás községtől felfelé 

hiányos. A Rába legnagyobb mellékfolyója a Marcal, amely mentén - vizének használatára alapozva - 

jelentős halastavak és öntözőrendszerek húzódnak. A Mosoni-Duna másik jelentős mellékfolyója a 

megyében a Rábca, aminek szabályozása 1971-ben indult, árvízvédelme megoldott. 

A megye legjelentősebb állóvize Közép-Európa legnagyobb sztyepp tava, az elöregedő stádiumban 

lévő, a magyar oldalon erősen feltöltődő Fertő-tó. Környezetével együtt 2001 óta világörökségi 

kultúrtáj, a határ mindkét oldalán természetvédelmi területekkel, ugyanakkor kiváló mezőgazdasági 

(szőlő és bor) turisztikai (fürdő-, vízi-, természetjáró-, kulturális turizmus) adottságokkal. 

A megye gazdag talajvízkészlettel rendelkezik, melynek fő felhasználója a mezőgazdaság és az ipar. 

Mivel a talajvíz a legfelső vízadó rétegben helyezkedik el, viszonylag védtelen. Az állattartó telepek, 

régi ipari egységek miatt nagy mennyiségű szennyezés kerül a talajvízbe. A mezőgazdaság, mint egyik 

fő terhelő műtrágya- és növényvédőszer-felhasználását optimalizálni kell. 
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A megye legmélyebben fekvő területe a gönyűi Duna-part (tszf. 108 m), legmagasabb pontja a 

Bakonyban található Kék-hegy (661 m). A domborzati viszonyoknak megfelelően a jelentősebb 

vízfolyások iránya Ny→K, DNy→ÉK. A megye fő vízgyűjtője a Duna. 

2. ábra: Győr-Moson-Sopron megye vízrajza 

 

Országos szinten is jelentős a megye rétegvíz készlete. A Szigetköz-Csallóköz határtérségben található 

Közép-Európa legnagyobb édesvíz készlete, Győr-Moson-Sopron megye ivóvizeinek túlnyomó részét 

ebből nyerik. Az ivóvíz stratégiai jelentőségét világszerte és Magyarországon is egyre jobban 

felismerik, ezért e vízkészlet megóvása kiemelten fontos.  

Jelentős közüzemű rétegvíz-kitermelések a megyében a Balfi Ásvány- és Gyógyvizek, a Csornai, a 

Darnózseli, a Kapuvári, a Nagycenki, a Nyúli és a Sopronkőhidai Vízművek. A megnövekedett 

kitermelés hatására kialakult talajvíz-leáramlások miatt hosszútávon a sekélyebb rétegvizek 

szennyeződése várható. 

A 30 °C feletti hőmérsékletű rétegvizek (termálvizek) a megyében számos településen turisztikai és 

gyógyászati funkciókat betöltő fürdőkben hasznosulnak (Balf, Csorna, Győr, Hegykő, Kapuvár, Lipót 

és Mosonmagyaróvár). A szigorú és környezettudatos vízgazdálkodás révén a termálvizek terhelése 

sehol sem haladja meg az utánpótlás mértékét. 

A megye vízgazdálkodásában hagyományosan megoldatlan kérdés a belvíz megfelelő, zárt elvezetése 

és kezelése. Kialakulásának fő okai a hirtelen hóolvadás, a tartós árhullám, jégtorlódás, a magas 

talajvízszint, illetve a - megyében gyakori - nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés. 

A felszíni és felszín alatti vizek jellemzőit, mennyiségi és minőségi paramétereit a klímaváltozása a 

jövőben módosíthatja, amit a "3.2.1 A megye szempontjából releváns éghajlatváltozási 

problémakörök és hatásviselők meghatározása (érintettség)" című fejezet részletesen ismertet. 
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Természeti értékek 

A megye gazdag természeti örökséggel rendelkezik, az országos jelentőségű védett területek 5,5%-a 

található itt, magában foglalva a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot, a Soproni, a Szigetközi és a 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet, továbbá a Soproni Hegység Natúrparkot, illetve a Pannontáj-

Sokoró Natúr-parkot. A Sokoró kivételével mindegyik természetvédelmi terület az országhatár 

mentén helyezkedik el, működő, illetve potenciális határmenti együttműködés keretében. A Fertő-tó 

teljes területe 2001 óta világörökségileg védett kultúrtáj. A Szigetköz magasabb szintű, határmenti 

együttműködés keretében megvalósuló természetvédelmének kialakítása a közeljövőben végre 

megoldást nyerhet. [A megyében található természeti értékek listáját a 7.4 sz. melléklet sorolja fel.+ 

3. ábra: Védett területek  

 

A megyében összesen 48.236 ha jogszabállyal kihirdetett országos jelentőségű védett terület van, 

melyet kiegészít a 19 részterületből álló, összesen 46.297 ha-t felölelő ún. Natura 2000 terület, az 

összefüggő nemzeti ökológiai hálózat része, szabályozott fejlesztési potenciállal. A megye területén 

számos országos jelentőségű, törvényileg (ex lege) védett természeti terület található (20 láp, 34 

barlang, 3 víznyelő, 33 forrás, 33 kunhalom, 14 földvár, 5 erdőrezervátum, 496 ha összterületű 75 

helyi jelentőségű védett terület és 51 helyi jelentőségű természeti emlék). További 7.181 hektárnyi 

terület védetté nyilvánítása van folyamatban és nemzetközi jogi védelem alatt áll 8.849 ha ún. 

ramsari terület1. 

A Szigetköz 20%-a védett, illetve fokozottan védett terület, kiemelt jelentőségű vizes élőhely. A vizek 

és morotvák növényzete (vízinövények, nádas) nagy fajgazdagságú vízimadár és halállománynak 

adnak otthont, a hazai halfajok 80%-a megtalálható itt. A hullámterek ártéri, zátony-, liget- és 

                                                           

1
 Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire. 
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mocsárrét-társulások otthonául szolgálnak, melyeken értékes fajok találhatók. A természeti értékek 

mellett kiemelendő a kultúrtáj értékes, tájba illeszkedő, falvak által meghatározott képe. 

A megye természetvédelmi területeinek többsége a határ mentén fekszik, kiváló együttműködési 

lehetőségeket kínálva a határon átnyúló együttműködésekre. A Szigetköz együttműködésen alapuló, 

magas szintű védelmének kialakítása terén a közelmúltban előrelépés történt, a rendezés rövid időn 

belül megtörténhet.  

A megyében található természeti értékek megmaradását, azok jellemzőit, mennyiségi és minőségi 

értékeit, kiterjedését a klímaváltozása a jövőben módosíthatja, a lakosság számára a természeti 

értékek megőrzésének nehézségeit fokozhatja. A klímaváltozáshoz köthető változásokat a "3.2.1 A 

megye szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők meghatározása 

(érintettség)" című fejezet részletesen ismerteti. 

Talaj 

A megye talaja nagytájanként különböző szerkezetű és minőségű. A Kisalföldet a jó termőképességű 

csernozjom talajok jellemzik, az Alpokalját az erőteljes kilúgozás uralja, ennek megfelelően alakultak 

ki területén a fejlődés különböző fokán álló barna erdőtalajok. A folyóvölgyekben öntéstalajokat 

találunk. A Kisalföld közepén, a volt irtásfalvak környékén a talaj agyagos, kavicsos, alacsony 

termőértékű.  

4. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és környezetének genetikai talajtípusai, forrás: Agrotopo 

 

A talaj jellemzőit, mennyiségi és minőségi értékeit, a termőföldek használatának lehetőségeit és 

korlátait a klímaváltozása a jövőben módosíthatja, amit a "3.2.1 A megye szempontjából releváns 

éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők meghatározása (érintettség)" című fejezet 

részletesen ismertet. 
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Energiaforrások, ásványkincsek  

A megye hagyományos, szénhidrogén alapú energiahordozókban és ásványi anyagokban szegény, 

viszont hazai kitekintésben megújuló energiaforrásokkal a legjobban ellátott terület.  

A fosszilis energiahordozók közül jelentős az alacsony fűtőértékű tőzeg (Hanság) kitermelhető 

mennyisége. Fontos ásványi nyersanyag még a hordalékon lerakódott kavics és az agyag. Gazdasági 

szempontból – a Nyugat-dunántúli régió egészéhez hasonlóan – Győr-Moson-Sopron megye 

legfontosabb természeti kincse a bőséges és viszonylag egyenletes területi eloszlású termál- és 

gyógyvíz-készlet. Az energiaforrások és ásványkincsek rendelkezésre álló készleteire a klímaváltozás 

hatással lehet, ami befolyásolja a megyében élők életminőségét. 

Éghajlat, levegőminőség 

A megye éghajlatát a kontinentális klíma jellemzi. Viszonylag ritka a zord tél és a száraz nyár, az 

elmúlt időszakokban jelentős időjárási szélsőségek nem fordultak elő. A kedvező környezeti 

adottságok a földterület 63,9 százalékát mezőgazdasági művelésre alkalmassá teszik, ami meghaladja 

az országos átlagot. Itt található az ország termőterületének 4,6%-a, 356,9 ezer hektár. A megyében a 

régió egészéhez viszonyítva magasabb, sőt az országos átlagot meghaladó a szántóterületek aránya, 

ugyanakkor alacsonyabb az erdősültség foka. A Kisalföld humuszos talaja kiváló alapot biztosít a 

kertészeti, szántóföldi kultúrák termesztéséhez. Az Alpokalján, a Pannonhalmi-dombságon és a 

Sokoróalján kiterjedt minőségi szőlőtermesztés, valamint erdő- és vadgazdálkodás folyik. 

Az éghajlat jellemzőit a klímaváltozás a jövőben jelentősen módosíthatja, amit a "3.2.1 A megye 

szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők meghatározása 

(érintettség)" című fejezetben a hőmérséklettel és csapadékkal kapcsolatos megállapítások 

tartalmaznak. 

Erdőterületek  

Győr-Moson-Sopron megye erdőállománya 2017-ben 80 ezer ha, a megye teljes összterületének 

19,3%-a, amely megfelel az országos 20%-os értéknek. Összefüggő, nagyobb területen végzett 

erdőgazdálkodás a Bakony-vidék, a Duna hullámterének, a Hanság, a Pannonhalmi-dombság, a 

Répce-sík és a Soproni-hegység területén folyik.  

Az erők kiterjedését, azok jellemzőit, mennyiségi és minőségi értékeit a klímaváltozás a jövőben 

módosíthatja; egyben az erdőkre ható hatások mellett az erdők is hatnak az éghajlatra a CO2 

kibocsátás hatását mérsékelhetik. 
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5. ábra: Erdőborítottság, forrás: Corine (2012) 

 

6. ábra: Erdőterület nagyságának változása 2000-2017 között Győr-Moson-Sopron megyében, ezer 

ha, adatok forrása: KSH 

Az erdőterületek nagysága a 2000. évben 

történt jelentősebb emelkedést követően 

2010 óta kis mértékben, de fokozatosan 

csökken. Ugyanakkor az erdőkre 

vonatkozóan a természet állapota jó. A 

megye legjelentősebb védett területe a 

Fertő-Hanság Nemzeti Park, melynek 

23.730 hektárjából 7.659 hektár 

fokozottan védett. A park területe 1970 

óta védett, 1991 óta nemzeti park és 

1994-ben összekapcsolták az osztrák oldali 

nemzeti parkkal. 

A megye európai jelentőségű 

madárvédelmi szerepet tölt be. A Fertő-vidék számos szárazságtűrő, ritka növényfajnak ad otthont. A 

táj rehabilitációja során 1.100 ha vizes élőhelyet állítottak helyre. A megye területének dél-keleti 

pereme, 15.274 ha, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében áll, e területen 

kiemelkedő jelentőségű érték a fenyőfői ősfenyves.  
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2.2 Társadalmi helyzetkép  

Népesség, demográfiai folyamatok 

A megye lakosainak száma 2015-ben 455.217 fő volt. A szomszéd megyékkel összevetve Győr-

Moson-Sopron népessége a legmagasabb, egyben a megye az egyetlen a régióban, melynek az elmúlt 

évtizedben bővült a lakosságszáma (2000-hez képest 3,08%-kal nőtt a lakosság létszáma 2015-re). A 

megye lakosságának folyamatos emelkedése nem a gyermekszám emelkedésének, hanem a pozitív 

belföldi és nemzetközi vándorlási különbözetnek köszönhető. A belföldi többletet a munkahely miatt 

a megyébe költözők, a nemzetközi többlet elsősorban a Pozsonyból a határ menti falvakba 

áttelepülők adják. 2010-ben több mint kétszer annyi külföldi költözött Győr-Moson-Sopron megyébe, 

mint a szomszédos megyékbe. A legtöbben Romániából és Szlovákiából települtek ide. A vándorlás 

mértéke jóval meghaladta a természetes szaporodás csökkenésével járó népességcsökkenést, így a 

megye tényleges szaporodási mutatója pozitív egyenleget mutat. 

A kistérségek népességének alakulása változatos képet mutat a megyében. A természetes 

szaporodás mindegyik kistérségben csökkent, a belföldi vándorlások különbözetének 10 éves átlaga 

viszont kistérségenként eltérő képet mutat. 2000-hez viszonyítva a Sopron-Fertődi kistérség 

népessége változott a legnagyobb mértékben, 2015-re a megyei átlagot meghaladva 9,5 %-kal nőtt, a 

belföldi vándorlás miatt. Ugyancsak nőtt a Győri és a Mosonmagyaróvári kistérségben élők létszáma. 

A legnagyobb népességcsökkenés a Kapuvár-Beledi és a Csornai kistérségben figyelhető meg, ahol a 

legnagyobb természetes fogyás mellett számottevő elvándorlás is történt. 

7. ábra: Öregségi index, adatok forrása: KSH, 2015 

 

A népesség kor szerinti megoszlásában a megye helyzete hasonló az országos átlaghoz, a népesség 

elöregedése jellemző, az idősek fiatalokhoz viszonyított aránya (öregségi index) növekszik.  



Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiája 
 
 
 
 

15 
 

A kistérségeket vizsgálva 2010-ben a 60 év felettiek aránya a Csornai és Kapuvár-Beledi kistérségben 

volt a legmagasabb, míg a Mosonmagyaróvári kistérségben a legalacsonyabb. 

A megye népessége az elmúlt időszakban kis mértékben növekedett, ezzel párhuzamosan azonban az 

öregedési index emelkedett. A megye korösszetételét, a lakosság megyén belüli és azon túli 

vándorlását a klimatikus hatások is befolyásolhatják. 

Településszerkezet 

Győr-Moson-Sopron megye az ország területének 4,5 százalékát fedi le, területe 4.207 km2. Az ország 

népességének 4,63 százaléka él a megyében. A 100 km2-re jutó településszám meghaladja az 

országos átlagot. A megye településhálózatát 2015-ben 12 város és 171 község alkotta.  

8. ábra: Településszerkezet 

 

Győr-Moson-Sopron megye urbanizációs szintje, vagyis a városi térségekben élő lakosság aránya 

meghaladja a Budapest és Pest megye nélkül számolt országos átlagot. A megyében jelentős a 

megyeszékhely népességkoncentrációja. Magasabb népességszámú települések a megye északi 

részén jöttek létre, míg déli területein nagyrészt kistelepülések fekszenek. 
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9. ábra: A lakónépesség és a megye területének változása, adatok forrása:KSH 

A szomszédos települések 

funkcionális kapcsolatát vizsgálva 

megállapítható, hogy a régióban 

kialakult agglomerációs szerkezetek 

a következők: Győr központtal egy 

29 települést magába foglaló 

agglomeráció alakult ki, valamint 

Sopron közvetlen környezetében 

szintén a települések közti 

kapcsolatok laza rendszere 

mutatható ki, nagyvárosi település-

együttest formálva 6 településsel. 

Az elmúlt másfél évtized 

szuburbanizációs folyamatainak 

eredményeként mindkét térséget a népesség növekedése jellemzi. A megye déli részén 

megfigyelhető a városi funkciók részleges hiánya, valamint az aprófalvak elnéptelenedése.  

A KSH népességkategóriákat figyelembe véve a városi rangú településből egyedül Győr Megyei Jogú 

Város népessége haladja meg a 100 ezer főt, népessége 2015. év végén 129.568 fő volt. 

10. ábra: Települések népességszám kategóriái, adatok forrása: KSH, 2015 

 

A megyében Győr mellett további négy város lakosságszáma haladja meg a 10.000 főt: Sopron, 

Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Csorna; a további városi rangban levő települések ennél alacsonyabb 
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lakosságszámmal rendelkeznek. A városok lakosságszámának változását 2000 és 2015 között a 

következő ábra szemlélteti.  

11. ábra: Városok lakosszám-változása 2000-2015 között, adatok forrása: KSH 

 

A lakosság falvakból városokba való vándorlásának mértékét, a kisebb falvak elnéptelenedését, a 

lakosság összetételének változását a klímaváltozás is jelentősen befolyásolhatja. 

2.3 Gazdasági ágak és szolgáltatások klímavédelmi helyzetképe  

Győr-Moson-Sopron megye bruttó hozzáadott értéke piaci beszerzési áron 2015-ben meghaladta az 

2.072 milliárd forintot, az egy főre jutó GDP 2015-ben 4.566 ezer Ft volt, ami meghaladta az országos 

átlagot és Budapest után a második legnagyobb érték volt hazánkban.  

Alapvetően Győr-Moson-Sopron megye egy gazdaságilag fejlett, dinamikusan növekvő megye, 

ugyanakkor az eltérő fejlettség és dinamika következtében, illetve a tradicionális és újonnan kialakuló 

gazdasági kapcsolatrendszerek által lehatárolt gazdasági dimenzióban nem beszélhetünk egységes 

megyei gazdasági térségről. A területi gazdaság legfontosabb mutatói alapján a kisebb területi 

egységek között jelentős különbségek tapasztalhatók, és egyre markánsabban rajzolódik meg egy 

(egyébként az országos, sőt nemzetközi tendenciákhoz is teljes mértékben illeszkedő) észak–déli 

fejlettségbeli lejtő.  

A megye gazdasági szerkezete, a gazdaság működéséhez használt energia, a termelés okozta emisszió 

egyaránt befolyással van az ÜHG-kibocsátás nagyságára és ezáltal lokálisan a klímaváltozásra. A 

következőkben bemutatásra kerülő gazdasági ágak egyrészt eltérő mértékben járulnak hozzá az ÜHG- 

kibocsátáshoz, másrészt a klímaváltozás hatásainak következtében változásokra kényszerülnek (pl.: 

turizmus).   
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12. ábra: Gazdasági szervezetek Győr-Moson-Sopron megyében, adatok forrása: KSH 

Győr-Moson-Sopron megye ipari régiónak tekinthető. A 

kilencvenes évek közepén is a legiparosodottabb térségek közé 

tartozott a Közép-Dunántúl és Észak- Magyarország megyéi 

mellett; az ipar GDP-ből való részesedése az ezredfordulón 20,2 

százalékponttal meghaladta az országos átlagot.  

A bruttó hozzáadott érték közel 50%-át az ipar adta, amelynél 

csak Fejér megye értéke volt magasabb. 2009-re jelentősen, 6,4 

százalékponttal mérséklődött az ipar dominanciája, de még 

mindig meghaladja a 40%-ot.  

 

 

 

Közlekedés  

A megyét két ún. Helsinki közlekedési folyosó érinti: az Európa nyugati felét a Balkánnal összekötő, 

IV. számú páneurópai közlekedési folyosó, valamint a Duna folyam vízi útját jelölő VII. számú folyosó. 

A megye közlekedésföldrajzi jelentőségét részben az e két, kelet-nyugati európai korridor általi 

érintettség értékeli fel. Áthalad a megyén ugyanakkor egy észak-déli irányú, dinamikusan fejlődő 

áramlási irány is, a Baltikumot az Adriával összekötő közlekedési folyosó, amely összeköti a IV. számú 

és V. számú páneurópai közlekedési folyosókat. Ennek a hat államot (Svédország, Lengyelország, 

Csehország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország) felfűző korridornak a fejlesztésére létrejött 

„CETC-ROUTE 65” együttműködésben 17 „régió”. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye közösen 

kezdeményezte a „Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE 65)” Győr-Pápa-Celldömölk és 

Zalaszentiván-Nagykanizsa-Murakeresztúr vasúti szakaszai kerüljenek bele a TEN-T törzshálózatába. 

Közúti közlekedés 

A Nyugat-Dunántúl másik két megyéje felé (Vas, Zala) alacsony szintű, elégtelen kiépítettségű a 

közlekedési kapcsolat. Hiányzik a 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. Mindez a Centrope régió 

szempontjából is jelentős lenne, mivel a Sopron térségéből kiinduló M9 és a Mosonmagyaróvárról 

induló M86 biztosíthatná Győr-Moson-Sopron megye észak-déli 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. 

A Győr-Szlovákia kapcsolatban kiemelt jelentőségű 14 (E575) számú főút, amelynek Duna hídja és 

különösen a kapcsolódó (amortizálódott és szűk keresztmetszetű) ártéri hídjai alkalmatlanok az óriási 

gépjárműforgalom és kerékpáros forgalom biztonságos átvezetésére. 

A megye legforgalmasabb főútjai: kimagaslóan az M1, illetve a 821 sz. út Győrben, továbbá az M15,  

M85 meglévő szakaszai, illetve a 85.sz, 84 sz. és a 83 sz. főutak. A megye közúthálózatán 2015-ben a 

forgalom 5.373.413 jkm/nap volt.  Külön ki kell emelni a Csornán áthaladó 85-ös és 86-os főutak 

közös szakaszát. Ez a szakasz ugyanis az egyik legterheltebb Győr-Moson-Sopron megyében - ennek 
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terheltségén enyhítettek a közelmúltban átadott pályaszakaszok. A közúti határforgalmi adatok 

tanúsága szerint országos viszonylatban az M1 hegyeshalmi határátkelő a legterheltebb, a soproni a 

második,  a rajkai a harmadik, vámosszabadi átkelőhely a negyedik legforgalmasabb. A schengeni 

határnyitás következtében a soproni határátkelő forgalma 2005 és 2010 között 8.658 jármű/napról 

16.831 jármű/nap-ra nőtt, azaz közel a duplájára emelkedett, a kópházi határátkelő forgalma pedig 

szintén közel 30%-kal nőtt. A többi határátkelőhely (Rajka, Vámosszabadi) forgalma is 25-30%-kal 

növekedett. 

13. ábra: Közlekedési hálózat 

 

A közúti forgalom 2015-ös forgalmi adatait az ÜHG-számításban mutatjuk be (3.1.1 fejezet). 

Vasúti közlekedés 

A MÁV Zrt. 2000 és 2010 között az ISPA/Kohéziós projekt keretein belül elvégezte a IV. Helsinki 

folyosóba tartozó Budapest-Győr-Hegyeshalom-országhatár vonal rehabilitációját. A rehabilitáció 

Győr-Moson-Sopron megyében az Ács-Győrszentiván vonalat érintette, illetve a győri állomás 

biztosítóberendezéseit és pályamunkálatait. A felújítás során a győri állomás vágányainak komplex 

rekonstrukcióját végezték el.  

Az 1880-as évek szabályai szerint helyi érdekű vasútként létrehozott Fertővidéki Helyiérdekű Vasút 

formailag önálló vasúttársaság, amelynek vasútüzemi kiszolgálását azonban a GYSEV végzi el. A 

vasútvonalak bővítése a Sopron–Szombathely vasútvonal 2001-ben történt MÁV-tól való átvételét 

követően indult el. A leromlott pálya villamosítását és a sebességnövelő beruházások végrehajtását 

2002-ben kezdték meg. A vasúttársaság területe 2006-ban tovább bővült a Szombathely–

Szentgotthárd-vasútvonallal, amelyet a 2011-re felújítottak és villamosítottak. 2011-től a GYSEV végzi 

a közszolgálati személyszállítást a Rajka-Hegyeshalom-Csorna-Répcelak-Porpác, a Porpác-

Szombathely, a Szombathely-Kőszeg, a Szombathely-Zalaszentiván, valamint a jelenleg nem működő 
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Körmend–Zalalövő-vasútvonalon. A Porpác-Csorna-Mosonszolnok 87 km, valamint a Szombathely- 

Zalaszentiván 50 km hosszú szakaszának részleges felújítása 2012 és 2015 között megtörtént. A Győr-

Sopron szakasz elérte forgalmi kapacitásának a határát. A pályakorszerűsítés lehetővé tette nagy 

sebességű ún. euro city vonatok közlekedését is. Az európai vasúti hálózat fejlesztése és a térség 

logisztikai szerepkörének bővítése indokolttá teszi a déli irányú vasúti összeköttetés két sínpárra 

bővítését. Ezzel egy fontos vasúti folyosó létesülhet Nyugat- és Észak-Európa, Bécs irányából 

térségünkön keresztül az Adriai-tenger felé. Győr esetében elsősorban a járműipari fejlesztések miatt 

folyamatosan nő a vasúti teherszállítás volumene, amely csökkenti az egyébként is szűkös 

személyszállítási kapacitásokat. Emiatt indokolt a vasúti teherszállítást a városon kívülre terelni.  

Légi közlekedés 

A megyében két nemzetközi repülőtér található, a Győr-Pér Repülőtér, valamint a Meidl Airport 

Fertőszentmiklós. A vidéki repülőterek elmúlt években történt kiemelt fejlesztéseinek egyik sikeres 

példája a Győr-Pér Repülőtér folyamatos és komplex fejlesztése (szilárd burkolatú pálya, utasforgalmi 

épület stb.), mely révén a térség bekapcsolódhatott a nemzetközi légi forgalomba. Az 1997 óta 

működő fertőszentmiklósi repülőtér a kisgépes repülést szolgálja ki.  A megyében még két 

sportrepülőtér is működik (Pusztacsalád, ill. Fertőrákos-Piuszpuszta). 

Vízi közlekedés 

A páneurópai közlekedési folyosók egyike (VII. sz.) a Duna folyam, az Európát átszelő Duna-Majna-

Rajna víziút része. A víziutak osztályba sorolása szerint a Duna hazai szakasza VI/B és V/C kategóriába 

tartozik, míg a Mosoni-Duna III és VI/B kategóriába. A Dunán – bár Győr térségében EGB. VI. hajózási 

osztályba sorolták – az átlagos vízmélység és a hajózható napok száma messze elmarad az előírttól. E 

téren a megye elsősorban a Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Intermodális Központ révén 

jut jelentős szerephez,  a 2017-ben elkészült fejlesztéssel a létesítmény a régió legnagyobb (víz-vasút-

közút) intermodális logisztikai központjává vált. 

A Mosoni-Duna és a  Rába magyarországi (és megyei) szakasza elsősorban sport és szabadidős 

tevékenységekhez nyújt lehetőséget. 

A Fertő-tavon a turizmushoz kapcsolódó személyszállítás, valamint a vitorlássport élénkülése 

jellemző. A tó déli, Magyarországhoz, illetve Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozó részének ilyen 

célú kihasználását az alacsony vízállás nehezíti. 

Mezőgazdaság, öntözés  

A GDP szerkezetében a mezőgazdaság szerepe gyors ütemben esett vissza (1995-ben 8,7%, 2000-ben 

4,1%, 2009-ben 3,6%), ez azonban nem jelenti a mezőgazdaság földhasználatának extenzifikálódását, 

ugyanis a gépesített és kemizált szántóföldi növénytermesztés szorítja ki a többi, nagyobb hozzáadott 

értékű mezőgazdasági ágazatot. 

A megye teljes területének 63%-a  (256 ezer ha) a mezőgazdasági terület, ami megfelel az országos 

átlagnak. A mezőgazdaság által használt terület az elmúlt években valamelyest csökkent, a szántók 

aránya azonban lényegesen meghaladja az országos értéket és 2000 óta fokozatosan növekedve 

2017-ben már 54%-ot ért el a mezőgazdasági területen belül. Ez a növekedés egyrészt nem kívánatos 

folyamatként a gyepterületek rovására történt, ami a biológiai sokféleség jelentős redukciójával jár, 

másrészt a kemizálás (növényvédőszerek, műtrágyázás) miatt a környezeti terhelést fokozódását 

eredményezte. 
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14. ábra: A mezőgazdasági területek nagyságának megoszlása Győr-Moson-Sopron megyében, 
forrás: KSH 

A mezőgazdasági területeken belül jelentős a művelés 

alól kivett területek és az erdők aránya.  A 2000-es évek 

óta jelentősen, harmadára csökkent, 2017-ben már csak 

2.700 hektár a nádasok kiterjedése. A konyhakertek 

nagysága is csökkent (2000 ha). 

A megye mezőgazdasági területeinek mérete, belső 

arányai folyamatosan változnak, aminek fő oka a 

települések belterületének és az ipari övezeteknek a 

növekedése, valamint az erdők és halastavak 

területének csökkenése.  

A megye termőföldjeinek minősége nagyon változó, ami 

különösen szükségessé teszi a jó minőségű védelmét. 

Győr-Moson-Sopron megyében az összes szántóterület 

mintegy 17%-a kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetébe tartozik, ezen belül 

Mosonmagyaróvár és Győr környéke emelhető ki.  

A megye területén a Soproni és a Pannonhalma-Sokoróaljai borvidéken folyik bortermelés. Sopron 

kékfrankos szőlőinek legkiválóbb termőterületei a Fertőmelléki-dombok, Pannonhalmán fehér fajták,  

az olaszrizling és a rajnai rizling kiemelkedők. A megyében ugyanakkor a szőlőterületek zsugorodása 

figyelhető meg, jelenleg szőlőművelés a mezőgazdasági terület 1%-án történik. 

Az emberi tevékenységek közül az urbanizáció és a műszaki infrastruktúra területigénye veszélyezteti 

leginkább a termőföldeket. A kiváló adottságú talajok hosszú távú védelme a fenntartható és 

versenyképes mezőgazdaság alapfeltétele. A megye gazdasági folyamatai e védelmet erősen 

megnehezítik, ugyanis a kiváló termőhelyi adottságú szántók jellemzően az intenzíven fejlődő 

Mosonmagyaróvár-Győr tengely mentén találhatók, a művelés alóli kivonások nagy arányban érintik 

ezeket az értékes talajokat. A megyében a belterületek mérete 44%-os növekedést mutat 2003 és 

2008 között, a településrendezési tervek pedig további 15.000 ha-ral, azaz 45%-kal kívánják növelni a 

belterületeket és a beépítésre szánt területeket. 

Turizmus  

A megye turizmusát, turisztikai kínálatát elsősorban természeti értékei, kulturális és építészeti 

örökségei, valamint földrajzi fekvése határozzák meg. Ez utóbbi kapcsán jelentős az átutazó turizmus 

és – az árfolyamhatások által determinált, így erősen fluktuáló – bevásárló turizmus. A megyében a 

turizmus számos típusa megtalálható, így a wellness-, termál-, gyógy- és egészségturizmus, a 

konferencia- és üzleti turizmus, az aktív és természeti turizmus (kerékpár, vízi, lovas, természetjáró), 

a fesztivál turizmus, falusi turizmus, vallási turizmus (zarándokutak, szakrális emlékek), a borturizmus, 

valamint a falusi turizmus.  
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15. ábra: Turisztikai vendégforgalom, 2015 

 

A megye négy meghatározó turisztikai térsége közül kettő, a Pannonhalmi Bencés Főapátság és a 

Fertőtáj a világörökség része, míg a Mosonmagyaróvártól Győrig terjedő Szigetköz országos 

jelentőséggel bír. A Győr-Pannonhalma-Sokoró térség alapvetően az egynapos kirándulások 

célpontja. A Rábaköz kulturális értékeinek feltárásával és hasznosításával, illetve természeti 

potenciáljával (gyógyvizek, Rába, Hanság) feltörekvő turisztikai térségnek számít. A megye 

turisztikailag jelentős körzetei közül gazdaságilag Sopron és a Fertő-tó vidéke a legjelentősebb. A 

Sopron-Fertődi térség európai értelemben  vett, ismert és látogatott idegenforgalmi területe lehet a 

Fertő-Hanság Nemzeti Park, a világörökségi terület, a vidék kulturális öröksége (ehhez a térséghez 

kötődik Liszt Ferenc és Joseph Haydn világhírű zeneművészeti munkássága, a Széchenyi és Esterházy 

család kulturális, építészeti, szellemi öröksége) értékeinek megfelelő irányú fejlesztésével és 

hasznosításával. 

Mosonmagyaróvár és a Szigetköz turisztikai potenciáljának alakulását az elmúlt két évtizedben 

jelentősen befolyásolta a Dunával kapcsolatos kérdések rendezetlensége. 

Új és speciális, a városok határán messze túlnyúló hatású kínálatot biztosítanak a megvalósult és 

működésüket megkezdő természet- és műszaki tudományokat népszerűsítő interaktív kiállítások a 

győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, a mosonmagyaróvári Futura Interaktív 

Természettudományi Élményközpont és a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontja. A győri 

kezdeményezés a műszaki tudományok, a mosonmagyaróvári és a soproni pedig a természet- és a 

környezettudományok népszerűsítésében kaphat kiemelkedő szerepet. 
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A megye kereskedelmi szálláshely-kínálata és -kapacitása a turisztikai kínálat bővülésével 

összhangban folyamatosan nő, a megyében eltöltött vendégéjszakák száma 2016-ban elérte a 2,9 

milliót, ebből a külföldi turisták  által eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta a 1,3 milliót. A két 

nagyvároson kívül még Fertődön (Fertő-tó, kastély), Hegykőn (termálfürdő), Röjtökmuzsajon 

(kastélyszálló), Dunakilitin (kastélyszálló, kemping), Hegyeshalomban (átutazó turizmus), Lipóton 

(termálfürdő) és Mosonmagyaróváron (gyógyfürdő, átutazó turizmus) töltenek el évente több mint 

10.000 vendégéjszakát az idelátogatók. A megye déli része – a Rábaköz belső és a Répce-sík külső 

perifériája – turisztikailag kevésbé feltárt terület, kisebb volumenű, mozaikosan megjelenő, de 

sokrétű potenciális adottságokkal és jelentős tartalékokkal rendelkezik a turizmus fejlesztése 

számára. 

Ipar  

Győrben több ipari park működik, de található ipari park Mosonmagyaróváron (1999), Csornán 

(2003), Kapuváron (2000), valamint Sopronban (Aranyhegy 1997, Délkelet 2005). A betelepült 

vállalkozások száma évről-évre dinamikusan növekszik, egyes parkok már szinte teljesen megteltek, 

aminek következtében újabb területeket kellett és kell bevonni a fejlesztésekbe. Az ipari parkokban 

található vállalkozásokban foglalkoztatottak létszáma meghaladja a tízezer főt, ami azt jelenti, hogy 

átlagosan körülbelül 1.500 fő jut egy parkra.  

A megye legnagyobb ipari parkja az 1992-ben létrehozott Győri Ipari Park, amely több mint 200 

hektáron helyezkedik el és 2017-ben 17 ha (21 db különböző méretű telek) szabad terület áll 

rendelkezésre. Az ipari parkban 13 ország több mint 100, az autóipar, gépipar, textilipar, elektronikai 

ipar, műanyagipar, építőipar, villamos ipar, szállítmányozás, logisztika, valamint a kereskedelem 

területén működő vállalat telepedett le, összesen mintegy 7.000 főt foglalkoztatva.  

1. táblázat: Ipari parkok Győr-Moson-Sopron megyében, forrás: kormany.hu 

Ipari park neve Település 

Csornai Ipari és Logisztikai Park  Csorna 

Győri Ipari Park  Győr 

Kapuvári Ipari Park Kapuvár 

Mosonmagyaróvári Ipari Logisztikai Üzleti Park Mosonmagyaróvár 

Rába Ipari Park  Győr 

Sopron Aranyhegyi Ipari Park  Sopron 

Sopron Dél- Keleti Ipari Park Sopron 

 

Az ipari park címmel rendelkező parkokon kívül is számos olyan gazdasági telephelyfejlesztés valósult 

meg, már nem csupán városokban, hanem községekben is, amelyet a beruházók ipari parknak hívnak, 

pl.: Mosonmagyaróváron (MoWinPark), Jánossomorján, Gönyűn, Lébényben, Péren. Ezek további 

mintegy 400 ha-ral bővítik korszerű a megyei telephelykínálatot.  

A Nyugat-Dunántúl közlekedési és gazdasági rendszerében fontos szerepet betöltő, a vállalkozások 

gazdasági, közlekedési, logisztikai lehetőségeit és a régió tőkevonzó képességét javító  Győr-Pér 

Repülőtér létrehozása a Pér községben található - korábban honvédségi tulajdonú - füves repülőtér 

hasznosítását és regionális, illetve nemzetközi repülőtérré történő fejlesztését célozta. A fejlesztési 

munkálatok 2000-ben kezdődtek el Phare CBC programból nyert és az AUDI Hungaria Motor Kft. által 
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biztosított pénzügyi források felhasználásával. A szilárd burkolatú futópálya, az új forgalmi előtér és 

egyéb kapcsolódó létesítmények üzembe helyezése 2003-ban történt meg. 2013 óta, a további 

fejlesztések révén, Airbus A320 és Boeing 737 típusokat is képes fogadni a repülőtér.  

A Győri Nemzetközi Ipari Park bővítési területén került kialakításra 2013-ban az Audi új győri 

gyárához kapcsolódó logisztikai park, ekkor közel 2 km-rel bővült a park iparvágánya, ami szintén 

nagy mértékben hozzájárul az ipari park további bővüléséhez. 

Jelentős fejlesztések valósultak meg a gönyűi kikötő területén is. A Győr-Gönyű Országos 

Közforgalmú Kikötő a Nyugat-dunántúli régió legnagyobb intermodális logisztikai központja, amely 

lehetőséget nyújt vízi, közúti, vasúti és légi árutovábbításra. A kikötő 110 hektáron terül el a Duna 

1794,00 folyamkilométerénél, a Mosoni-Duna torkolatában, több kiemelt jelentőségű országos 

tranzit vasútvonal, valamint a gyorsforgalmi úthálózat fővonalának találkozásában. A kikötő 

közvetlenül kapcsolódik a Bresttől Constancáig vezető európai E60-as főútra, illetve az E75 Helsinki-

Athén és az Ystad-Rijeka főúthálózatra.  

A Soproni Logisztikai Központ lelke a GYSEV által üzemeltetett, fejlesztés alatt álló kombi-terminál, 

amely nemcsak a térség, de az ország egyik legjelentősebb vasúti-közúti átrakó állomása. A logisztikai 

központ emellett lehetőséget kínál további cégek, elsősorban a szállítmányozás által érintett 

multinacionális vállalkozások letelepedésére is. 

A nagyipari szereplők bemutatása az ÜHG számítást ismertető 3.1.1 fejezetben található. 

Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  

Vízellátás 

Győr-Moson-Sopron megye felszín alatti vizeinek minősége nemcsak a Nyugat-Dunántúlon, de közép-

európai viszonylatban is kiválónak mondható. Legnagyobb mennyiségben a rétegvizek használata 

történik, néhol a parti szűrésű kutak vizét, karsztvizet vagy talajvizet is igénybe vesznek a 

vízellátáshoz. Az ivóvíztermelés elsősorban a rétegvíz-készletekből, továbbá a karsztvíz-készletből és 

parti szűrésű vízbázisból történik; illetve a szomszédos megyékhez hasonlóan a felszín alatti vízkészlet 

további fontos összetevője a termálvíz-készlet, amelyre országos jelentőségű gyógyászati 

intézmények épültek. 
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16. ábra: Sérülékeny felszín alatti vízbázisok 

 

Győr-Moson-Sopron megye vízellátásáról három szolgáltató gondoskodik: a győri Pannon-Víz Zrt., a 

mosonmagyaróvári Aqua Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt.  

17. ábra: A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyiségének és a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat 

hosszának változása Győr-Moson-Sopron megyében, forrás: KSH 

 A megye vízszolgáltatás tekintetében 

megfelelően ellátott: 2003 óta a 182 

település mindegyike rendelkezik közüzemi 

vízellátással. A közüzemi vízhálózatba 

bekapcsolt lakások száma 2000-től 2010-ig 

több mint 23 ezerrel növekedett. 

Ugyanakkor a háztartásoknak szolgáltatott 

vízmennyiség a megyében (az országos 

átlaghoz hasonlóan) 2007 óta folyamatosan 

csökken.  

Győr-Moson-Sopron megye háztartásainak 

szolgáltatott vízmennyiség 2010-ben 4,3%-a 

volt az országosan szolgáltatott 

mennyiségnek. Ez az arány 2000-hez képest 0,5%-kal növekedett. 
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Árvízvédelem 

Az árvízvédelem terén elsődleges feladat a Cuhai-Bakony-ér és az Ikva vízgyűjtő rendezése, tározók 

építése, árvízi biztonságának növelése. A Cuhai Bakony-ér eredeti vízszállító-képességének 

visszaállítása az árvízi biztonság megoldásának kulcsa. Az Ikván az árvízi biztonság elérése több 

létesítmény egymásra épülő, együttes megvalósításával érhető el. Ennek megfelelően a megvalósulás 

magában foglalja az Ikva-patak belterületi szakaszának rendezését, a patak külterületi rendezését és 

tározók építését. A Rába-völgyben a korábbi folyógazdálkodás során feltárt problémák megoldása 

érdekében átfogó árvízvédelmi és ökológiai fejlesztésekre van szükség az EU VKI és árvízi irányelvek 

szerint. A Rába két vízügyi igazgatóságot és három megyét (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém) 

érint, ezért a beavatkozások összehangolása indokolt. 

Árvízi veszély és kockázati térképezés, kockázatkezelési tervezés 

Az előzetes kockázati térképek 2011-ben elkészültek, ezek alapján lehatárolhatók a veszélyeztetett 

területek (tervezési célterületek). Az árvízkockázat kezelési programban az időközben módosított 

mértékadó árvízszint függvényében pontosították a veszély- és kockázati térképeket, továbbá 

elkészültek a veszély és kockázatok csökkentését szolgáló intézkedések országos és területi stratégiai 

tervei.  

Az árvízi kockázati térképezés az ország árvíz-veszélyeztetett területeire készült azzal a céllal, hogy 

bemutassa az árvízelöntéssel érintett kockázatok jellegét és mértékét. A kockázati térképezés és 

értékelés során felmértük a veszélyeztetett területen lévő vagyon nagyságát, a veszélyeztetett 

lakosság számát, a kulturális örökségeket, a természeti értékeket, a veszélyes üzemek, egyéb 

létesítményeket. A feldolgozások, elemzések alapul szolgálnak az árvízvédelmi fejlesztések 

hatékonyságának értékeléséhez, az intézkedési tervek kidolgozásához, a fejlesztések fontossági 

sorrendjének megállapításához. 

A árvíz-kockázatkezelési tervek, az intézkedések összessége a vizek többletéből (árvízveszélyből) 

eredő kockázat kezelésének minden szempontjára kiterjednek. A kockázatkezelési intézkedések 

három csoportba sorolhatók: 

1. olyan intézkedés, ami csökkenti az elöntés veszélyét;  

2. olyan intézkedés, ami csökkenti a területhasználat intenzitását, a kitettség 

csökkentésével az érintett vagyonértéket; 

3. olyan intézkedés, ami csökkenti a területhasználat elöntésnek való érzékenységét. 

A következő ábra a Felső-Duna tervezési alegységre készített, a vagyoni kockázat mértékét ábrázoló 

kockázatokat mutatja. 
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18. ábra: A Felső-Duna tervezési alegység árvízi kockázati térképe  

 

 

Szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás, szennyvíz- és szennyvíziszap elhelyezés 

A megye településeinek jelentős része rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, a hálózatba 

bekapcsolt lakások száma 2000-től folyamatosan emelkedik. 2015-ben 170.362 db lakás volt 

bekapcsolva a szennyvízcsatorna-hálózatba, ami 70.857 lakással több, mint a 15 évvel korábbi érték.  

A közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2015-ben 22.496,09 ezer m3 volt. A megye 

összes elvezetett szennyvízmennyisége 10 év alatt mintegy 10 %-kal csökkent, a vízfogyasztás 

csökkenésének és a csatornahálózat bővítésének együttes hatásaként. A szennyvízgyűjtő-hálózat 

hosszának változását és az elveszetett összes szennyvíz mennyiségének változását szemlélteti a 

következő ábra.  
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19. ábra: A közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyiségének és a közüzemi 
közcsatorna-hálózat hosszának változása Győr-Moson-Sopron megyében, forrás: KSH 

 

Energiaellátás  

Villamosenergia 

A megye területén a villamosenergia-rendszer átviteli és elosztó hálózatának vezetékei, valamint 

létesítményei egyaránt megtalálhatók. A nemzetközi és országos jelentőségű 400kV-os és 220kV-os 

vezetékek az átviteli hálózat távvezeték elemei. A megyében megtalálható a Győr és Szombathely 

közötti 90km hosszú 400kV-os távvezeték, valamint Győr térségében üzemel az országos 

villamosenergia rendszer egyik jelentős csomópontja, a 400/220/120 kV-os alállomás. Ezt az 

alaphálózati csomópontot és az alaphálózatokat az MVM OVIT Zrt. üzemelteti. A 120 kV-os elosztó 

hálózat az átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztóhálózati elemként funkcionál, melynek 

irányítását a MAVIR Zrt. végzi. 

Megújuló energiaforrások  

A megye a megújuló energiaforrások - szélenergia, biomassza, geotermikus energia, vízenergia - 

tekintetében több, igaz eltérő nagyságrendű, lehetőséggel is rendelkezik.  

Az országosan az összes névleges szélerőmű kapacitás 41,17 %-a Győr-Moson-Sopron megyében van. 

A megyében jelenleg tíz szélerőmű működik.  

A Lajtára épült hegyeshalmi Mária Ligeti Vízierőmű és a Kis-Rába vizére épült Kapuvári Vízierőmű 

szintén megújuló energiaforrást hasznosít.  

Győr térségében létesült - a PannErgy 10,2 milliárd forint összköltségű Győri Geotermikus Projektje 

keretében - a Bőnyi Hőközpont. A PannErgy Csoportnak a Győr-Szol Zrt. távhőszolgáltatóval kötött 

hosszú távú hőszállítási szerződése révén, a győri távhőszolgáltatásban 24.266 lakás és 1.046 egyéb 

díjfizető fűtési rendszerébe jut el a geotermikus energia, továbbá az AUDI gyáregység fűtési 

energiájának 60 százalékát fedezheti a Bőnyi Hőközpont által szolgáltatott energia. Az elkészült Győri 

Geotermikus Rendszerrel átadható éves hőmennyiség 1.100 - 1.200 terajoule. Az üzembe helyezett 

győri rendszer, amennyiben teljes kapacitásával üzemel, éves szinten hozzávetőleg akár 67.000 
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tonnával csökkentheti a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok – elsősorban szén-dioxid és 

nitrogénoxidok – mennyiségét, továbbá a geotermikus energia csökkenti a földgáz-felhasználást – 

évente maximális kapacitás mellett legalább 35 millió köbméterrel. 

Földgáz  

Győr-Moson-Sopron megye településeinek földgázzal való ellátottsága lényegében teljes körűnek 

mondható, a vezetékes gáz mindössze két településen - Fenyőfőn és Véneken - nem elérhető, ahol a 

földgázrendszer kiépítése hosszú távon sem gazdaságos, ezért nem is várható. A földgázellátó 

hálózati rendszerek mellett a megye ipari fogyasztóinak igényeit kielégítő szénhidrogén-vezeték 

rendszer is kiépült. 

A megyében öt településen – Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár – üzemel 

távhőellátás. A távhőellátás hőbázisai jellemzően helyi kazánházak/fűtőművek, illetve Győrben 

geotermikus energia - itt működik az ország második legnagyobb geotermikus energiaellátó 

központja (lásd megújuló energiaforrásoknál fent). 

Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás  

A megyében három településen valósult meg az EU irányelveinek megfelelő nagytérségi 

hulladéklerakó: Győrben, Jánossomorján és Cséren. E hulladékgazdálkodási társulások legfőbb célja 

az integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a megfelelő hulladékok 

újrahasznosítása, a nem hasznosítható hulladékok számára pedig a környezetvédelmi 

követelményeket maradéktalanul kielégítő lerakók kialakítása. 

20. ábra: Az elszállított települési hulladék és a kezelőlétesítmények, 2015 
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Győrben és Sopronban a háztartási és kommunális hulladékok energetikai hasznosítása 

biogáztermelés formájában megoldott. A Győr-Moson-Sopron megye területén található veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok előkezelését és égetéssel történő ártalmatlanítását a Győri Hulladékégető 

Kft. végzi. 2003 óta Győr-Moson-Sopron megye valamennyi településén szervezett hulladékgyűjtés 

történik. A szelektíven gyűjtött hulladék aránya az elmúlt években jelentősen nőtt.  

21. ábra: Elszállított hulladék mennyiségének változása Győr-Moson-Sopron megyében, forrás: 
KSH 

A lakosságtól elszállított hulladék mennyisége az 

országos trendhez hasonlóan csökken. 2006-ban 

még 149 ezer tonna szilárd hulladékot szállítottak 

el Győr-Moson-Sopron megye lakosságától, 2016-

ben viszont már csak 138,3 ezer tonnát. Ez a 

csökkenés elsősorban a szelektív 

hulladékgyűjtésnek köszönhető.  

A lakosságtól szelektíven elszállított szilárd 

hulladék mennyisége a bevont lakások számához 

hasonló arányt mutat. 2015-ben már a lakosságtól 

szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállított 

települési hulladék nagyságához képest 11% volt a 

szelektíven gyűjtött és elszállított hulladék 

mennyisége.  

 

2. táblázat: A lakosságtól elszállított hulladékhoz képest a szelektív hulladékgyűjtésben elszállított 
települési hulladék arányának változása Győr-Moson-Sopron megyében, forrás: KSH 

Időszak 

A lakosságtól szelektív 
hulladékgyűjtésben 

elszállított települési 
hulladék (tonna) 

A lakosságtól elszállított 
hulladékhoz képest a szelektív 
hulladékgyűjtésben elszállított 
települési hulladék aránya (%) 

2009. év 205,3 0,2 

2010. év 13947,4 12,5 

2011. év 9528,8 9,5 

2012. év 10410,8 11,8 

2013. év 7466 8,8 

2014. év 8757 9,4 

2015. év 10074,4 11,0 
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3 Klímavédelmi szempontú megyei helyzetelemzés 

3.1 Mitigációs helyzetértékelés 

E munkarészében az ÜHG-kibocsátás ágazati megoszlását és tendenciáját, valamint a megyében 

megvalósult fenntartható energiagazdálkodási projektek tapasztalatait elemezzük és értékeljük. 

3.1.1 Üvegházgáz leltár  

A megyei ÜHG-leltár kidolgozásának elsődleges célja képet alkotni a fő kibocsátó ágazatokról és azok 

időbeni tendenciáiról, ezáltal viszonyítási alapot kapva a megyei éghajlatpolitika dekarbonizációs és 

mitigációs tevékenységéhez. Az ÜHG-leltár olyan egységesített szabályok alapján felépített számítási 

eljárás és adattár, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a szénmegkötésnek számszerű 

becslésére alkalmas. Nemzetközi megállapodás és kapcsolódó EU-s és hazai jogszabályok alapján az 

országos ÜHG-leltárról Magyarország évente jelentést tesz az ezzel foglalkozó ENSZ testület számára.  

Az ÜHG-leltárt a számítást segítő Excel adatlap alapján készítettük el, a következő  szerkezetet 

követve: 

ÜHG kibocsátók 
 

1. Energiahasználat következtében történő kibocsátások 
1.1. Áramfogyasztás kibocsátása 

- Önkormányzat  

- Lakosság  

- Közvilágítás  

- Ipar  

- Szolgáltatás  

- Mezőgazdaság 

- Egyéb 
1.2. Földgázfogyasztás kibocsátása 

- Önkormányzat  

- Lakosság  

- Ipar  

- Szolgáltatás  
1.3. Lakossági tűzifa- és szénfogyasztás kibocsátása 

2. Nagyipari kibocsátás 
2.1. Egyéb ipari energiahordozó-felhasználás kibocsátása 
2.2. Különösen szennyező ipari folyamatok kibocsátásai 

3. Közlekedés 
3.1. Közúti közlekedés 
3.2. Vasúti közlekedés 

4. Mezőgazdaság 
4.1. Kérődzők kibocsátása 
4.2. Hígtrágya-emisszió 
4.3. Szerves- és műtrágya emisszió 

5. Hulladékgazdálkodás 
5.1. Szilárdhulladék-kezelés 
5.2. Szennyvízkezelés 

 

ÜHG nyelők 
 

 Erdők 
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Leltározási év 

Az ÜHG-leltárban a CO2-kibocsátás becslése a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján készült, a 

2015-ös év bázisán. Amennyiben egy témában nem állt rendelkezésre 2015. évi adat, ott az ahhoz 

legközelebb álló időpontra vonatkozó adatokat használtuk fel a számításhoz. Az adatok forrásai 

elsősorban az ÜHG-sablonban javasolt adatforrások voltak, ezek adták az alapját a számításoknak,  

illetve  - amennyiben szükséges volt - a becsléseknek.  

A Győr-Moson-Sopron megyében 2015-ben történt ÜHG-kibocsátásokat - a sablon tematikáját 

követve - az alábbi területeken történt energiahasználat alapján határoztuk meg. 

Energiahasználat következtében történő kibocsátások 

1.1. Áramfogyasztás kibocsátása 

 Önkormányzat  

 Lakosság  

 Közvilágítás  

 Ipar  

 Szolgáltatás  

 Mezőgazdaság 

 Egyéb 

1.2. Földgázfogyasztás kibocsátása 

 Önkormányzat  

 Lakosság  

 Ipar  

 Szolgáltatás  

1.3. Lakossági tűzifa- és szénfogyasztás kibocsátása   



Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiája 
 
 
 
 

33 
 

22. ábra: A villamosenergia-fogyasztás eloszlása a fogyasztók között 

Győr-Moson-Sopron megyében a szolgáltatott összes 

villamosenergia mennyisége 2015-ben a KSH adatai szerint  

1.854.418 ezer kWh volt, ami az országos érték 5,2%-a. A 

rendelkezésre álló adatok alapján a legnagyobb 

villamosenergia-fogyasztó az ipari fogyasztók voltak, közel 

40%-át használták fel a megyének szolgáltatott 

villamosenergia mennyiségéből, amit a lakosság és a hozzá 

közel hasonló villamosenergia-fogyasztással a szolgáltató 

szektor követ. 

A fogyasztási csoportok közötti arányok nagyságát 

alátámasztják a megyében regisztrált gazdasági társaságok 

száma és az egyes gazdasági tevékenységhez köthető 

megoszlásuk.  

A mezőgazdaság, a kommunális célra fordított 

villamosenergia, valamint a közvilágítás által használt 

villamosenergia mennyisége kisebb, mindegyik  5% alatti 

értékben részesedik a fogyasztásból. 

23. ábra: Villamosenergia-fogyasztástól függő CO2-kibocsátás eloszlása a fogyasztók között 

A villamosenergia-fogyasztásból számított CO2-kibocsátás 

mértéke szerint a legnagyobb CO2-kibocsátók az ipar, majd 

a lakosság és a szolgáltató szektor közel azonos arányban, 

mely kibocsátási értékek hasonlóak az országos és más 

megyékben tapasztalt értékekhez. 
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24. ábra: Gázfogyasztás eloszlása a fogyasztók között 

 A KSH adatai szerint a megyében értékesített gáz 

mennyisége 2015-ben 514.136,4 ezer m3 volt, ami az 

országos mennyiség 5%-a és melyet a megye jelentős ipari 

tevékenységének köszönhetően 45%-ban az ipari szektor 

használt fel.  

A háztartások, mint szintén jelentős fogyasztók 26%-át, míg 

a távfűtést ellátó vállalkozások 15%-át használták a 

megyében fogyasztott teljes gáz mennyiségének. A további 

szektorok 10 %, vagy az alatti értékben vannak jelen a 

fogyasztás megoszlásában és együttesen a 14%-nyi 

mennyiség három fogyasztási kategória között oszlik meg 

eltérő mértékben. 

 

25. ábra: Gázfogyasztástól függő CO2-kibocsátás eloszlása a fogyasztók között 

  

A gázfogyasztásból eredő számított CO2 kibocsátás 

mértéke hasonlóképpen alakul, ahol a legnagyobb 

kibocsátó az ipar, amit a szolgáltató szektor és a lakosság 

követ.  

Az önkormányzatok kezelésében levő feladatok és a 

mezőgazdaság együttesen csupán 4%-át teszik ki a 

gázfogyasztásból eredő CO2-kibocsátás nagyságának a 

megyében. 

 

 

26. ábra: Lakossági tűzifa- és szénfogyasztáshoz köthető CO2-kibocsátás nagysága a megyében 

  

A lakossági tűzifa- és szénfogyasztás kibocsátás nagysága a 

megyébeben, a számítások szerint 64.702,89 t nagyságú, 

amit elsősorban a konvektoros/kályhás fűtés fával, a 

cirkós/kazános fűtés fával és a konvektoros/kályhás fűtés 

fával együttesen okoznak.  

A további tűzifa és szénfogyasztási módok együttesen kb. 

28%-át okozzák a CO2-kibocsátási értéknek. 
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Nagyipari kibocsátás 

A nagyipari kibocsátás esetében az ÜHG-számításnál nem vesszük figyelembe a helyi erőművek, 

energiaszolgáltató cégek, valamint a gáz- és/vagy áramfogyasztáshoz kötődő ipari kibocsátásokat, 

mivel azok már szerepelnek az előző, az energiahasználathoz kötődő kibocsátások számításánál. A 

megyében a következő nagyipari kibocsátók találhatók, melyek közül a fenti okok miatt az ÜHG- 

leltárban nem mindegyik vehető figyelembe.  

3. táblázat: Nagyipari kibocsátók Győr-Moson-Sopron megyében, adatok forrása: ETS adatbázis 

Cégnév 
Üzem neve, ahol a 
kibocsátás történt 

Város 

CO2 
kibocsátási 

egység 
allokáció 
2015-ben 

Megjegyzés 

Rába Energiaszolgáltató 
Kft.  

Rába Energiaszolgáltató 
Kft. 

Moson-
magyaróvár 

265,3 
tartalmazza a 
biomasszából származó 
kibocsátást is  

Győri Szeszgyár és 
Finomító Rt. Kazánház 

Győri Szeszgyár és 
Finomító Zrt. 

Győr 30.219 
villamosenergia és/vagy 
földgáz energiaforrást 
használ 

Audi Hungaria Zrt. 
Járműgyár 

AUDI HUNGARIA Zrt. Győr 0 
villamosenergia és/vagy 
földgáz energiaforrást 
használ 

SOTÁV Kft. telephelyén 
működő gázmotoros 
erőmű 

Veolia Energia Zrt. Sopron 9.974 
villamosenergia és/vagy 
földgáz energiaforrást 
használ 

Rába Futómű Kft. Reptéri 
telephely 

RÁBA Futómű Gyártó és 
Kereskedelmi Kft. 

Győr 7.914 
villamosenergia és/vagy 
földgáz energiaforrást 
használ 

GYŐR-SZOL Zrt. 
Távhőszolgáltatási 
Igazgatóság 

GYŐR-SZOL Győri 
Közszolgáltató és 
Vagyongazdálkodó Zrt. 

Győr 60.632 Erőmű/ energiaszolg. 

Győri Fűtőerőmű Kft. Győri Erőmű Kft. Győr 16.395 Erőmű/ energiaszolg. 

MESZ Mosonmagyaróvár 
Kft. Erőmű 

MESZ Mosonmagyaróvár 
Energia Szolgáltató Kft. 

Moson-
magyaróvár 

12.232 Erőmű/ energiaszolg. 

Reptéri Kazántelep 
Rába Energiaszolgáltató 
Kft. 

Győr 6.972 Erőmű/ energiaszolg. 

Gönyűi Kombinált Ciklusú 
Erőmű 

Uniper Hungary Kft. Gönyű 0 Erőmű/ energiaszolg. 

Soproni Fűtőerőmű Kft. Soproni Erőmű Kft. Sopron 10.497 Erőmű/ energiaszolg. 

Sopron Holding Zrt. 
Kőfaragó téri Fűtőmű 

Sopron Holding 
Vagyonkezelő Zrt. 

Sopron 2.401 Erőmű/ energiaszolg. 
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A nagyipari kibocsátók adatszolgáltatása részlegesen valósult meg, így az ETS2 alá sorolt 

létesítmények esetében a nem energiafogyasztásra visszavezethető, hanem az alkalmazott 

technológiai folyamatokból származó üvegházhatású gáz kibocsátásokra vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre egységes tartalmú, valamennyi érintettől biztosított adat, aminek következtében az 

ÜHG-leltár a nagyipari kibocsátásokra vonatkozóan feltehetőleg alulbecsült értéket tartalmaz.  

Közlekedés 

Közúti közlekedés 

27. ábra: Győr-Moson-Sopron megyében az átlagos napi forgalom és forgalmi teljesítmény 

járműkategóriák szerinti járműkm/nap 

 Az ÜHG-leltárban a közlekedéshez köthető 

kibocsátási adatokat a futott jármű-kilométerek 

alapján számítottuk, amihez a Magyar Közút Zrt. éves 

keresztmetszeti forgalomszámlálási eredményeiben 

szereplő forgalmi adatokat használtuk fel. Az adatok 

értékét az M1 forgalma nem befolyásolja. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a megyében a a 

teljes napi futott km-ek több mint 70%-át 

személygépkocsik teszik meg, a kistehergépkocsik 

csak a 14%-át. Valamennyi további járműtípus napi 

km-mennyisége 10% alatti arányú. A teherszállításra 

alkalmas járművek együttesen a napi futott km-ek 

25%-át képviselik a megyében.  

 

28. ábra: CO2-egyenértékre számított ÜHG kibocsátás nagyságának megoszlása a közúti 
közlekedésben 

A közúti közlekedésben a legnagyobb ÜHG- kibocsátás a 

teherszállításhoz köthető (51%), amitől az egyéni 

közlekedés (44%) csak alig marad el.  

A tömegközlekedéshez köthető a legkisebb CO2-

kibocsátás, amit elsősorban a tömeg-közlekedésben 

használt járművek alacsony száma magyaráz. 

 

 

 

 

                                                           

2
 Az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (angolul: Emissions Trading System - ETS), amelynek 

keretében az üvegházhatású gáz kibocsátási egységekkel való kereskedelem folyik. A rendszer hatálya alá 31 
ország több mint 11.000 erőműve, ipari létesítménye, valamint légitársasága tartozik. 
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Vasúti közlekedés 

29. ábra: Győr-Moson-Sopron megyében az átlagos napi forgalom és forgalmi teljesítmény a vasúti 
közlekedésben járműkm/nap 

 A vasúti közlekedésben a villamosított vonatok teszik 

meg a legtöbb kilométert (77%-a a teljes napi járműkm-

nek), ezen belül is a villamosított személyvonatok.  

A vasúti közlekedésben a CO2-kibocsátás nagysága a 

módszertanban alkalmazott számítás alapján egyenlő 

arányban oszlik meg a személyszállítás és a teherszállítás 

között. 

 

 

 

 

Mezőgazdaság 

30. ábra: A CO2-egyenértékre számított kibocsátásnak a mezőgazdaság különböző ÜHG 

kibocsátásai közötti megoszlás 

 A mezőgazdasági kibocsátás mérését három részadat 

határozza meg: a kérődzők kibocsátása, a hígtrágya-

emisszió, valamint a szerves- és műtrágya emisszió 

szerepel. 

A legnagyobb mezőgazdasági CO2-kibocsátást a 

kérődzőktől eredő metángáz jelenti. A hígtrágya emisszió 

esetében a metán és dinitrogén-oxid, míg a szerves- és 

műtrágya emissziónál a a dinitrogén-oxid, ezen 

kibocsátásokat számítjuk át CO2-egyenértékre.  

 

 

 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás és a szennyvízkezelés részletes ismertetése a 2.3 fejezetben szerepel. Az ÜHG- 

leltárban a hulladékgazdálkodáshoz köthető kibocsátás nagysága 27.903,60 t CO2-egyenérték. A 

számításban a 2005-ös adatok szerepelnek, amikor a lerakott települési hulladék mennyisége 77.460 

tonna volt, amiből a számított kibocsátás mennyisége 81 tonna CO2-egyenérték, míg a 

szennyvízkezelés 27.822,27 tonna CO2-egyenérték nagyságú.  
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ÜHG nyelők 

Erdők 

A 2.1 fejezet mutatja be a megyében az erdők kiterjedésének változását a 2000-től 2017-ig terjedő 

időszakban. Az erdőterületek nagysága 2010-től kezdve fokozatosan csökken ugyan, de állapota jó.  

Az ÜHG-számításban a 2015-ös értékeket szerepeltetjük, ekkor az erdők összterülete 80.700 ha volt.  

Eredmény 

A megyei ÜHG-leltár eredménye alapján a végső kibocsátás CO2-egyenértéken számított nagysága  

2.488.974,35 tonna CO2. A legnagyobb kibocsátás az energiafogyasztásból ered, amelyen belül a 

földgázhasználathoz köthető a magasabb CO2-kibocsátási érték. A nagyipari kibocsátók elsősorban 

földgázt és villamos energiát használnak, így a nagyipari energiahasználatból származó kibocsátás 

értéke jelen elemzési lépésben nem határozható meg egyértelműen.  

A megyében az ÜHG-kibocsátás szempontjából jelentősnek tekinthető a közlekedésből származó 

kibocsátás nagysága, azonban a mezőgazdasági tevékenységből és a hulladékokból származó értékek 

már nem számottevők. 

A megyében levő 80.700 hektár erdő 127.506 tonna ÜHG elnyelésére alkalmas3. 

Az ÜHG-leltár összesítő adatait a következő táblázat tartalmazza (a teljes ÜHG-leltárt lásd külön Excel 

dokumentumban).  

                                                           

3
 Az alkalmazott módszertan szerint a szén-dioxid elnyelése tekintetében csak az erdőterületek jöhetnek 

számításba, ezért a talajok (beleértve a mezőgazdasági művelés alatt álló talajokat is), valamint a Győr-Moson-
Sopron megyében jelentős tőzeglápok (Hanság) szén-dioxid asszimilációjával nem számoltunk. 
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4. táblázat: ÜHG számítás eredménye a számítási módszertan szerint, megtartva a módszertan 
formátumát 

Győr-Moson-Sopron 
megye 

SZÉN-
DIOXID METÁN 

DINITROGÉN-
OXID ÖSSZESEN 

CO2 CH4 N2O 

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR t CO2 egyenérték 

K
IB

O
C

S
Á

T
Á

S
 

1. ENERGIAFOGYASZTÁS  1 713 151,37      1 713 151,37  

  1.1. Áram 667 590,48     667 590,48  
  1.2. Földgáz 980 858,00     980 858,00  

  
1.3. Lakossági szén és 
tűzifa 64 702,89     64 702,89  

            

2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS 0,00  0,00  0,00  0,00 

  
2.1. Egyéb ipari 
energiafogyasztás 0,00 0,00  0,00  0,00 

  2.2. Ipari folyamatok 0,00  0,00  0,00  0,00  
            

3. KÖZLEKEDÉS 609 441,39      609 441,39  

  3.1. Közúti közlekedés 591 357,21      591 357,21  
  3.2. Vasúti közlekedés 18 084,18      18 084,18  
            

4. MEZŐGAZDASÁG   117 691,97  16 995,13  134 687,10  

  4.1. Állatállomány   95 570,28    95 570,28  
  4.2. Hígtrágya   22 121,69  15 863,63  37 985,32  
  4.3. Szántóföldek     1 131,49  1 131,49  
            

5. HULLADÉK   17 512,91  10 390,69  27 903,60  

    5.1. Hulladéklerakás   81,33    81,33  

    5.2. Szennyvízkezelés   17 431,58  10 390,69  27 822,27  

              

  

ÖSSZES KIBOCSÁTÁS 2 322 592,76  135 204,88  27 385,82  2 485 183,46  

  NAGYIPAR NÉLKÜL 2 322 592,76  135 204,88  27 385,82  2 485 183,46  

              

NYELÉS     

 
6. ERDŐK -127 506      -127 506  

              

  VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS 2 195 086,76  135 204,88  27 385,82  2 357 677,46  

  NAGYIPAR NÉLKÜL 2 195 086,76  135 204,88  27 385,82  2 357 677,46  
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3.1.2 A megyében megvalósult fenntartható energiagazdálkodási 

(energiahatékonysági és megújuló energia) projektek bemutatása  

A megye jelenlegi ÜHG-kibocsátásának egyik meghatározó tényezője, hogy a közelmúltban 

megvalósultak-e, illetve jelenleg folyamatban vannak-e olyan projektek, fejlesztések, beruházások, 

amelyek a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkenését vonták, vagy vonják maguk után. 

Ez két területen lehetséges: fenntartható energiagazdálkodás és fenntartható közlekedés. Ez utóbbi 

témakör klímaváltozással kapcsolatos feladatait települési szinten célszerű meghatározni, így jelen 

stratégia nem tartalmaz részletes adatokat a közlekedésre vonatkozóan.  

A jól megtervezett, szektorokon átívelő fenntartható energiagazdálkodási projektek a kibocsátások 

csökkentése terén költséghatékonyabbak, mint a kizárólag egyes technológiákra és szektorokra 

koncentrálók, mivel az egyes szektorokban kifejtett erőfeszítések más szektorok mitigációs igényeire 

is hatással vannak. Ilyen kapcsolat áll fenn például az épületenergetikai, valamint a megújuló 

energiahordozó hasznosítására irányuló projektek között. 

A következő táblázatok tartalmazzák azokat a KEOP, KEHOP és TOP forrásból megvalósult/ 

megvalósuló energiahatékonysági projekteket, amelyek rendelkeznek energia-megtakarításra, 

energiatermelésre vonatkozó indikátorokkal.  
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5. táblázat: KEOP és KEHOP forrásból megvalósuló fenntartható energiagazdálkodási projektek a megyében 

Projekt címe Település Kedvezményezett Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés 
dátuma 

Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Üvegházhatás
ú gázok 

kibocsátás 
csökkenése 

t/év 

Energiahatékonys
ág növelés révén 

megtakarított 
éves elsődleges 

(primer) 
energiahordozó 

mennyiség 

Megújuló 
energiahor

dozó 
bázisú 

villamosen
ergia 

termelés 
növekedés

e 
(GWh/év) 

Megújuló 
energiahordo

zó 
felhasználás 

(GJ/év) 

 

Csorna Város 
közvilágításának 
energiatakarékos 
átalakítása 

Csorna 
Csorna Város 
Önkormányzata 

KEOP 5.5.0/K/14 
Közvilágítás 
energiatakarékos 
átalakítása 

2014.12.17 79 054 248 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

79,502 850,469       

Csukás Zoltán 
Kollégium épületének 
korszerűsítése, 
Csorna 

Csorna 
Csorna Város 
Önkormányzata 

KEOP 5.7.0/15 
Középületek kiemelt 
jelentőségű 
épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.09.16 71 631 627 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

37,39 493,1       

Napelemes rendszer 
telepítése a kapuvári 
Lumniczer Sándor 
Kórház- 
Rendelőintézet 
épületeire. 

Kapuvár 
Lumniczer Sándor 
Kórház-
Rendelőintézet 

KEOP 4.10.0/K/14 
Fotovoltaikus 
rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek 
részére 

2014.12.31 131 759 246 
Megújuló alapú 
beruházások 

25,819   0,0276 99,432   

Kapuvári óvodák 
energetikai 
korszerűsítése 

Kapuvár 
Kapuvár Város 
Önkormányzata  

KEOP 5.5.0/A/12 
Épületenergetikai 
fejlesztések és 
közvilágítás 
energiatakarékos 
átalakítása 
korszerűsítése 

2014.03.11 74 167 860 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

54,04 824       

Napelemes 
rendszerek telepítése 
Győrladamér Község 
Önkormányzatánál 

Győr-
ladamér 

Győrladamér Község 
Önkormányzata 

KEOP 4.10.0/N/14 
Fotovoltaikus 
rendszerek 
kialakítása 

2015.09.16 20 847 700 
Megújuló alapú 
beruházások 

25,819   0,0276 99,432   

Napelemes rendszer 
telepítése 
Győrladamér Község 
Bóbita Óvodájára 

Győr-
ladamér 

Győrladamér Község 
Önkormányzata 

KEOP 4.2.0/A/11 
Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése 
megújuló 

2011.05.25 3 490 355 
Megújuló alapú 
beruházások 

3,294     

Megújuló 
energiahordo
zó növekedés 
3542 KWh/év 
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energiaforrásokkal 

Napelemes rendszer 
kiépítése Szany 
Nagyközség 
Önkormányzaténak 
épületein 

Szany 
Szany Nagyközség 
Önkormányzata 

KEOP-4.10.0/N/14 2014.10.01 42 153 
Megújuló alapú 
beruházások 

35,107   0,0376     

Szent Imre úti 
nővérszálló 
épületenergetikai 
fejlesztése 

Győr 
Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház, Győr 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos 
épületenergetikai 
fejlesztései 

2017.04.10 107 086 250 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

A középületek 
éves 

elsődleges 
energiafogyasz

tásának 
csökkenése 

(KWh/év) 
1.533.350 

A megújuló 
energiaforrásból 

előállított 
energiamennyiség 

(GJ/év) 
833 

Az 
üvegházhat

ást okozó 
gázok éves 

csökkenése 
(tonna CO2 
egyenérték

) 
311,25 

Energiahaték
onysági 

fejlesztések 
által elért 

primer 
energia 

felhasználás 
csökkenés 

(GJ/év) 
5.213,4 

További 
kapacitás 
megújuló 

energia 
előállításá

ra (MW) 
0,28 

Fotovoltaikus 
rendszer kiépítése a 
Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórházban 

Győr 
Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház, Győr 

KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus 
rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek 
részére 

2016.12.19 179 450 418 
Megújuló alapú 
beruházások 

  

A megújuló 
energiaforrásból 
előállított 
energiamennyiség 
(GJ/év) 
4624,2 

Az 
üvegházhat
ást okozó 
gázok éves 
csökkenése 
(tonna CO2 
egyenérték
) 
1200,75 

Energiahaték
onysági 
fejlesztések 
által elért 
primer 
energia 
felhasználás 
csökkenés 
(GJ/év)  

  

A soproni Fáy András 
Közgazdasági, Üzleti 
és Postai 
Szakközépiskola 
energetikai 
korszerűsítése 
keretében 
megvalósuló 
fűtéskorszerűsítés és 
a nyílászárók cseréje 

Sopron 
Sopron MJV 
Önkormányzata 

KEOP-5.3.0/A/09 
Épületenergetikai 
fejlesztések és 
közvilágítás 
korszerűsítése 

2010.12.16 64 500 191 
Közvilágítás 
energiahatékony 
fejlesztése 

68,87 1093,12  (GJ/év)     
 

Soproni közvilágítási 
rendszer 
korszerűsítése 

Sopron 
Sopron MJV 
Önkormányzata 

KEOP-5.3.0/A/09 
Épületenergetikai 
fejlesztések és 
közvilágítás 
korszerűsítése 

2010.04.07 13 769 822 

Közvilágítás 
energiahatékony 
fejlesztése 

176,34 1896 (GJ/év) 
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Projekt címe Település Kedvezményezett Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa  Megjegyzés 

Mosonmagyaróvár Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
bővítése 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
TÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

2017.05.05 150 000 000 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

A klímastratégiához illeszkedő  
indikátora nincs 

Szociális étkeztetés fejlesztése 
konyha korszerűsítéssel 
Mosonmagyaróvár 
térségében 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
TÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

2017.05.05 85 000 000 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

A klímastratégiához illeszkedő  
indikátora nincs 

A mosonmagyaróvári 
Polgármesteri Hivatal 
épületének energetikai 
korszerűsítése 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1-2016 2017.10. … 144 038 871   

TERVEZETT: 
A megújuló energiaforrásból  
előállított energiamennyiség: 176,37 
GJ/év 

A mosonmagyaróvári Huszár 
Gál Városi Könyvtár 
energetikai korszerűsítése 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1-2016 2017.10. … 167 571 128    

TERVEZETT: 
A megújuló energiaforrásból  
előállított energiamennyiség: 0,0001 
PJ/év 

Napelemes rendszer kiépítése 
a mosonmagyaróvári Kossuth 
Lajos Gimnázium épületén 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1-2016 2017.10. … 34 497 942    

TERVEZETT: 
A megújuló energiaforrásból  
előállított energiamennyiség: 174,07 
GJ/év 

Napelemes rendszer kiépítése 
a mosonmagyaróvári MITE 
sportpályán 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25 12 729 848 
Megújuló alapú 
beruházások 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás 
csökkenése (42,91t) 
2. megújuló energiahordozó 
felhasználás (165,312 GJ) 
3. Megújuló energiahordozó 
felhasználás növekedése (villamos 
energiatermelés) (45,921 kWh) 

Napelemes rendszer kiépítése 
a mosonmagyaróvári MTE 
sportpályán 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25 12 729 848 
Megújuló alapú 
beruházások 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás 
csökkenése (28,18t) 
2. megújuló energiahordozó 
felhasználás (108,53 GJ) 
3. Megújuló energiahordozó 
felhasználás növekedése (villamos 
energiatermelés) ( 30149kWh) 

Hűtési technológia fejlesztése 
a Greiner Bio-One Hungary 
Kft.-nél 

Moson-
magyaróvár 

Greiner BIO-ONE Hungary 
Műanyagtechnika Kft. 

KEOP 4.2.0/B/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.04.18 71 771 835 
Megújuló alapú 
beruházások 

  

A mosonmagyaróvári Moson- MOSONMAGYARÓVÁRI KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 2011.06.20 27 200 000 Megújuló alapú   



Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiája 
 
 
 
 

44 
 

Aranykor Idősek Otthona és 
Idősek Gondozóháza 
épületének korszerűsítése 
megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva 

magyaróvár TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁS 

fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

beruházások 

A mosonmagyaróvári Kossuth 
Lajos Gimnázium 
épületenergetikai 
korszerűsítése megújuló 
energiaforrás hasznosításával 
kombinálva 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.09.13 128 014 037 
Megújuló alapú 
beruházások 

 
TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok  
kibocsátás csökkenése (339,87t)  
2. Energiahatékonyság növelés révén 
megtakarított éves elsődleges 
(primer) energiahordozó mennyisége 
(2697,41 GJ) 
3. megújuló energiahordozó 
felhasználás (3028.93GJ) 

A mosonmagyaróvári Móra 
Ferenc Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrrás 
hasznosítással kombinálva 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.10.12 215 632 705 
Megújuló alapú 
beruházások 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok 
 kibocsátás csökkenése (804,44t) 
2. Energiahatékonyság növelés révén 
megtakarított éves elsődleges 
(primer) 
energiahordozó mennyisége (9128 
GJ) 
3. Megújuló energiahordozó bázisú 
villamosenergia-termelés növekedése 
(0,183 GWh) 
4. megújuló energiahordozó 
felhasználás (633,16GJ) 

A mosonmagyaróvári Corvina 
szálloda és étterem 
energetikai korszerűsítése 
megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva 

Moson-
magyaróvár 

Huber Vendéglátó 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.12.01 33 735 700 
Megújuló alapú 
beruházások 

  

Épületenergetikai fejlesztés a 
Hildegard Óvodában 

Moson-
magyaróvár 

Hildegard Óvoda 
KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2012.02.14 59 139 770 
Megújuló alapú 
beruházások 

  

A mosonmagyaróvári Ujhelyi 
Imre Általános Iskola 
épületenergetikai 
korszerűsítése megújuló 
energiaforrás felhasználásával 
kombinálva 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.01.23 92 105 656 
Megújuló alapú 
beruházások 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok 
 kibocsátás csökkenése (205,58) 
2. Energiahatékonyság növelés révén 
megtakarított éves elsődleges 
(primer) 
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energiahordozó mennyisége (767,23 
GJ) 
3. Megújuló energiahordozó bázisú 
villamosenergia-termelés növekedése 
(3015,72 GJ) 

A mosonmagyaróvári Haller 
János Általános, Szakközép-és 
Szakiskola épületenergetikai 
fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával 
kombinálva 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.01.23 176 394 236 
Megújuló alapú 
beruházások 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás 
csökkenése (225,52t) 
2. Energiahatékonyság növelés révén 
megtakarított éves elsődleges 
(primer) energiahordozó mennyisége 
(2504 GJ) 
3. megújuló energiahordozó 
felhasználás (2115 GJ) 

A mosonmagyaróvári Gólyahír 
Bölcsőde energetikai 
korszerűsítése 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.11 25 952 739 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás 
csökkenése (21,19 t) 
2. Energiahatékonyság növelés révén 
megtakarított éves elsődleges 
(primer) energiahordozó mennyisége 
(378,2 GJ) 

A mosonmagyaróvári 
Református Lelkészi Hivatal 
épületének energetikai 
felújítása 

Moson-
magyaróvár 

Református Egyházközség 
Mosonmagyaróvár 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.25 5 437 484 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

  

Mosonmagyaróvár Város 
óvodáinak energetikai 
korszerűsítése 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.25 113 789 015 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás 
csökkenése (149,44t) 
2. Energiahatékonyság növelés révén 
megtakarított éves elsődleges 
(primer) energiahordozó mennyisége 
(2372,03 GJ) 

Mosonmagyaróvár Város 
iskoláinak energetikai 
korszerűsítése 

Moson-
magyaróvár 

MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.25 146 338 387 
Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

TELJESÜLT: 
1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás 
csökkenése (87,03t) 
2. Energiahatékonyság növelés révén 
megtakarított éves elsődleges 
(primer) energiahordozó mennyisége 
(1325,4GJ) 

 

6. táblázat: TOP 3.2 forrásból megvalósuló fenntartható energiagazdálkodási projektek a megyében 
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 16 180 568 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

45 949,99 173,8 0,0001 11,76       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 63 941 910 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

62 455,01 172,82 0,0001 21,39 0 52,02 0,0127 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 17 967 500 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

23 960,00 137,8 0,0001 7,62       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 20 061 971 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

36 200,00 130,32 0,0001 8,55       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 76 299 528 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

159 999,97 506,88 0,0005 50 0,0001 65,1799 0,0164 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 18 498 645 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

69 299,99 249,48 0,0002 16,36       
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 24 499 283 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

46 605,33 174,3 0,0002 13,06   4,42 0,002 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 24 739 198 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

60 940,00 107,78 0,0001 36,05 0,0001 111,6 0,012 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 150 435 630 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

351 389,71 1 163,12 0,0011 100,24 0,0001 101,88 0,026 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 108 765 569 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

221 339,94   0,0008 52,26       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 26 546 262 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

40 480,00     37,84 0,0001 0,1457 0,004 
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 23 461 851 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

62 370,35 239,2 0,0002 16,33       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 20 471 638 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

33 370,00     31,19 0,0001 120,13 0,0325 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 41 369 172 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

33 400,00 269,53 0,0003 7,89       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 36 583 246 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

94 770,98 336,84 0,0003 29,79 0 26,01 0,01 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 114 431 675 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

188 599,95   0,0006 41,92 0,0001   9,97 
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 87 763 205 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

212 559,97 524,69 0,0005 121,96 0,0003 0,3232 0,032 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 149 994 800 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

262 049,93     61,82   33,43   

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 15 429 616 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

248 489,95 759,31 0,0007 84,92 0,0001 135,25 0,015 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 70 025 708 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

248 489,95 759,31 0,0007 84,92 0,0001 135,25 0,015 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 167 355 800 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

253 499,97 695,27 0,0007 123,55 0,0002 21,734 0,0599 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 205 329 455 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

83 279,98   0,0002 26,53 0   0,01 
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 149 755 457 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

282 399,93 903,39 0,0001 88,81 0,0001 113,76 0,03 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 74 735 857 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

152 829,96 557,1 0,0005 36,84       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 68 091 638 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

126 701,93   0,0002 8,25 0,0004   0,75 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 49 593 878 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

101 829,98 316,68   26,87   27,3 0,0065 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 36 760 167 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

100 109,98 325,09 0,0003 36,1 0 53,81 14,948 
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 19 422 463 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

60 539,99 218,2 0,0002 14,32       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 144 038 871 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

218 239,96 0 0,0007 97,01 0,0001   48,991 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 167 571 128 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

188 367,57 0 0,0005 92,61 0,0001   53,124 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 34 497 942 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

48 354,00 0 0 45,2 0,0001 174,07 48,354 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 83 244 968 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

175 069,96     56,2   89,15   
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 22 541 432 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

35 246,24 126,89 0,0001 8,32       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 56 167 127 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

120 039,98   0,0004 54,72 0,0007   0,0192 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 67 488 080 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

120 709,97 412,03   31,69   18,64 0,005 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 47 912 708 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

146 909,96 529,13 0,0005 34,71       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.09.07 146 639 100 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

423 739,89     114,79   484,34   

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 58 780 476 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

125 679,97 0,4433 0,0004 36,05 0 0,0243 0,0075 
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 27 602 815 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

52 979,99 167,45 0,0001 17,04 0 23,31 0,0025 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 63 718 844 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

6 069,99 0,02 0,0001 27,95 0 0,0709 0,08 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 19 015 710 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

72 800,00 0,5 0,0001 68,05 0,0003 261,9 0,03 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 52 247 257 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

26 760,00 217,99 0,0002 6,32       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 34 883 176 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

120 015,73 432,06 0,0004 28,34       
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Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
 Támogatás 
összege (Ft) 

Beruházás típusa 

Energia-
hatékonyság:  
A középületek 

éves 
primerenergia 
fogyasztásának 

csökkenése 

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés(GJ/év)  

Energia-hatékonysági 
fejlesztések által elért 

primer energia 
felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

Üvegházhatást 
okozó gázok 

csökkentése: az 
üvegházhatású 

gázok becsült éves 
csökkenése 

A megújuló 
energia-
forrásból 
előállított 
energia-

mennyiség 
(PJ/év) 

A megújuló 
energia-forrásból 

előállított energia-
mennyiség (GJ/év) 

Megújuló energia-
források: A 

megújuló-energia-
termelés további 

kapacitása 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 141 717 875 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

261 218,94 887,73 0,0008 70,18   47,02 0,013 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05 23 023 215 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

37 449,00 78,8   19,71   56,02 0,0208 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 34 474 927 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

87 727,06 315,82 0,0003 20,71       

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11 33 717 292 

Lakó- és 
középületek 
energetikai 
felújítása 

58 322,90 229,62 0,0002 19,41   11,52 0,0032 
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A Győr-Moson-Sopron megyében megvalósult valamennyi projektet tartalmazó táblázat a 7.1 és 7.2 

mellékletekben található.  

A különböző típusú projektek darabszámát tartalmazza az alábbi  táblázat, melyből összefoglalóan 

megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megyében mindeddig az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 

fejlesztési programból elsősorban megújuló alapú beruházások valósultak meg, majd az ezt követő 

Széchenyi 2020 fejlesztési programból támogatott beruházások a lakó- és középületek energetikai 

felújítására fokuszáltak. A Széchenyi 2020 program pályázati lehetőségei több felhívás esetén még 

nyitottak, valamint a benyújtott pályázatok értékelés alatt vannak. Többek között az értékelési 

fázisban vannak a szemléletformálási projektek is, melyek darabszáma jelenleg nem határozható 

meg. 

7. táblázat: Az Új Széchenyi Terv és a Széchenyi 2020 keretében megvalósult,  
energiagazdálkodási relevanciájú projektek Győr-Moson-Sopron megyében 

 A fejlesztési programokból támogatott 
pályázatok száma 

 ÚSZT Széchenyi 2020 

Lakó- és középületek energetikai felújítása 25 96 

Megújuló alapú beruházások 135 12 

A megye terület-, illetve gazdasági fejlesztését 
nagymértékben meghatározó, kiemelt jelentőségű 
projektek, amelyek a klímavédelmi törekvéseket 
jelentősen befolyásolhatják 

7 10 

Kapcsolódó szemléletformálási feladatok - 17 

 

A következő ábra mutatja a kapcsolódó megítélt támogatások számát településenként (azok a 

települések szerepelnek rajta, amelyek legalább 2 db pályázati támogatásban részesültek). A 

megyében a legtöbb energetikai, megújuló erőforráshoz köthető, vagy szemléletformálási projekt 

jelenleg Győrben, Mosonmagyaróváron, Sopronban, Csornán és Kapuváron valósult meg, ami 

igazodik az egyes települések lakosságszámához és közigazgatási nagyságukhoz a megyében. 
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31. ábra: Településenként támogatott projektszám, ahol legalább 2 db projekt támogatása 
megtörtént (ÚSZT, Szechenyi2020) 

 

3.2 Alkalmazkodási helyzetértékelés  

3.2.1 A megye szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és 

hatásviselők meghatározása (érintettség)  

Az EU Adaptációs Stratégiája, az IPCC4 Ötödik Helyzetértékelő Jelentése, a VAHAVA kutatás5, a NÉS- 2 

(Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia) kidolgozása, a NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszer) kialakítása, továbbá több hazai tudományos publikáció 

figyelembevételével Magyarországon az éghajlatváltozás 10 kiemelt problémakörben fejti ki hatását. 

A megye szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök meghatározása a „Győr-Moson-

Sopron megye éghajlati sérülékenység-elemzése a megyei klímastratégia tervezés módszertani 

támogatására” című tanulmány6 megállapításit veszi alapul. 

A hőhullámok egészségügyi veszélyeztetettsége szempontjából Magyarország teljes népessége 

érintett; bárhol, bárkit sújthatnak a hőhullámok hatásai (a hőhullámok hatásának súlyossága 

ugyanakkor eltérő a népesség egyes csoportjai között, az idősebb népesség sérülékenysége 

magasabb). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hőhullámok által veszélyeztetettség valamennyi megye 

                                                           

4
 Intergovernmental Panel on Climate Change - az ENSZ klímaváltozást vizsgáló kormányközi szervezete. 

5
 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia 2003-2006 között "A globális 

klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok” címmel lefolytatott kutatási projektje, amelyet a három 
kulcsszó (VÁltozás–HAtás–VÁlaszadás) alapján neveztek VAHAVA projektnek. 
6
 A tanulmányt a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet készítette a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 

Rendszer (NATéR) adatai alapján. 
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számára releváns éghajlatváltozási problémakör. Hasonló a helyzet az építményekkel, ahol 

valamennyi épített környezeti elem érintett a viharkárok szempontjából, így minden megyében 

releváns problémakört képez. 

A többi problémakör esetében a megyék veszélyeztetettsége differenciált, azaz e problémakörök 

jelentősége, relevanciája megyénként eltérő. Az érintett hatásviselők megyénkénti száma, 

kiterjedése, érintettségének mértéke ad útmutatást a jelentőség meghatározásához; azaz, ha egy 

problémakör érintettjeinek száma magas egy adott megyében, akkor ott azt a problémakört 

jelentősnek tekinthetjük. 

Általános érintettség, országosan valamennyi terület érintett 

Az egyes klímahatások általi általános érintettség egységesen jellemezhető Magyarország területén, a 

bekövetkező várható hatások is közel azonosak, azonban annak mértékében megyénként lehetnek 

eltérések. Általános érintettségként kell tekinteni a következő várható kitettségre, veszélyekre: 

 Hőhullámok okozta egészségügyi problémák veszélye 

 Épületekben a viharok okozta kár veszélye  

Győr-Moson-Sopron megye érintettsége  

A probléma kiemelkedő jelentőségű a megyében; kezelése a megyei éghajlati alkalmazkodási 

tevékenység fókuszában áll (fokozottan ajánlott beavatkozási elemek) 

 Árvíz veszélyeztetettség  

 Turizmus veszélyeztetettsége  

A probléma átlagos jelentőségű, az alkalmazkodási tevékenység tervezése javasolt 

 Belvíz veszélyeztetettség 

 Villámárvíz veszélyeztetettség 

 Aszály veszélyeztetettség  

 Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége  

 Természeti értékek veszélyeztetettsége  

 Erdőtűz veszélyeztetettség  

 

3.2.2 Éghajlatváltozás várható megyei hatásai, éghajlatváltozással szembeni 

sérülékenység értékelése 

Az előzőkben megjelölt témakörökben a megyei éghajlati hatások értékeléséhez a Nemzeti 

Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatai alapján megye-specifikus összefoglalás 

készült, amelyet a Klímabarát Települések Szövetsége bocsátott a megyei önkormányzat 

rendelkezésére. A megye-specifikus segédlet a megye klímaváltozáshoz kapcsolódó 

veszélyeztetettségét nyolc tématerületen elemzi. A nyolc terület közül háromban magas Győr-

Moson-Sopron megye érintettsége, a további öt kategóriában pedig közepes (villámárvíz 

veszélyeztetettség, aszály veszélyeztetettség, ivóvízbázisok veszélyeztetettsége, erdők 

sérülékenysége, turizmus veszélyeztetettsége).  

Ezek alapján megállapítható, hogy a megye veszélyeztetettsége az országos átlagtól nem tér el. 
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Hőhullámok okozta egészségügyi problémák veszélye 

A megye-specifikus segédlet megállapításai szerint a hőhullámok általi többlethalálozás az egész 

ország területe - így Győr-Moson-Sopron megye is - a magas veszélyeztetettségi kategóriába tartozik, 

tekintve, hogy a hőhullámok okozta halálozások száma a jövőben a modellezési számítások alapján 

várhatóan az országban egységesen növekedni fog.  

Hőségriadós napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a 25°C-t. 

A következő ábrán megjelenített értékek a hőségriadós napok évi számainak a teljes időszakra vett 

átlagait mutatják. Az 1961 és 1990 közötti időszakban tapasztalt hőségriadós napok száma a 

megyében jellemzően évenként átlagban évi 2-3 nap volt, melytől kisebb területrészeken volt 

tapasztalható eltérés, kedvezőtlenebb (3-4 nap) vagy kedvezőbb (1-2) irányban. 

32. ábra: Kitettség - A hőségriadós napok száma Magyarországon az 1961–1990 időszakban, Győr-
Moson-Sopron megye részlet (napok száma); forrás: NATÉR.  

 

A fenti térkép a klímamodell 2021-2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%) 

szemlélteti, a klímamodell 1991-2020 időszakához viszonyítva. Az elemzések a meteorológiai 

mérések alapján, valamint a közepesen optimista szcenáriót képviselő ALADIN-Climate klímamodell 

adatsorai felhasználásával készültek. Az elkészített modell szerint a hőhullámos napok számának 

gyakorisága 2020-ra a megye területén várhatóan átlagosan 63-64%-kal nő.  
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33. ábra: Hőhullámos napok átlagos évi számának változása az 1961-1990 közötti időszakhoz 
képest, 2021-2050, forrás: NATÉR 

 

A hirtelen és szokatlan légköri változások - elsősorban a hőhullámok - következtében növekszik a 

halálozás, gyakoribbá válnak a szív- és érrendszeri betegségek, az embólia és agyvérzés, illetve az 

anyagcsere zavarai, továbbá a közúti balesetek. Hőhullámnak tekinthető az az időszak, amikor 

legalább három egymást követő napon a napi átlaghőmérséklet meghaladja a napi 25°C 

átlaghőmérsékletet. E jelenség előfordulása Magyarországon az utóbbi években egyre gyakoribb.  

Különösen veszélyeztetettnek minősülnek a csecsemők, a kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, a 

fogyatékkal élők, illetve a krónikus szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. A hőhullámok által 

előidézett egészségügyi kockázatok elsősorban a magas beépítettségű, nagy lakósűrűségű 

területeken – jellemzően városokban – a legnagyobb mértékűek. A NATéR a hőhullámok 

témakörében kistérségi szintre vonatkozóan tart nyilván adatokat. A hőhullámokkal szembeni 

sérülékenység-vizsgálat arra irányul, hogy az egyes kistérségekre jellemző – mért adatok alapján 

számított – hőhullámok alatti többlethalálozás mértékét állandónak véve, mekkora többlethalálozást 

eredményeznének a 2021–2050-es évek átlagára prognosztizált klimatikus paraméterek. 

A többlethalálozás változást a hőhullámos napok gyakoriságának és többlethőmérséklet változásának 

együttes hőösszeg-növelő hatása okozza. Az előrejelzés szerint az éves átlagos többlethalálozás – 

kistérségtől függően – 107-182 %-kal emelkedik meg a következő évtizedekben.  

Országos viszonylatban a hőhullámokkal szemben az Alföld déli és keleti része, valamint az Északi-

középhegység és környező területei minősülnek a legsérülékenyebbnek, a hőhullámnapos időszakok 

gyakorisága, a többlethőmérséklet növekedése és a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági körülmények 

miatt. Legkevésbé sérülékenyek a Kisalföld és az attól délre lévő területek, többek között az országos 

átlagot meghaladó jövedelmi helyzet és az ott élő népesség átlagnál kedvezőbb egészségi 

állapotának köszönhetően. 
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34. ábra: Győr-Moson-Sopron megye hőhullámok általi egészségügyi veszélyeztetettség, forrás: 
megye-specifikus segédlet 

 

Győr-Moson-Sopron megye hőhullámok általi érintettsége sokkal kedvezőbb az országos átlagnál, 

ami elsősorban a hőhullámos napok országos átlagnál kisebb hőmérsékleti eltérésével függ össze. A 

megyén belül tapasztalható különbségek szintén a klimatikus viszonyokkal vannak összefüggésben. A 

hőhullámok negatív egészségügyi hatásaiban a megye teljes területén enyhe növekedés várható. 

Épületekben a viharok okozta kár veszélye  

Győr-Moson-Sopron megye lakóépületeinek viharok általi veszélyeztetettségét a megye 

lakóépületeinek műszaki állapot szerinti összetétele határozza meg. A kitettség azokon a helyeken 

jelentős, ahol több az 1990 előtt épült, elavult, felújítatlan ház; ilyen épületek nagyobb számban 

fordulnak elő a falvakban és a kisvárosokban.  

35. ábra: Épületek építési év szerinti megoszlása Győr-Moson-Sopron megyében, forrás: KSH 

 

A megyében magas a régi építésű épületek száma. A KSH 

adatai szerint az épületek 79%-a épült 1990 előtt, 15%-a 

1990 és 2005 között és csak 6%-a tekinthető relatíve új - 

2005 után elkészült - épületnek. 

A megyében az épületkárok kockázata, a viharok okozta 

károk veszélye az ábrán látható nagy számú, 1990 előtt 

épült épületet érinti leginkább.  
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36. ábra: Az épületek tulajdon szerinti megoszlása Győr-Moson-Sopron megyében, forrás: KSH 

A legtöbb régi, 1990 előtti építésű épület 

magánszemélyek tulajdonában van, ebben a 

kategóriában az önkormányzati vagy egyéb 

intézményi tulajdonban lévő épületek száma 

kevés. 

Az építmények szerkezetét, állékonyságát az 

időjárási események sokféle módon 

veszélyeztetik; a hőhullámok, a tartós 

fagyok, a szélviharok, a szélsőséges 

csapadékok és áradások egyaránt 

kedvezőtlenül érinthetik az épített 

környezetet.  

A megyei klímastratégiákhoz kidolgozott értékelési segédlet e veszélyeztető tényezők közül a 

lakóépületek szélterheléssel szembeni veszélyeztetettségét elemzi. *Egyéb építményekkel (pl. utak, 

hidak, vasutak, ipari- mezőgazdasági és középületek), illetve más időjárás-okozta károkkal 

összefüggésben jelenleg nem áll rendelkezésre hasznosítható megyei szintű információ.+ Az 

éghajlatváltozás során várható maximális széllökések növekedése elsősorban épületek külső határoló 

szerkezeteit érinti, így a homlokzatot és a tetőn lévő szerkezeteket. A tartószerkezeti méretezés 

mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyílászárók, árnyékolók tekintetében kell 

problémákra számítani, a tetőn pedig elsősorban a tetőfedő elemeknél és a vízszigetelő lemezeknél, 

illetve a tetősíkból kiálló elemeknél jelentkezhetnek problémák. 

Győr-Moson-Sopron megye lakóépületeinek viharok általi veszélyeztetettsége valamivel az országos 

átlag alatti. A megyére egyaránt jellemző a kevésbé veszélyeztetett lakótelepi házak és az 1990 után 

épült otthonok relatíve magas száma és az elavult, felújítatlan, alapvetően a falvakra, kisvárosokra 

jellemző felújítatlan, a szélkárra jóval érzékenyebbek családi házak magas aránya. 
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37. ábra: Győr-Moson-Sopron megye lakóépületek viharok általi veszélyeztetettsége, forrás: 
megye-specifikus segédlet 

 

 

Természeti értékek veszélyeztetettsége  

Győr-Moson-Sopron megye természeti értékeinek veszélyeztetettsége magas. Több kiemelten 

veszélyeztetett területet lehet lehatárolni Jánossomorja és Nemeskér környezetében, valamint 

Sokorópátka környezetében is találhatók veszélyeztetett élőhelyek. 

Országos jelentőségű megyei természeti értékek, melyeket az éghajlatváltozás veszélyeztethet Győr-

Moson-Sopron megyében 

 Fertő-Hanság vizes élőhelyei, Fertő-tavi Bioszféra Rezervátum (világörökség) 

 Szigetköz élővilága és ivóvízkincse 

 Soproni-hegyvidék erdős ökoszisztémái 

 Pannonhalmi Arborétum 

 Pannonhalmi levendulás 

 Jobba tölgy (Török major- Jobaháza) 

 Töllősi-erdő (Lébény) 

 Nagycenki hársfasor 

 Botanikus kert (Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem) 

 Petőházi Arborétum 

 Védett ősborókás (Felpéc) 

 Écsi ősfenyves 
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Agrárgazdasági értékek 

 Pannonhalmi és Soproni szőlő- és borkultúra, borászat. 

A természetes és féltermészetes ökoszisztémák önszerveződő rendszerek, amelyek 

klímaérzékenységét és alkalmazkodási kapacitását fizikai és biológiai tulajdonságaik határozzák meg. 

Hazánkban 12 olyan élőhely-típus azonosítható, amely különösen klímaérzékeny, ezek a mészkerülő 

lombelegyes fenyvesek, a törmeléklejtő-erdők, a padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik 

növényzete, a bükkösök, az úszólápok, tőzeges nádasok és téli sásosok, az alföldi zárt kocsányos 

tölgyesek, a löszgyepek és kötött talajú sztyepprétek, a hegylábi zárt erdős- sztyepp és lösztölgyesek, 

a cseres tölgyesek, az erdős sztyepprétek, a fűzlápok, illetve a gyertyános tölgyesek. 

Az éghajlatváltozás várható hatása a klímaérzékeny erdőkre jellemzően kedvezőtlen, míg a többi 

(egyben fátlan) klímaérzékeny élőhely legalább részben profitálni látszik az éghajlatváltozásból. A 

vizes élőhelyeknél ez a megnövekedett téli csapadékmennyiség eredménye lehet. A löszsztyeppekre 

és az egyéves szikes vegetációra kedvező hatás prognosztizálható, hiszen a szikes talajok jellemzően 

száraz és meleg éghajlaton alakulnak ki, amerre a forgatókönyvek szerint a hazai klíma is halad. A 

következőkben bemutatott térkép a klímaérzékeny természetes élőhelyek egyesített sérülékenységét 

mutatja 2021 és 2050 között, a 2003-2006-os (referencia-időszakbeli) állapothoz képest. A vizsgálat 

azon területegységekre tartalmaz adatot, ahol a referencia-időszakban legalább az egyik fajta 

klímaérzékeny élőhely megtalálható volt. A számérték a modell alapján 0 és 5 közé esik, ahol a 0 a 

kevésbé, míg az 5 a kiemelten sérülékeny élőhelyeket jelenti. Látható az is, hogy Magyarországon a 

természetes élőhelyek klímaérzékenysége a közepesen vagy annál kevésbé sérülékeny skálán mozog.  

Az elemzés két klímamodellt alkalmazott, ennek megfelelően a sérülékenységi térkép is két 

változatban készült el. Általánosságban a RegCM klímamodell alapján a magyarországi 

ökoszisztémákat negatívabb hatás éri, mintha az ALADIN klímamodellt vennénk alapul. 

Győr-Moson-Sopron megye mindkét klímamodell alapján az ország veszélyeztetettebb területei közé 

sorolható. A megyében található ökoszisztémák összességében a RegCM klímamodell alapján 

számított veszélyeztetettség szerint vannak kedvezőtlenebb helyzetben, amely esetében több 

kiemelten veszélyeztetett területet lehet lehatárolni Jánossomorja és Nemeskér környezetében. Az 

ALADIN modell szerint még Sokorópátka környezetében találhatók veszélyeztetett élőhelyek. A 

megye keleti fele kevésbé veszélyeztetett, sok terület a legkedvezőbb besorolást kapta ebben a 

térségben. 
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38. ábra: Győr-Moson-Sopron megye természeti értékek veszélyeztetettsége, forrás: megye-
specifikus segédlet 

 

Villámárvíz veszélyeztetettség 

A klímaváltozás következményként várhatóan megnő az extrém időjárási jelenségek gyakorisága és 

intenzitása, úgymint a lokálisan jelentkező, hirtelen lezúduló, 30 mm/nap intenzitást meghaladó 

csapadékeseményeké, amelyek a domb- és hegyvidékeken ún. villámárvíz kialakulásához 

vezethetnek. A villámárvíz kialakulását befolyásolja a vízgyűjtőterület felszínborítottsága, vízrajza, 

talajadottságai, geomorfológiája és lejtőszöge. Az egyes települések villámárvizekkel szembeni 

veszélyeztetettségét az azokat átszelő vízfolyások vízgyűjtőjének tulajdonságai, mint a kiterjedés, 

körhöz közelítő alak, meredek lejtésszögekkel jellemezhető völgyek, illetve az alacsony 

erdőborítottság együttesen határozzák meg. Karsztterület vagy annak közelsége erősen 

befolyásolhatja a vízgyűjtőn összegyülekező és átfolyó csapadék mennyiségét, azonban ezzel a 

módosító hatással az alkalmazott modell nem számol, így ez csak területspecifikus szakértői 

vizsgálattal határozható meg. 

Az a vízgyűjtő, amelyen a megjelenő intenzív csapadék a településre nézve veszélyt jelenthet, minden 

esetben a településen áthaladó vízfolyások legalacsonyabban fekvő pontjához (az erózióbázishoz) 

képest jelölhető ki, éppen ezért a villámárvíz veszélyeztetettségi besorolás is az erózióbázis pontjára 

vonatkozik. Amennyiben egy településen több vízfolyás is található, úgy azok mindegyikére önálló 

villámárvíz veszélyeztetettségi besorolás vonatkozik.  

A villámárvizek általi veszélyeztetettség fokát ábrázoló következő térkép azokra a településekre 

vonatkozóan tartalmaz adatot, amelyek területén egy vagy több vízfolyás halad át. A villámárvizekkel 

szembeni veszélyeztetettség mértékét kifejező kategóriákba sorolás – a fent leírtaknak megfelelően – 
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egyrészt a csapadékviszonyok prognosztizált változásának, másrészt a vízgyűjtők jellemzőinek 

együttes értékelésén nyugszik. 

A megye északi területei nem veszélyeztetettek, a nyugati és délkeleti területek, a Soproni- és a 

Kőszegi-hegység, valamint a Bakony lejtőin elterülő települések viszont jelentősen. A fokozottan 

veszélyeztetett települések a megye délkeleti, hegységekkel borított területén találhatók, azon belül 

a hegylábaknál fekszenek.  

A villámárvizek és általában a szélsőségesség váló időjárás okozta környezeti vis maior helyzetek 

kezelése a jövőben egyre gyakrabban igényelhet országos és megyei szintű katasztrófavédelmi 

beavatkozásokat és várhatóan fokozottan igénybe veszi a központi költségvetés vis maior forrásait is. 

39. ábra: Győr-Moson-Sopron megye villámárvíz veszélyeztetettsége, forrás: megye-specifikus 
segédlet 

 

 

Aszály-veszélyeztetettség  

Az éghajlatváltozás várható mezőgazdasági hatásainak becslésére helyi vagy globális szinten 

leggyakrabban az ún. termés-szimulációs modelleket használják. Az itt alkalmazott modell a 

mezőgazdaságot érő hatások közül a légköri CO2-arány növekedésével, a megnövekedett 

hőmérséklet miatt rövidülő tenyészidőszakokkal, a felgyorsuló avarbomlással, a nagyobb víz-

stresszek hatására lecsökkent fotoszintézissel, valamint a pollenkiszóródás idején uralkodó, 

szélsőségesen magas hőmérséklet következtében hiányos beporzással számol. A termés-szimulációs 

modellt összekapcsolták a rendelkezésre álló éghajlatváltozási modellekkel. A vizsgálatot nagy 

léptékű térbeli felbontásban végezték. Ebben a léptékben a klíma csak kismértékű, míg a talajtakaró 
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lényegesen nagyobb változatosságot mutathat. A cellákra kapott eredményeket elsősorban az 

uralkodó talajféleség tulajdonságai határozták meg. Az uralkodó talajtípusoktól (főleg vízgazdálkodás 

szempontjából) eltérő területekre az eredmények nem feltétlenül relevánsak. 

A modell eredményei szerint a tavaszi vetésű növények (pl. kukorica) vonatkozásában számottevő 

terméscsökkenéssel kell számolni a távolabbi jövőben (2071–2100), azaz e termények 

termésbiztonsága egész Magyarország területén csökkenni fog. Ugyanakkor az őszi vetésű növények - 

például búza, árpa, repce - szignifikánsan magasabb (30-50%-kal nagyobb) termésátlagokat 

produkálhatnak. Ezek alapján tehát a tavaszi vetésű kultúrák sérülékenységét érdemes vizsgálni. 

A modell alapján megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megye országos viszonylatban a kevésbé 

sérülékeny megyék közé tartozik aszályveszélyeztetettség szempontjából. Csak a megye déli részén 

találhatók mérsékelten sérülékeny területek. 

40. ábra: Győr-Moson-Sopron megye aszály-veszélyeztetettsége, forrás: megye-specifikus 
segédlet 

 

 

Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége  

Az ivóvízbázisok sérülékenység-vizsgálatának célja az ivóvízbázisok érzékenységének és 

sérülékenységének meghatározása az éghajlat várható jövőbeli alakulásával szemben. Az 

ivóvízbázisok sérülékenysége jelentősen befolyásolja az érintett terület alkalmazkodóképességét is, 
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hiszen a klímaváltozásnak számos olyan vetülete van, ahol az alkalmazkodáshoz szükség van ivóvízre, 

hiszen az alkalmazkodás bizonyos formái a vízhasználat növekedésével járhatnak együtt. 

A vizsgálat során az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyilvántartásában szereplő vízbázisokat klíma-

érzékenységi kategóriákba sorolták. A sérülékenységi térképek az éghajlati kitettséget, az 

ivóvízbázisok érzékenységét, a települések alkalmazkodó-képességét, valamint az alkalmazott 

klímamodellek eredményeit figyelembe véve készültek. A jövőre vonatkozó klíma-sérülékenység 

meghatározása a klímamodellek adatainak felhasználásával készült. A sérülékenységre vonatkozó 

információknál fontos figyelembe venni, hogy tartalmazzák a klímaprojekciók bizonyos fokú - időbeni 

és térbeni - bizonytalanságát. 

A megyén belül többségben vannak az ún. porózus vízadóra települt vízbázisok. Ezek közül a sekély 

mélységűek (<30m) a nagyon érzékeny kategóriába tartoznak. Az ennél mélyebb, porózus vízadóra 

települt vízbázisok érzékenysége mérsékelt, vagy minimális. Elsősorban a Duna mentén találhatóak 

parti szűrésű vízbázisok, amelyek az érzékeny kategóriába tartoznak.  

41. ábra: A Győr-Moson-Sopron megyei ivóvízbázisok veszélyeztetettsége, forrás: megye-
specifikus segédlet 

 

 

Erdők sérülékenysége 

Magyarország területének ma közel 20%-át borítja erdő. Hazánk vegetációföldrajzi helyzetéből 

adódóan a zárt erdők és az erdőspuszta közötti átmenet zónájában fekszik, ezért a klímaváltozás 
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érzékenyen érintheti erdőterületeink közel felét. Az erdők életfeltételeit, növekedési potenciálját az 

erdészeti klímatípus, a talaj és a csapadékon felüli vízbevételi lehetőségek határozzák meg, amelyhez 

alkalmazkodni kell. Fel kell készülni azonban arra is, hogy ezeket az adottságokat a klímaváltozás 

hosszabb-rövidebb idő alatt jelentősen megváltoztatja. Az idő az erdőgazdálkodás fontos tényezője, 

hiszen itt legalább 20-30 évre, de akár több mint 100 évre szóló döntéseket kell hozni, tehát jelentős 

szerepe van a modellezésen alapuló adaptációnak. 

Nemzeti célkitűzés az erdősültség mértékének további emelése, azaz, hogy az ország területét 25%-

nál nagyobb arányba borítsák erdőterületek, amelyhez fontos megismernünk lehetőségeinket és 

korlátainkat egyaránt. Az erdőterületek növelésének egyik célja a CO2 megkötése, az ún. mitigáció, 

ugyanakkor az erdősítéssel a klimatikus változások is mérsékelhetőek, úgymint a vízvisszatartás, az 

árnyékoló hatás vagy a talajerózió csökkentése.  

A bemutatott eredmények országos léptékű, valamint nagyterületű adatok feldolgozásán és 

generalizálásán alapulnak, amelynek célja elsősorban a trendek megfigyelése és ezek alapján a 

megyei szintű stratégiák kidolgozása. Az egyes gazdálkodók erdőgazdálkodási tervének 

meghatározásához a helyi termőhelyi és klimatikus viszonyokat figyelembe vevő, részletesebb 

elemzések szükségesek. Ennek megalapozására a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

Erdészeti Tudományos Intézete végez fejlesztéseket. 

A vizsgálat tárgya az volt, hogy az erdészeti klímatípusok a klímamodellek becslései alapján 

mennyiben rendeződnek át a század közepére, és ez mekkora hatást fejthet ki a faállományok 

produkciójára (fatermésére). A számítások az adott terület jelenleg meglévő erdőtípusból indultak ki. 

Az erdőborítással nem rendelkező területeken a klimatikus viszonyok alapján kiválasztották az 

optimális erdőtípust, és ennek potenciális érzékenységét vizsgálták. 

Győr-Moson-Sopron megye erdős területei országos összehasonlításban a közepesen érzékeny 

kategóriába esnek. A legkedvezőbb helyzetben a nyugati, az északi és a délkeleti erdős területei 

vannak. Ugyanakkor a megye középső területe, Beled és Csorna környezete kedvezőtlenebb 

helyzetben van. Ezen területek erdőborítottsága jelenleg is minimális, és a modell alapján erdészeti 

hasznosításuk a jövőben sem javasolt. 
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42. ábra: A Győr-Moson-Sopron megyei erdők sérülékenysége, forrás: megye-specifikus segédlet 

 

Turizmus veszélyeztetettsége  

A turizmusra nem csak a közvetlen klímaparaméterek (hőhullámok, változó vízjárás, gyakoribb 

viharok) gyakorolnak hatást, hanem a klímaváltozás okozta természeti hatások (biodegradáció, 

invazív fajok elterjedése) és azok társadalmi-gazdasági következményei (fertőző betegségek 

elterjedése, az energia és az  ivóvíz árának alakulása) is. A klíma változása korlátozhatja a turisztikai 

tevékenységek kapacitását, szélsőséges esetben meg is szüntethet egy-egy konkrét turisztikai kínálati 

elemet, vagy akár újabb alternatív turisztikai termékek kialakítását ösztönözheti. A klimatikus 

viszonyok elsősorban a szabadtéri – főleg nyaraló-, aktív-, illetve téli sport – turizmus esetében bírnak 

meghatározó jelentőséggel. Az éghajlatváltozás módosítja az idegenforgalmi szektor alaperőforrását, 

az időjárást, ezáltal pedig egyszerre befolyásolja a keresleti és kínálati oldalt is. Az extrém időjárási 

események, az átalakuló évszakok és az ehhez kapcsolódó fűtési-hűtési költségek alapjaiban 

változtatják meg a turisztikai szolgáltató szektor lehetőségeit[1], továbbá a megváltozott éghajlati 

viszonyok új üzleti preferenciákhoz, döntésekhez vezethetnek. A következő ábrán hivatkozott 

tudományos közlemény Magyarország turisztikai régióira, mintegy 35 különböző turisztikai kínálati 

elemre vizsgálta az éghajlati sérülékenységet. 

                                                           

[1]
 UNWTO (2008): Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges 

(http://www.worldtourism.org/sustainable/climate/final-report.pdf) 
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43. ábra: A Győr-Moson-Sopron megyei turizmus veszélyeztetettsége, forrás: megye-specifikus 
segédlet 

 

 

A prognózisok alapján Győr-Moson-Sopron megye turisztikai veszélyeztetettsége nem éri el az 

országos átlagot, elsősorban a mérsékelt éghajlati kitettség miatt. A turisztikai kínálati elemek közül a 

télisport, vízparti és hegyvidéki turizmus jelentősebben veszélyeztetett, de a nem-motorizált extrém 

sportok, a városlátogató turizmus és természetjárás is mérsékelt veszélyeztetettséggel jellemezhető. 

Országos jelentőségű megyei műemlékek, amelyeket veszélyeztethet az éghajlatváltozás Győr-

Moson-Sopron megyében: 

 Bencés Főapátság (Pannonhalma) 

 Bezerédj-kastély (Győr-Ménfőcsanak) 

 Esterházy-kastély (Fertőd) 

 Fertőrákosi Kőfejtő 

 Győr történeti városközpontjának műemlék-együttese 

 Hédervári Boldogasszony Kápolna 

 Kócsagvár, Sarród (Fertő-Hanság Nemzeti Park) 

 Muzsaji Vízimalom (Röjtökmuzsaj) 

 Óvári vár (Mosonmagyaróvár) 

 Széchenyi-kastély (Nagycenk) 

A megye veszélyeztetett, országos jelentőségű értékei a turizmus és a horgászat terén: 
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 Dél-hansági Esterházy Madárvárta (Fertő-Hanság Nemzeti Park, Kapuvár) 

 Horgászati lehetőségek (pl. Sopron – Szalamandra-tó, Tómalom, Ibolya-tó; Lébény 

forrástavak). 

 Kapuvár, szénsavhó fürdő 

 Károly-magaslati kilátó (Sopron) 

 Vízi turizmus a Dunán és a Fertő tavon  

Klímaváltozás által veszélyeztetett országos jelentőségű megyei rendezvények: 

 VOLT fesztivál (Sopron) 

 

3.2.3 Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett megye-specifikus értékek 

meghatározása  

A megyei klímastratégia megkülönböztetett figyelmet fordít a jelentős helyi értékek megóvására, 

különösen azokra, amelyeket veszélyeztethet a klímaváltozás. A megfelelő felkészülés érdekében 

került összeállításra a megyei értéklista. Az értéklista összeállításának célja, hogy megyei bontásban 

orientációt adjon azon specifikus természeti, táji, agrárgazdasági, műemléki, turisztikai értékre 

vonatkozóan, amelyeket az éghajlatváltozás hatásai és következményei kedvezőtlenül érinthetnek.  

A megyében fellelhető, nemzeti jelentőségű természeti, táji értékek bemutatása részben megtörtént 

a 2.1 fejezet természeti értékek ismertetésénél, valamint a turizmus veszélyeztetettségét is 

tartalmazó 3.2.2 fejezetekben. A 7.4 mellékelte tartalmazza Győr-Moson-Sopron megye védett 

természeti területeinek listáját, a 7.5 melléklet pedig a Hungarikumok Gyűjteménye szerinti nemzeti 

értékek listáját. A megyében egyetlen helyspecifikus hungarikum található: az ezeréves Pannonhalmi 

Bencés Főapátság és természeti környezete. A Pannonhalmi Bencés Főapátság Magyarország egyik 

legkiemelkedőbb történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja."Pannónia szent 

hegyének" monostora és a benne élő szerzetesközösség egyidős a magyar államisággal, és ezért a 

magyar kultúra kivételes fontosságú részének tekinthető. 

A megye kultúrájában meghatározó jelentőségű a Soproni és a Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék is. 

Előbbi terület legkiválóbb kékszőlő (pl. kékfrankos) termő területei a Fertőmelléki-dombok, az utóbbi 

terület fehérszőlő fajtái közül az olaszrizling és a rajnai rizling kiemelkedő.  

Győr-Moson-Sopron megye éghajlatváltozás által veszélyeztetett, országos jelentőségű megyei 

műemlékeit a 3.2.2 fejezet "Turisztikai veszélyezettség" részében soroltuk fel, a természeti 

környezethez kötődő megyei rendezvényekkel és egyéb fesztiválokkal együtt. 

A megye-specifikus értékeket az előző 3.2.2 fejezetben ismertetett megyei hatások érintik. 

 

 

 



Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiája 
 
 
 
 

72 
 

3.3 Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási helyzetértékelés  

Napjainkra a lakosság és az önkormányzati vezetők már tisztában vannak az éghajlatváltozás 

jelenségével és problémakörével, azonban ennek hatásai és a különböző érintettek 

szerepvállalásainak lehetőségei (mérséklés és alkalmazkodási lehetőségek) terén még számottevő az 

ismeret- és információhiány. A lakosság legfőképpen a média által közvetített információkból 

tájékozódik, és még nem érzékeli saját szerepvállalásának fontosságát, azaz az érzékenységét és 

felelősségét sem. 

Lakossági felmérés és szemlélet a klímaváltozásról 

A lakossági megkérdezések alapján elmondható, hogy a magyarországi válaszadók majd 98%-a hallott 

már a klímaváltozásról, és 92%-uk – saját bevallása szerint – nagyjából vagy pontosan tudja, hogy az 

mit is jelent7. Alaposabb vizsgálat után a nemleges válaszokról kiderült, hogy szignifikáns összefüggés 

van a településkategória és a nemleges válaszok aránya között: minél "nagyobb" egy település 

(megyei jogú város, Budapest), annál a többen ismerik vagy ismerni vélik a klímaváltozás mibenlétét. 

A legtöbben azok közül, akik még nem hallottak a klímaváltozásról, a fiatalok (15–39 éves) 

korcsoportjából kerültek ki (75% a nemleges válaszokból ebbe a korcsoportba esett, egyharmaduk 24 

év alatti). Az ismerethiány összességében kicsinek mondható, azonban az ismerettel nem 

rendelkezők fele legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzett, vagyis döntően a fiatalok és az 

alacsony iskolai végzettségűek közül kerültek ki az információval nem rendelkezők. 

A lakosság környezetvédelemhez fűződő attitűdjét vizsgálva megállapítást nyert, hogy azzal az 

állítással, hogy „Majdnem minden, amint a modern életben csinálunk, árt a környezetnek”, a 

válaszadók 40%-a értett egyet teljesen, 25%-a pedig egyáltalán nem. A másik oldalról közelítve a 

dolgot („Az emberek túl sokat aggódnak amiatt, hogy az emberi tevékenység károsítja a 

környezetet”) a válaszadók 37%-a szerint nem lehet eleget aggódni, míg a válaszadók 32%-a szerint 

kicsit (vagy nagyon) túlaggódjuk a környezeti problémákat. A környezetért való aggódás a válaszok 

alapján jobban jellemzi a budapestieket, mint a más városokban vagy vidéken élő lakosságot. A 

válaszadók nagy része a környezetvédelem felelősségét elhárítja, hiszen csaknem 56%-uk egyetért 

azzal, hogy a környezetvédelemhez gazdasági növekedés szükséges.  

A modern élettel kapcsolatos környezetvédelmi aggodalmakban egyes megyékben a válaszadók több 

mint fele gondolja úgy, hogy „Majdnem minden, amint a modern életben csinálunk, árt a 

környezetnek”. A szkeptikusabb megyék lakóinak alig 30%-a ért részben, vagy teljesen egyet a 

felvetéssel.  

Győr-Moson-Sopron megye lakosságának kevesebb, mint 30%-a gondolja, hogy majdnem minden, 

amint a modern életben csinálunk, árt a környezetnek.   

                                                           

7
 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja (MTA KRTK); 

Lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének vizsgálta; 2015 
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44. ábra: A modern élet negatív környezetvédelmi hatásaival részben vagy teljesen egyetértők 
aránya, (%, N=3256). forrás: MTA KRTK; Lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének 
vizsgálta; 2015 

 

Annak vizsgálata, hogy a klímaváltozás hatásainak kezelésével kapcsolatban kinek milyen mértékű a 

felelőssége, a válaszadók saját felelősségüket hasonló mértékűre értékelték, mint a politikusokét 

vagy a kormányét, de a legtöbbet a kutatóktól, tudósoktól várják. A kutatókat követik ebben a 

kérdésben a vállalatok, majd a kormány. Az emberek saját felelőssége a kormánnyal azonos mértékű 

a megkérdezettek szerint a legkevesebb feladatot a civil társadalmi szereplőknek tulajdonítottak a 

válaszadók. 

Lakossági attitűdindex: A lakosság attitűdjét, a klímaváltozáshoz mint társadalmi problémához való 

viszonyát egy mutatószám kialakításával jelmezi a MTA KRTK tanulmány, ami 1–5-ös skálán mozgó 

érték. A következő ábrából, illetve a megyék átlagindexéből az derül ki, hogy a környezetvédelemhez 

kapcsolódó legpozitívabb attitűddel a Pest és Békés megyékben élők rendelkeznek.  

A Győr-Moson-Sopron megyében élők a klímaváltozásra mint társadalmi problémára vonatkozó 

attitűdje közepes (a negatív és pozitív attitűd közötti).  

45. ábra: Az attitűdindex megyei különbségei, forrás: MTA KRTK; Lakosság klímaváltozással 
kapcsolatos attitűdjének vizsgálta; 2015 
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Stakeholderek 

A stakeholder-elemzés célja, hogy a klímastratégiával érintettek körét feltárja, szerepüket 

meghatározza és a megfelelő feladatoknál, döntési lépéseknél a szerepüknek megfelelő mértékben 

bevonja őket a stratégia megvalósításába. Cél az érintettek, valamint az általuk leginkább befolyásolt 

kérdések közötti kapcsolatrendszer, illetve a folyamatra gyakorolt hatásuk felvázolása az elvárások 

felismerése és a megfelelő kommunikáció kialakítása érdekében. 

Stakeholdernek (érintett) kell tekinteni minden olyan szervezetet vagy személyt, személyekből álló 

csoportot, intézményt, az állami, magán és a civil szektor szereplőit, amelyek valamilyen módon 

kapcsolatba kerülhetnek a klímaváltozással, befolyásolják, vagy befolyásolhatják a célkitűzések 

elérését, illetve akik érdekeltek a vizsgált beavatkozásban. 

A klímaváltozás és a klímastratégia érintetti körei: 

 lakosság 

 civil szervezetek, 

 gazdasági szereplők, 

 szakmai szervezetek, kamarák 

 oktatási és kutatási intézmények, 

 érintett hatóságok, és területi állami szereplők, 

 közszolgáltatók, 

 önkormányzatok, 

 szakterületi specialisták 

A megyében megvalósult szemléletformálást célzó projektek 

A megye saját projektjei, illetve a megyei településektől begyűjtött információk alapján az alábbi 

táblázat foglalja össze a megvalósult és folyamatban lévő megyei klíma-, környezet- és 

energiatudatossági, szemléletformálási projekteket.  

8. táblázat: Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási projektek a megyében 

Projekt címe Település Kedvezményezett 

Kapcsolódás 
mitigációs/ 
adaptációs 

törekvésekhez 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Támogatás 
összege 

A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási 
Központ kampánya a fenntartható fejlődésért 

Győr Péterfy Sándor Evangélikus 
Oktatási Központ, Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda 

adaptációs 2011.08.05 3 108 875 

Fenntarthatósági rendezvénysorozat a 
soproni Lippai János Kertészeti Szakképző 
Iskola és Kollégiumban 

Sopron VM Dunántúli Agrárszakképző 
Központ, Csapó Dániel Középiskola, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium Szekszárd 

adaptációs 2011.12.15 3 666 980 

Fenntarthatósági rendezvénysorozat a 
Soproni Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában 

Sopron Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Soproni Tankerülete 

adaptációs 2011.12.15 3 961 766 

Változó szemlélettel Bakony-
szentlászló 

Bakonyszentlászló Község 
Önkormányzata 

adaptációs 2011.12.15 3 453 250 

Zöld életmódra nevelés az enesei iskolában Enese Általános Iskola Enese  2012.01.31 3 941 550 

Közlekedj tudatosan! - Fenntartható 
közlekedést ösztönző szemléletformáló 
kampány Győrben 

Győr Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

adaptációs 2011.07.22 26 950 537 

A környezeti tanácsadás fejlesztése a Nyugat-
Dunántúlon fókuszban a hulladékcsökkentés 
lehetőségeivel 

Győr Reflex Környezetvédő Egyesület mitigációs 2011.08.12 38 219 229 
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Projekt címe Település Kedvezményezett 

Kapcsolódás 
mitigációs/ 
adaptációs 

törekvésekhez 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Támogatás 
összege 

Gazdálkodj okosan! - komplex víz- és 
energiatakarékossági szemléletformáló 
kampány 

Győr Harmónium Független 
Kommunikációs Egyesület 

adaptációs 2011.11.03 19 486 903 

Fenntarthatósági tematikájú 
rendezvénysorozat 

Győr Felsőoktatási és Középiskolás 
Diákközpontú Szellemiségért és 
Világért Egyesület 

adaptációs 2011.12.08 38 731 500 

"LÁSS ZÖLDEN!" - Zöld Tanácsadó Iroda 
kialakítása és működtetése a fenntartható 
életmódért és fejlődésért Győr-Moson-
Sopron megyében 

Győr Győr-Moson-Sopron Megyei 
Társadalmi Egyesülések Szövetsége 

adaptációs 2011.12.08 44 218 736 

Kisebb lábbal a fenntarthatóbb világért Győr KÖVET Egyesület a Fenntartható 
Gazdálkodásért 

mitigációs 2012.10.12 34 143 325 

FOLYAMatban-gyerekekkel környezetünk 
védelmében 

Győr Gyermekek Háza adaptációs/ 
mitigációs 

2013.05.09 18 863 869 

„Czinka Panna az élhető jövőért” – 
Szemléletformálás fenntarthatósági 
tematikájú Zöld Standokkal Győr-Moson-
Sopron Megye települési rendezvényein 

Győr Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület 

adaptációs/ 
mitigációs 

2013.05.09 35 620 127 

Lábbusz - éghajlatvédelmi kampány a 
fenntartható fogyasztási szokások 
erősítéséért 

Győr Reflex Környezetvédő Egyesület adaptációs 2013.05.09 29 788 529 

Esernyő-napernyő aula építése a Magyar 
Műhely Alapítvány fenntartható életmóddal 
kapcsolatos non profit információs 
szolgáltatásának fejlesztésére 

Mezőörs Magyar Műhely Alapítvány adaptációs 2012.07.10 143 452 907 

Fenntartható életmódra ösztönző 
Biomimetikus Életmód Központ (BÉK®) 
létrehozása és működtetése az észak-
dunántúli térségben 

Felpéc Sokoró Natúrzóna Innovációs és 
Fenntartható Projektfejlesztő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

adaptációs/ 
mitigációs 

2012.08.28 125 295 500 

"Környezettudatos iskola a fenntarthatóbb 
életmódért" - a gönyűi Széchenyi István 
Általános Iskola térségi mintaprogramja 

Gönyű Gönyű Község Önkormányzata adaptációs/ 
mitigációs 

2012.12.07 56 372 792 

 

A 7.2 melléklet tartalmazza a megyében az Új Széchenyi Terv keretében támogatott megújuló alapú 

beruházásokat, kiemelt jelentőségű projekteket, amelyek a klímavédelmi törekvéseket jelentősen 

befolyásolhatják, lakó- és középületek energetikai felújítását célzó projekteket, egyéb energetikai, 

szemléletformálási projekteket, melyek közül a 17 db szemléletformálást célzó, már megvalósult 

projektet tartalmazza az előző táblázat. A kapcsolódó témákhoz tartozó szemléletformálási feladatok 

a következő 7 településen valósultak meg: Sopron, Bakonyszentlászló, Enese, Győr, Mezőörs, Felpéc, 

Gönyű.  

A szemléletformálási projektek két felhívás keretében valósultak meg (a KEOP 6.1.0/A/11 - A 

fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok - 

szemléletformálás, informálás, képzés c. felhívás, illetve a KEOP 6.2.0/B/11 Fenntarthatóbb 

életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek  c. 

felhívás).  A szemléletformálási projektek célcsoportja a legtöbb esetben az oktatásban résztvevő - és 

a felmérések alapján a szemléletformálásra egyértelműen fogékonyabb - fiatalabb korosztály volt, 

akikkel főként a fenntartható életmóddal kapcsolatos tudást és jó gyakorlatot ismertették meg. A 

megyében történt szemléletformálási projektek egyaránt céloztak meg mitigációs és adaptációs 

feladatokat, több esetben mindkettővel kapcsolatos ismeretanyag átadása megtörtént. 
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3.4 Éghajlati szempontú megyei SWOT analízis és problématérkép  

3.4.1 SWOT elemzés  

A SWOT analízis a felmerülő belső, befolyásolható tényezők (erősségek és gyengeségek) és külső, 

kvázi független szempontok (lehetőségek, veszélyek) áttekinthető, táblázatos bemutatását célzó 

helyzetértékelési módszer. A SWOT analízis a helyzetelemző munkarészekre támaszkodóan, a 

következő szempontok elemzése szerint készült: 

 ÜHG kibocsátás ágazati megoszlása, tendenciája; 

 a megyében megvalósult fenntartható energiagazdálkodási és fenntartható közlekedési 

projektek tapasztalatai; 

 megye szempontjából releváns, kiemelt éghajlatváltozási problémakörök; 

 a releváns problémakörökben az éghajlatváltozás várható helyi hatásai, éghajlatváltozással 

szembeni alkalmazkodóképesség és sérülékenység tapasztalatai; 

 az éghajlatváltozás által veszélyeztetett megye-specifikus értékek; 

 a megyében megvalósult klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási projektek 

tapasztalatai. 

 

Győr-Moson-Sopron megye SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

ÜHG kibocsátás ágazati megoszlása, tendenciája 

▪ A megyében jelentős mennyiségű energiahatékonysági és 
megtakarítási projekt valósult meg, melyek tovább 
csökkentik az ÜHG kibocsátás mértékét. 

▪ Geotermikus energia használata a Bőnyi Hőközpontban, 
amely győri távhőszolgáltatásban 24 266 lakás és 1 046 
egyéb díjfizető fűtési rendszerébe juttatja el a 
geotermikus energia által termelt hőt. 

▪ A megye elhelyezkedéséből adódóan a közlekedési 
kibocsátás csökkentése erős kihívásokat tartogat, mivel 
az országból kilépő forgalom jelentős része a megyén 
halad át. 

▪ A lakossági elavult lakásállomány és épületenergetikai 
háttérből származó ÜHG kibocsátás mérséklendő.  

▪ A megyében a lakosság gépjárműállománya elöregedett. 

▪ A települések közötti közlekedést biztosító járművek 
között az alternatív hajtásmódok elterjedtsége alacsony. 

▪ Az elektromos gépjárműveket töltőállomásainak száma és 
a kapcsolódó szervizek szolgáltatások száma alacsony. 

Győr-Moson-Sopron megyében megvalósult fenntartható energiagazdálkodási és fenntartható közlekedési projektek 
tapasztalatai 

▪ A megyében jelentős mennyiségű középületeket érintő 
épületenergetikai projekt, valamint energiagazdálkodási 
és fenntartható közlekedési projekt valósult meg. 

▪ Átadásra került a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú 
Kikötő a Nyugat-dunántúli régió legnagyobb intermodális 
logisztikai központja, amely lehetőséget nyújt vízi, közúti, 
vasúti és légi árutovábbításra.  

▪ A lakosság számára nincs elérhető pályázati forrás az 
épületenergetikai fejlesztések megvalósításához.  

Győr-Moson-Sopron megye szempontjából releváns kiemelt éghajlatváltozási problémakörök 

▪ A megye elhelyezkedéséből adódóan az 
éghajlatváltozásnak való kitettsége a legtöbb esetben az 

▪ A természeti értékek veszélyeztetése szempontjából a 
megye az ország veszélyeztetettebb területei közé 
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országos átlag alatti mértékű. 

 

sorolható. 

▪ Villámárvizek tekintetében a fokozottan veszélyeztetett 
települések a megye délkeleti, hegységekkel borított 
területén találhatóak, azon belül a hegylábaknál. 

▪ A megyében található vízbázisoknál elsősorban a Duna 
mentén találhatóak parti szűrésű vízbázisok, amelyek az 
érzékeny kategóriába tartoznak. 

A releváns problémakörökben az éghajlatváltozás várható helyi hatásai, éghajlatváltozással szembeni 
alkalmazkodóképesség és sérülékenység tapasztalatai 

▪ A helyi természeti és épített értékek védelme kiemelt 
hangsúlyt kap a megyén belül.  

▪ A nagyipari energiafogyasztók elkötelezettek a 
környezetvédelem, az energiahatékonyság és megújuló 
energiák használatára. 

▪ A nagyobb városok rendelkeznek környezetvédelmi 
programmal, integrált városfejlesztési tervvel, valamint a 
megyei ITP feladatai között szerepel az 
energiahatékonysághoz kötődő tervek és feladatok.  

▪ A klímaváltozás hatása az egyes helyi értékekre nem 
becsülhető megfelelő mértékben előre. A hatások 
mértéke érdekében ezen értékek folyamatos 
monitoringjára kellene figyelmet fordítani, ami nem 
minden esetben lehetséges. 

▪ Az élővilág sérülékenysége a megye egyes területein 
jelentős, ami a helyi értékeket és a mezőgazdaságot 
egyaránt érinti. 

 

Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett megye-specifikus értékek 

▪ A megye-specifikus értékek közül a klimatikus viszonyok 
elsősorban a szabadtéri turizmushoz köthető 
rendezvényeket érintheti jelentősebben, valamint azokat 
az épületek, szobrokat, tárgyi értékeket, melyek ki vannak 
téve az időjárás hatásainak. A megye természeti 
adottságai alapján a szélsőséges időjárási viszonyok kisebb 
mértékben érintik, mint az ország nagyobb területeit.  

▪ A megye-specifikus értékek nagyobb távolságra, a megye 
több különböző területein találhatók, a valamennyi 
megfelelő érték minőségben tartása jelentős 
koordinációt igényel. 

A korábban megvalósult klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási projektek tapasztalatai 

▪ A megyében megvalósult szemléletformálási projektek 
egyaránt fókuszáltak a mitigációs és az adaptációs 
feladatokra. 

▪ Az oktatásban részt vevő fiatalabb korosztály számára 
több programlehetőség is nyitott a témában. 

▪ A 18-40 között aktív korosztály elérése nehezen 
valósítható meg. 

▪ Az idősebb, 40 feletti korosztály éghajlatváltozással 
szembeni attitűdjének változtatására jelenleg nincsenek 
célzott programok. 

 

 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

ÜHG kibocsátás ágazati megoszlása, tendenciája 

▪ Az ÜHG csökkenés elérését szolgálja, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei ITP céljai között szerepel az 
Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság 
központú infrastruktúra-fejlesztései, továbbá helyi 
adottságokhoz mérten a megújuló energiaforrások 
kiaknázása. A megyei ITP céljához is csatlakozva a 
rendelkezésre álló pályázati forrásokból további 
energiatakarékossági és megújuló energiát alkalmazó 
projektek megvalósítása lehetséges.  

▪ A nagyipari kibocsátók és energiaszolgáltatók egyre 
nagyobb arányban vonják be a megújuló 

▪ A több forrásból és eltérő céllal megvalósuló projektek 
közötti koordináció és összhang megteremtése 
szükséges, hogy a tervezett ÜHG kibocsátás megfelelően 
hatékony legyen. 
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energiaforrásokat az energiatermelésbe. 

▪ A gépjárműállomány a technológiai újítások 
következtében egyre kisebb CO2 kibocsátásúak. 

 

Győr-Moson-Sopron megyében megvalósult fenntartható energiagazdálkodási és fenntartható közlekedési projektek 
tapasztalatai 

▪ Megyei szintű energetikai szemléletformálási projektek 
megvalósítása. 

▪ Több ütemben tervezett projektek folytatása, ami az ÜHG 
kibocsátás csökkenéséhez is hozzájárul. 

▪ A több fázisban tervezett projektek megvalósítására 
rendelkezésre álló források biztosításában lehetnek 
nehézségek. 

Győr-Moson-Sopron megye szempontjából releváns kiemelt éghajlatváltozási problémakörök 

▪ Az országos átlaghoz képest kevesebb a Megye 
szempontjából releváns kiemelt éghajlatváltozási 
problémakör. 

▪ Győr-Moson-Sopron megye lakóépületeinek viharok és 
villámárvizek általi veszélyeztetettsége alapján az 1990 
előtt épült lakóépültek nagy aránya miatt jelentősebb 
károkat is okozhat.  

A releváns problémakörökben az éghajlatváltozás várható helyi hatásai, éghajlatváltozással szembeni 
alkalmazkodóképesség és sérülékenység tapasztalatai 

▪ A megyei ITP figyelmet fordít az energiagazdálkodási 
feladatokra, a közlekedés fejlesztésére, a 
szemléletformálásra. Az összehangolt feladatok  

 

Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett megye-specifikus értékek 

▪ A klímaváltozás következtében kialakuló éghajlati 
tényezőkhöz való alkalmazkodás létrehozhat új, 
mindeddig a megyére nem jellemző megye-specifikus 
rendezvényeket, fesztiválokat. 

▪ Az értékek folyamatos monitoringja, szükséges 
karbantartási feladataik forráshiány miatt elmaradnak. 

A korábban megvalósult klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási projektek tapasztalatai 

▪ A megye lakosságának kevesebb, mint 30%-a gondolja, 
hogy majdnem minden, amint a modern életben 
csinálunk, árt a környezetnek; ami lehetőséget biztosít 
olyan innovatív szemléletformáló eszközök alkalmazására, 
melyek a modern technológiákhoz kötöttek, pl.: mobil 
készülékek, számítástechnikai eszközök, szoftverek, stb. 

▪ Az eddigi projektek tapasztalatai alapján a megye 
lakosságának eltérő célcsoportok szerinti definiálása, és a 
célcsoportok eléréséhez a megfelelő elérési utak 
kiválasztása szükséges. 

▪ A modern technika bevezetése a szemléletformálásba az 
idősebb, kistelepüléseken élő lakosság számára nem 
feltétlenül lesz elérhető és éri el a tervezett célokat. 
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3.4.2 Problémafa  
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4 Stratégiai kapcsolódási pontok a nemzetközi éghajlatvédelmi 

törekvésekhez és a hazai stratégiákhoz 

4.1 EU-s szakpolitikai háttér  

A klímavédelemmel, éghajlatváltozással kapcsolatban készített EU-s szakpolitikai dokumentumok 

tartalma és elvárásai beépültek a hazai szakpolitikai anyagokba, így a hazai szakpolitikai 

dokumentumokon keresztül biztosított a kapcsolat a Győr-Moson-Sopron megyei klímastratégia és 

az EU-s szabályozás között. 

Területi Agenda 2020  

A Területi Agenda (TA2020) tartalmazza „Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai” című, 

aktualizált dokumentumban, valamint az Európai Bizottság gazdasági, társadalmi és területi 

kohézióról szóló ötödik jelentésében foglaltakat, illetve az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos 

legújabb fejleményeket. A területi fejlődés kihívásai és lehetőségei az éghajlatváltozás és környezeti 

kockázatok: földrajzi régiónként eltérő hatások esetén is kiemelt figyelmet kap. 

Az éghajlatváltozás hatásai Európa-szerte nagy különbségeket mutatnak: az egyes földrajzi régiókban 

a hatások jellegét és a kiszolgáltatottság mértékét tekintve is eltérések tapasztalhatók. A tengerszint 

emelkedése, a szárazodás, az elsivatagosodás, az árvizek és egyéb természeti veszélyek területenként 

más-más válaszokat kívánnak meg. A régiók eltérő lehetőségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy 

stratégiáikba alkalmazkodási és enyhítő intézkedéseket is beillesszenek, csökkentsék az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és társadalmi-gazdasági rendszereiket alacsony szén-dioxid-

kibocsátásúvá alakítsák. Az éghajlatváltozás egyúttal új fejlesztési lehetőségek előtt is megnyithatja 

az utat, például a mezőgazdaságban, a zöld gazdaságban és a megújuló energia előállítása terén. Az 

éghajlatváltozás okozta kihívások a szakpolitikák területi koordinációjára irányítják a figyelmet, 

különösen a klímapolitika, az energia- és az agrárpolitika, a vízgazdálkodás, a lakhatás, a turizmus és a 

közlekedés terén.  

A levegő, a talaj és a víz minősége Európa-szerte változó, a lég- és zajszennyezés pedig komoly 

egészségi problémákat okoz. Bizonyos esetekben ezek összefüggést mutatnak a társadalmi 

egyenlőtlenséggel. A tiszta levegőhöz, vízhez és talajhoz való hozzáférés terén az egyenlőtlenség 

nemcsak országok és régiók, hanem városi és vidéki területek között, illetve adott városokon belül is 

megjelenik. 

Partnerségi Megállapodás (2014-2020)  

Magyarországon a 2014-2020-as időszakban kitüntetett szerep jut a fejlesztéspolitikának, amely – 

összhangban a már elfogadott vagy a jelenleg is formálódó uniós és hazai tervdokumentumok és 

szakpolitikai dokumentumok fejlesztési irányaival – öt középtávú fő nemzeti prioritásra és az azokat 

az uniós finanszírozási elképzeléseket összegző, a Partnerségi Megállapodás szempontjából összefűző 

átfogó nemzeti fejlesztési célra épül. A hazai (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) és 

az uniós (EU 2020 Stratégia, valamint a Nemzeti Reform Programban rögzített vállalások) fejlesztési 

szükségletek és növekedési lehetőségek alapján a 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti 
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fejlesztési célja a fenntartható, magas hozzá adott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére 

épülő gazdasági növekedés. 

Az Európai Unió a Partnerségi Megállapodás keretében - az uniós források (ESB alapok) terhére – az 

alábbi tematikus célterületek támogatását teszi lehetővé a 2014-2020-as tervezési időszakban:  

▪ a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése,  

▪ az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának és 

minőségének javítása, 

▪ a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és 

akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása, 

▪ az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban, 

▪ az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítása, 

▪ a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, 

▪ a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban, 

▪ a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, 

▪ a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem, 

▪ az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében, 

▪ a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulása. 

Párizsi Klímakonferencia (2015)  

A Párizsi Megállapodás globális éghajlatváltozási megállapodás, amely 2015. december 12-én 

született Párizsban. A megállapodás a 2020 utáni időszakra vonatkozik, és része a globális 

felmelegedés mértékének „jóval 2°C alatt” tartását szolgáló cselekvési terv. 

A Párizsi Megállapodás fő elemei a következők: 

▪ Hosszú távú terv: a kormányok abban állapodtak meg, hogy a globális éves átlaghőmérséklet 

emelkedését az iparosodást megelőző szinthez képest jóval 2°C alatt tartják, és 

erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az emelkedés mindössze 1,5°C legyen. 

▪ Hozzájárulások: a párizsi konferencia előtt és alatt a részt vevő országok átfogó nemzeti 

éghajlat-politikai cselekvési tervet terjesztettek elő kibocsátásuk csökkentése érdekében. 

▪ Ambíció: a vezetők vállalták, hogy az ambiciózusabb célok kitűzése érdekében a kormányok 

ötévenként közzéteszik vállalásaikat. 

▪ Átláthatóság: az átláthatóság és a felügyelet jegyében a vezetők azt is vállalták, hogy 

tájékoztatják egymást és a nyilvánosságot arról, hogy hogyan halad a kitűzött célok elérése. 
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▪ Szolidaritás: az EU és más fejlett országok továbbra is hozzájárulnak a fejlődő országokban az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásához, mind a kibocsátások csökkentése, mind 

pedig az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében. 

Az éghajlatváltozás jelentős, minden embert érintő globális kérdés. Az alábbiakban időrendben 

bemutatjuk azt a folyamatot, amely az éghajlatváltozásról szóló új, kötelező jogi erővel bíró 

megállapodás – a Párizsi Megállapodás – elfogadását eredményezte, és a megállapodást követő 

intézkedéseket.  

Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ig szóló kerete 

A Bizottság 2014. január 22-én nyújtotta be a 2030-ig szóló éghajlat- és energiapolitikai keretet. A 

benyújtott közlemény meghatározza az éghajlat- és energiapolitikai keretet a 2020–2030-as 

időszakra. A közlemény tulajdonképpen egy vitaindító dokumentum arról, hogy a 2020-ig szóló 

jelenlegi keret lezárását követően az Unió milyen irányvonalakat kövessen az éghajlat- és 

energiapolitika alakításában. 

A 2030-ig szóló keret új célokat és intézkedéseket tartalmaz, amelyek arra irányulnak, hogy az EU 

gazdasága és energiaellátási rendszere versenyképesebbé, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá 

váljon. A keret célértékeket állapít meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a 

megújuló energiaforrások fokozottabb igénybevételére, valamint új irányítási keretrendszerre és 

teljesítménymutatók alkalmazására tesz javaslatot. 

A keretben elsősorban a következő javaslatok szerepelnek: 

▪ kötelezettséget kell vállalni az üvegházhatású gázok kibocsátásának további csökkentésére, 

és 2030-ig az 1990-es szinthez képest 40%-kal kell csökkenteni a kibocsátást, 

▪ a felhasznált energia legalább 27 %-ának megújuló forrásból kell származnia, mindemellett a 

tagállamok számára kellő rugalmasságot kell engedélyezni nemzeti célértékek 

megállapítására, 

▪ az energiahatékonyságról szóló irányelv esetleges módosítása révén javítani kell az 

energiahatékonyságot, 

▪ egy piaci stabilitási tartalék létrehozása céljából meg kell reformálni az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszert, 

▪ az energiaárakra, az energiaellátás diverzifikálására, a tagállamok energiahálózatainak 

összekapcsolására és a technológiai fejlesztésekre vonatkozó kulcsmutatókat kell kidolgozni a 

versenyképesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiarendszer irányában 

tett előrehaladás mérésére, 

▪ a tagállami jelentéstétel vonatkozásában új irányítási keretrendszert kell kialakítani, amely az 

EU szintjén koordinált és értékelt nemzeti terveken alapszik. 

Kibocsátáskereskedelem 

A kibocsátáskereskedelmi rendszer 2005 óta az éghajlatváltozás megfékezését célzó uniós stratégia 

sarokköve. A rendszer segítségével az ipar fokozatosan és a legkevesebb költséggel csökkenti 

kibocsátását. Az energiaigényes ágazatok (pl. a villamosenergia-termelés, valamint az acél- és 

cementgyártás) kibocsátási kvótáját az EU évről évre csökkenti. A vállalatoknak kibocsátási 
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egységekkel kell ellentételezniük az általuk kibocsátott szén-dioxid minden tonnáját, ami 

folyamatosan a kibocsátás minimalizálására sarkallja őket. Bizonyos ágazatok meghatározott 

mennyiségig térítésmentesen jutnak kibocsátási egységekhez, de ma már az a jellemző, hogy a 

vállalkozásoknak árverésen vagy a szén-dioxid-piacon meg kell azokat vásárolniuk. 

4.2 Hazai szakpolitikai háttér  

A hazai szakpolitikai háttér és azok kapcsolódási pontjainak vizsgálata a következő hazai koncepciók, 

tervezési anyagok, stratégiai célok és cselekvési tervek elemzésével történik. A nemzeti koncepciók, 

stratégiák, cselekvési tervek megfelelnek az EU-s szakpolitikai előírásoknak és ajánlásoknak, azok 

közötti kapcsolat biztosított. 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)  

A megújuló szakpolitika kijelöléséhez a korábbi Országos Fejlesztési Koncepciót és az Országos 

Területfejlesztési Koncepciót egy közös dokumentumban kellett kidolgozni, amely új nemzeti 

stratégiai irányokat mutat a 2014–2020–as európai uniós költségvetési és tervezési időszakra és a 

tisztán hazai eszközű fejlesztésekre egyaránt. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót 

(OFTK) 2013 decemberében fogadta el az Országgyűlés. 

Az OFTK azt a célt szolgálja, hogy az ország fejlesztéspolitikája, a területi tervezés, és az ebből eredő 

szabályozás összefüggő, egységes rendszert alkosson, egységes fellépéssel, hathatós és következetes 

intézkedésekkel járuljon hozzá az ország dinamikus fejlődéséhez, növekedési pályára állításához, a 

területi egyenlőtlenségek csökkentése, és egy területileg is kiegyensúlyozottabb fejlődés elérése 

érdekében. 

Az OFTK célja egyrészt az ágazati és a területi tervek közötti összhang megteremtésére irányul. Az 

eddig egymástól elkülönítetten működő, önálló ágazati stratégiákkal és programokkal szemben a 

Kormány feladatának tekinti, hogy egységes keretbe foglalva együttkezelje a nemzeti fejlesztési és a 

területfejlesztési koncepciókat, hogy megteremtődjön hosszú és középtávra is az ágazati és a területi 

fejlesztéspolitikák közötti, valamint a szakpolitikai célok területi dimenziói közötti összhang, és ezen 

keresztül kerüljenek kijelölésre az átfogó célok és fejlesztési prioritások. Ezzel egy olyan egységes 

rendszer került kialakításra, mely képes hozzájárulni az ország dinamikus fejlődéséhez. 

Az OFTK célja másrészt a hazai fejlesztéspolitika és az európai uniós támogatások közötti összhang 

megteremtése. Az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–

2020 között) kijelölte azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak 

megvalósulását szolgálják. A nemzeti prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott 

programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni kell a hazai tervezés és végrehajtás során. Az egyes 

nemzeti prioritások alatt azonosított fejlesztési tématerületek az európai uniós források 

felhasználásának keretét képező 2014–2020–as fejlesztési programok tématerületeit is 

megalapozták. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: Az OFTK egyik célja az ágazati és a 

területi tervek közötti összhang megteremtése, melynek részét képezi a klímastratégia is. A megyei 

klímastratégia célja és feladata, hogy a megyén belüli egyes területfejlesztési célokat és a várható 

éghajlati kockázatokat együttesen figyelembe véve stratégiai irányt mutasson a megfelelő 

területfejlesztések megvalósításához a megye területén. 
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Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS)  

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia fő célkitűzése, hogy elősegítse a hazai társadalmi-

gazdasági-környezeti folyamatok összességének, azaz országunk fejlődésének közép-, illetve hosszú 

távon fenntartható pályára való áttérését, a hazai adottságokat és a tágabb folyamatokat, 

feltételeket figyelembe vételével. 

Az NFFS figyelembe veszi az EU megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiájában meghatározott 

alapelveket és célokat. A hazai szakágazatokat is integráló jellege miatt koherenciában van az ágazati 

stratégiák és programok célkitűzéseivel. Az NFFS, építve a fenntartható fejlődés koncepciójára, 

szemléletére és értékrendjére, alapelveire, célkitűzéseire és megvalósítási eszközeire, hosszú távú, 

átfogó, folyamatosan felülvizsgálandó és megújítandó keretet nyújt az ágazati, a fejlesztési és más – 

konkrétabb – horizontális kérdésekkel foglalkozó stratégiák, programok, tervek számára, ezzel 

egyúttal számításba véve az azok közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat, valamint elősegítve 

azok összhangját (koherenciáját). Ennek érdekében az NFFS: 

▪ meghatározza és elősegíti a fenntarthatóság eléréséhez, a kívánatos társadalmi állapot felé 

való elmozduláshoz szükséges közép-, illetve hosszú távú változásokat és annak kereteit;  

▪ azonosítja azokat az alapvető feltételeket, amelyek e célok és politikák – jól tervezhető, 

kommunikálható, mérhető és számon kérhető – megvalósulását lehetővé teszik; 

▪ azonosítja a leginkább gátló, illetve a megvalósulást leginkább segítő főbb tényezőket, s ezek 

alapján meghatározza a hosszú távú célkitűzéseket, a cselekvés fő irányait; 

▪  figyelembe veszi a már létező terveket és stratégiákat, beépül azokba, illetve kezdeményezi 

azok felülvizsgálatát, átalakítását és új stratégiák kidolgozását, ezzel biztosítva közép- és 

hosszútávon a politikák lehető legnagyobb összhangját és a területek integrációját.  

 

Az NFFS megvalósítása a stratégiai tervezés szintjén széleskörű társadalmi egyeztetési folyamatot, 

társadalmi érdekcsoportok képviselőinek bevonását igényli, a végrehajtás pedig nem képzelhető el a 

politikai, gazdasági és társadalmi szereplők széleskörű együttműködése nélkül. A célkitűzések elérése 

érdekében a stratégia elvi útmutatást nyújt arra, milyen szemléletmódot és megközelítést kell 

alkalmazni a hosszú távú, átfogó és ágazati, illetve területi szintű fejlesztési tervek és ágazati 

programok fenntarthatósági vizsgálata és felülvizsgálata, illetve újak készítése, majd végrehajtása 

során.  

Az NFFS követelményeit közép-, illetve hosszú távon – folyamatosan felülvizsgálva azokat – integrálni 

kell a hazai országos és területi programokba, intézkedési tervekbe, többek között a szociálpolitika, a 

gazdasági fejlesztés, az egyes ágazatok, az egészségügy, a környezetvédelem, az oktatás, a 

tudomány-politika területein is. Ez azt jelenti, hogy az NFFS célkitűzéseivel, alapelveivel, az egyes 

cselekvési területekre elfogadott célokkal és megvalósítási eszközökkel összhangot kell teremteni a 

különböző ágazati, fejlesztési programok, politikák területén. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: Az NFFS célja, hogy elősegítse az ország 

fejlődésének a közép-, illetve hosszú távon fenntartható pályára való áttérését, a hazai adottságok és 

a tágabb folyamatok, feltételeket figyelembevételével, amihez szorosan igazodik a megyei 

klímastratégia is, figyelembe véve a helyzetfeltárásra támaszkodó aktuális körülményeket, a tervezett 

célkitűzésekkel koncentrálva a fenntartható fejlődés elérésére. 
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Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 

A jövőképek elérése érdekében a NÉS háromszintű célrendszerre épül, amelyek célhierarchiában 

rendeződnek egymáshoz. A célhierarchián belül az átfogó célok a hazai éghajlatpolitika fő prioritásait 

adják meg, míg a tematikus célkitűzések és a specifikus célok adják meg az átfogó célok részletesebb, 

szakterületi kifejtését. 

Átfogó célok  

Fennmaradás és tartamos fejlődés egy változó világban. Az éghajlatváltozás kockázata nemzeti 

(természeti, humán, társadalmi és gazdasági) erőforrásainkat veszélyezteti. Célunk az élhetőség 

tartós biztosítása Magyarországon, természeti értékeink, kulturális kincseink megőrzése, a 

lételemeknek tekinthető természeti erőforrásaink (termőföld, ivóvíz, biológiai sokféleség) és az 

emberi egészség kiemelt védelme. Cél továbbá a fenntartható, tartósan fennálló (tartamos) fejlődés, 

mely az erőforrások takarékos és hatékony használatát feltételező gazdasági fordulatra és 

életmódváltásra épül, elősegítve a területi különbségek mérséklődését.  

Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink megismerése. Az éghajlatváltozás jelenségének, természeti 

hatásainak, területi jellemzőinek és társadalmi-gazdasági következményeinek feltárása tudományos 

megalapozottságú elemzéseket igényel. A tervezési bizonytalanságok csökkentése érdekében, a 

döntéshozatal támogatására komplex monitoring rendszer, térinformatikai támogatottságú 

alkalmazkodási elemző-értékelő mechanizmus létrehozása szükséges. A kibocsátás-csökkentés és az 

alkalmazkodás költséghatékony lehetőségeinek feltárásához célirányos kutatási-fejlesztési, 

innovációs tevékenységekre kell támaszkodni. 

Tematikus célkitűzések  

Az éghajlatpolitika tématerületeit az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény jelöli ki. Ennek megfelelően 

a NÉS négy tematikus célkitűzést határoz meg:  

▪ Dekarbonizáció: Cél az éghajlatváltozás hajtóerői elleni küzdelem keretében, a nemzetközi és 

EU tagságunkból adódó kötelezettségek figyelembevételével az alacsony szén-dioxid 

kibocsátású gazdaságra való áttérés, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a 

természetes nyelő-kapacitások megerősítése és a szén geológiai közegben történő 

elnyeletése és tározása révén.  

▪ Az éghajlati sérülékenység területi vizsgálata: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

területi és ágazati stratégai integrációja széleskörű információkat igényel a változásokkal 

szembeni társadalmi-gazdasági, környezeti sérülékenységről. Cél egy olyan, hazai 

kutatásokon alapuló, többcélú felhasználásra alkalmas térinformatikai adatrendszer 

kialakítása, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas 

döntéselőkészítést, döntéshozást és tervezést.  

▪ Alkalmazkodás és felkészülés: Az éghajlati alkalmazkodás célja a nemzeti (természeti, humán, 

társadalmi és gazdasági) erőforrások készleteinek és minőségének megóvása, a változó külső 

feltételekhez való rugalmas (reziliens) természeti, társadalmi-gazdasági és szakpolitikai 

válaszok előmozdítása. Cél, hogy a felkészülés összehangolt választ adjon a klímabiztonság, 

az energiabiztonság, az élelmiszer- és vízbiztonság, valamint a kritikus infrastruktúra-

biztonság hosszútávon ható problémaköreire. 
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▪ Éghajlati partnerség: Cél, hogy a magyarországi klímapolitika széleskörű partnerség és 

társadalmi-gazdasági konszenzus keretei között valósuljon meg. Növekedjen az 

éghajlatváltozással, a megelőzési és alkalmazkodási intézkedésekkel kapcsolatos 

tájékozottság és közbizalom, az állam tartós és folyamatos példaállítással – többek között az 

energiatakarékosság, a klímabarát közbeszerzések terén – segítse e konszenzus kialakulását. 

Növekedjék a civil, karitatív és egyházi szervezetek, az önkormányzatok szerepe, valamint a 

gazdasági érdekképviseletek, kamarák részvétele a közös cselekvésekben, hiszen a 

klímapolitikai célok költséghatékony teljesüléséhez az államháztartáson kívüli források 

bevonása is elengedhetetlen. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: A megyei klímastratégia valamennyi 

kitűzött céljával és intézkedésével a NÉS céljait támogatja az adaptáció, a mitigáció és a 

szemléletformálás területén.  

Nemzeti Energiastratégia 2030  

A közelgő energiastruktúra-váltással kapcsolatos kihívásoknak történő megfeleléshez az energetikai 

fejlesztésekben rejlő foglalkoztatási és gazdasági növekedést elősegítő lehetőségeket ki kell aknázni. 

Az energetikai struktúraváltás során meg kell valósítani:  

(I) a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket; 

(II) az alacsony CO2-intenzitású – elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő – 

villamosenergia-termelés arányának növelését; 

(III) a megújuló és alternatív hőtermelés elterjesztését;  

(IV) az alacsony CO2 -kibocsátású közlekedési módok részesedésének növelését.  

E négy pont megvalósításával jelentős előrelépés tehető a fenntartható és biztonságos energetikai 

rendszerek létrehozása felé, amely egyúttal lényegileg hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség 

fokozásához is. A „Nemzeti Energiastratégia 2030” szakmai dokumentum, szerves részét képezi „A 

Nemzeti Energiastratégia 2030 Gazdasági Hatáselemzése” és a „Nemzeti Energiastratégia 2030 

Melléklet”, amely a gazdasági hatáselemzés legfontosabb eredményeit tartalmazza. Az 

Energiastratégia fő üzenete: függetlenedés az energiafüggőségtől. A cél eléréséhez javasolt öt 

eszköz: az energiatakarékosság, a megújuló energia lehető legmagasabb arányban történő 

felhasználása, a biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési elektrifikáció, a kétpólusú 

(vagyis az élelmezési és energetikai célú gazdálkodás között rugalmasan váltani képes) mezőgazdaság 

létrehozása, valamint az európai energetikai infrastruktúrához való kapcsolódás. Ez garantálja a piaci 

földgáz beszerzési árat, ami mellett a CO2 leválasztási és tárolási technológiák (CCS) alkalmazásával a 

földgáz továbbra is megőrizheti meghatározó szerepét, míg a hazai szén- és lignitvagyon (10,5 

milliárd tonna) – a jelenlegi kitermelési kapacitás és infrastruktúra megőrzésével – a hazai energetika 

stratégiai tartalékát képezi. A fosszilis energiahordozókról Magyarország egyelőre nem mondhat le. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: A tervezett energiahatékonysági és 

energiatakarékossági mitigációs célok és intézkedések hozzájárulnak a CO2-kibocsátás megyei szintű 

csökkentéséhez, ami támogatja az Energiastratégia célkitűzéseit. A tervezett épületenergetikai 

fejlesztések és beruházások szintén kapcsolódnak a Energiastratégia célkitűzéseihez. 
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Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020  

Az összesített nemzeti célkitűzés az egyes megújuló energiaforrás típusok területén reálisan elérhető 

maximális részarányok összessége alapján került kijelölésre. A korlátozó tényezők jelenleg ismert 

paramétereinek figyelembevételével reális célkitűzés lehet a megújuló energiaforrások bruttó 

fogyasztásának legalább 120,56 PJ-ra történő növelése 2020-ra (a szektoronkénti megosztást a 3.2. 

fejezet ismerteti). A 2. számú fejezetben bemutatott energiapálya alapján ez a teljes bruttó 

energiafogyasztás 14,65%-a. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: A megyei klímastratégia intézkedései 

között szerepel a zöldáramtermelés elősegítése, valamint a szemléletformáláson keresztül a megyei 

lakosság tájékoztatása, a lehetőségek széles körben való ismertté tétele. 

Nemzeti Vízstratégia - Kvassay Jenő Terv (KJT) 

A Kormány által 2017 márciusában elfogadott Kvassay Jenő Tervben a vízgazdálkodás szakmaisága és 

a vízgazdálkodásban érintettek igényeinek összehangoltsága biztosítja a következő célok egyidejű 

elérését:  

▪ Minden vízhasználónak elégséges egészséges víz áll rendelkezésére, egyforma eséllyel, a 

vízpotenciálunk hatékony kihasználása és a vizek kártételei elleni intézkedések harmóniában 

vannak a természeti adottságokkal.  

▪ Ebből is következően a hazai hasznosítható vízkészletek mennyiségének és minőségének a 

javítása a jó állapot eléréséig megtörténik, a víz mint a természeti rendszerek létezése, 

működése alapfeltételének megóvása biztosított, majd ennek fenntartási feltételei a változó 

körülmények között is adottak lesznek. 

▪ A vizek okozta károk megelőzése kerül előtérbe a mai védekezés helyett, az emberi élet 

védelme és a nemzeti vagyon kockázathoz igazított mértékű megóvása, a vízgazdálkodási 

rendszerek és a területhasználati módok összehangolt átalakítása úgy, hogy a víz káros 

bősége a vízhiány mérséklésére legyen fordítható. 

Hosszú távú célok  

A fenntarthatóságot támogató társadalmi rend két alapeleme: az értékrend es az intézményi rend.  

Ezt az alapelvet szem előtt tartva, a KJT a következő négy értékrendi és három intézményi jellegű 

súlyponti feladatot határozza meg: 

▪ vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása, a gazdaság-támogató 

vízgazdálkodás érdekében, 

▪ kockázat megelőző vízkárelhárítás, 

▪ a vizek állapotának fokozatos javítása, a fenntartható jó állapot elérésére, 

▪ minőségi víziközmű-szolgáltatás és minőségi csapadékvíz-gazdálkodás elviselhető fogyasztói 

teherviselés mellett, 

▪ a társadalom és a víz viszonyának a javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind döntéshozói 

szinten), 

▪ a tervezés és irányítás megújítása, 
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▪ a vízgazdálkodás gazdasági szabályozó rendszerének újjászervezése. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: A vizes élőhelyekhez kapcsolódó 

adaptációs célok és intézkedések, valamint a szemléletformálásban tervezett vízgazdálkodási 

intézkedések egyaránt hozzájárulnak a Nemzeti Vízstratégia céljainak megvalósulásához. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) 

A 2015 júniusában elfogadott NKP szerint a környezetügy átfogó felelőssége, hogy feladatai magas 

színvonalú ellátásával segítse elő az ország társadalmi-gazdasági fejlődését, ugyanakkor tudatosan 

lépjen fel a társadalmi és környezeti értékek rombolása ellen és hatékonyan közreműködjön a 

környezeti szemléletformálásban. Ez átfogó, rendszerszemléletű megközelítést és a környezeti 

szempontoknak az élet minden területén való figyelembe vételét teszi szükségessé. 

▪ Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása.  

Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek 

közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti 

infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő 

aránya, minősége és összhangja.  

▪ Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata.  

Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák 

védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállítása.  

▪  Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése.  

Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a 

környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére 

épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-

gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte 

csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás 

megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható termékek és szolgáltatások felé 

történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok „fenntarthatósága” 

iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, 

a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az 

anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat 

(kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható mértékű 

használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. 

Mindhárom célhoz kapcsolódik a környezetbiztonság javítása. Ez utóbbi az élet- és vagyonbiztonság 

szempontjait is figyelembe véve kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti 

katasztrófák (pl. árvizek, szélviharok) előrejelzésére és kárainak csökkentésére, valamint az ipari 

balesetek, technológiai eredetű katasztrófák (pl. vegyi balesetek) megelőzésére és kárcsökkentésére.  

Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal biztosítható, hogy az 

életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti 

erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan összefüggő 

életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú távú jóllétét. 
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Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: A természeti és lakókörnyezet védelme, 

az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása, a természeti értékek és 

erőforrások védelme, fenntartható használata, valamint az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság 

javítása, a gazdaság zöldítése célokhoz a klímastratégia céljai is illeszkednek, a tervezett intézkedések 

az Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósulását is támogatják. 

Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 

A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő 

kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes agrár- és 

élelmiszertermelést és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország 

vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és 

intézkedések végrehajtási kereteit. A vidéki Magyarország egészének megújítását tűzi ki célul, ezért a 

természeti értékek és a környezet védelmére, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására 

alapozva határozza meg az agrár-és élelmiszergazdaságra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó 

tennivalókat. Legfontosabb területei: a foglalkoztatás növekedése, a kiegyensúlyozott és sokszínű 

mező- és erdőgazdálkodás, a termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok 

helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi közösségeinek megerősödése, a népesedési 

mutatók javulása és a természeti rendszerek, a biológiai sokféleség megőrzése. 

A stratégia 2020-ig terjedő időtávja egyrészt a benne foglalt nemzetstratégiai szintű célok 

megvalósítását szolgáló programok ütemezett végrehajtásához, másrészt az Európai Unió Európa 

2020 Stratégiájához és a kapcsolódó, 2014-2020 közötti programfinanszírozási időszakhoz illeszkedik. 

A Stratégia nemzeti programjai és intézkedései így összességükben azt célozzák, hogy 2020-ig a vidék 

társadalmi és gazdasági folyamataiban, illetve a vidéki élet minőségében az érintettek számára is 

érezhető javulás következzen be a vidék természeti tőkéjének megőrzése, lehetőség szerinti 

gyarapítása mellett. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: A termőföldek védelme, az erdők és 

egyéb mezőgazdasági területek védelme a klímastratégia részét képezi. A stratégia egyben feltárja a 

jelenlegi állapotokat és bemutatja a modellezési számításokkal prognosztizált jövőbeni helyzetet, 

rámutatva azokra a vidékfejlesztés által is kezelt tématerületekre, amelyek fokozott figyelmet 

kívánnak a jövőben. 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 

A hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv intézkedéseket állapít meg a környezet és az emberi egészség védelme érdekében, 

amelyet a hulladékképződés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzése vagy csökkentése, 

valamint az erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás 

hatékonyságának javítása révén kíván megvalósítani. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) 

tartalmazza hazánk hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmapolitikai elképzeléseit. Az OHT 

bemutatja hazánk hulladékgazdálkodásának jogszabályi hátterét, majd hulladékáramonként feltárja 

az adott hulladékáram kezelésének jelenlegi helyzetét, a tapasztalt hiányosságokat, meghatározva az 

elérendő célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, intézkedéseket. Összességében az OHT 

kitér valamennyi jelentős hulladékáramra és biztosítja a hatékony hulladékgazdálkodáshoz szükséges 

háttérismeretet, hosszú távú tervezési célokat, valamint azok megvalósításának lépéseit. Az OHT 
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részét képezi az Országos Megelőzési Program (a továbbiakban: OMP), amely tartalmazza a 

hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseket és az ezek elérése érdekében 

megvalósítandó intézkedéseket. Az OMP egyik fő célja a szükségleteken alapuló, észszerű gazdasági 

növekedés és a hulladékképződés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés 

megszüntetése. 

A hazai hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét az elmúlt években egy erőteljes átalakulás 

jellemezte. Ezt az átalakulást a tágabb környezetből meghatározzák a globális gazdasági válság alatt 

lassuló európai gazdasági környezet, illetve a fenntarthatóság elvei mentén megfogalmazott új 

fejlesztéspolitikai irányelvek, amelyek egy új, környezettudatosabb, anyag- és energiatakarékosabb 

„magas forráshatékonysági szinttel működő, európai újrafeldolgozó társadalom” megteremtését 

vizionálják. Mindez segíti az élhetőbb, egészségesebb környezet megteremtését. A hosszú távú 

célkitűzések a hulladékhierarchia rendszerének pillérein nyugszanak. A jövőben a környezeti 

elemeket kímélő hulladékkezelés, a környezetbarát, innovatív technológiák alkalmazása kerül 

előtérbe, csökken a veszélyes anyagok használata. A hulladékra a társadalom, mint erőforrásra tekint 

majd. Az OHT-ban foglalt célok teljesülésének köszönhetően a hulladéklerakás csökken, a jövőben 

csak az a hulladék kerül lerakásra, amelynek a hasznosítása nem megoldható, valamint a települési 

hulladék részeként a jövőben biológiailag lebomló hulladék csak minimálisan kerül lerakásra. 

A jövőkép eléréséhez szükséges átfogó célkitűzések:  

1. hasznosítási arányok növelése  

2. hulladékképződés csökkentése  

3. elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése  

4. a hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek elkülönítése, javítása és ismételt 

felhasználása. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiával való kapcsolat: A hulladéktermelés, -szelektálás és a 

megfelelő fogyasztási szokások kialakítása a klímastratégia szemléletformálási feladatainak részét 

képezik, ami az OHT céljainak az elérését is támogatja. 

4.3 Megyei kapcsolódó programok, stratégiák 

A következőkben felsoroljuk megyei tervezési dokumentumokat, amelyekhez Győr-Moson-Sopron 

Megye Klímastratégiáa illeszkedik. A kapcsolat minden esetben biztosított, mivel valamennyi szakmai 

anyag célja a megye fejlesztése, a szükséges feladatok tervezése, koordinálása. Ezen feladatoknál 

figyelembe kell venni a várható klimatikus hatásokat és azokhoz alkalmazkodva kell tervezni a megye 

jövőjét, így a következőkben bemutatásra kerülő valamennyi megyei dokumentum szoros 

kapcsolatban van a klímastratégiával. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepciója  

A megyére vonatkozóan tervezett fejlesztési irányok az alábbiak: 

▪ A humán erőforrások fejlesztése: a munkaerőpiaci és képzési háttér folyamatos erősítése, a 

szakképzési háttér további fejlesztése, az egyetemi központ, felsőoktatási háttér erősítése a  

munkaerő-igényeknek megfelelő képzési struktúrával, annak érdekében, hogy innovatív és 

képzett polgárai legyenek a megyének, erős identitástudattal és közösségekkel. Jól működő 
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egészségügyi és szociális ellátórendszer kiépítése és fenntartása; a győri nagytérségi ellátó 

kórház minőségi térségi szerepének erősítése. 

▪ A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: munkahelyteremtés, 

munkahelymegőrzés, a KKV-k fejlesztése, helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk 

támogatása; a járműipar és beszállítói, a kutatás fejlesztéssel összekapcsolva a megye 

gazdaságának kiemelt területe; a gazdaságfejlesztésben a gazdasági térség megvalósításához 

szoros együttműködést kell teremteni mind a belföldi, mind a Dunától északra fekvő 

szomszédos megyékkel. 

▪ Turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása, élelmiszerfeldolgozó-

ipar újraélesztése. 

▪ A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása. 

▪ A megyén áthaladó TEN-T 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 (EGTC-k) kiterjesztése. 

▪ Győr és Sopron (határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint Mosonmagyaróvár 

gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs központi szerepének 

erősítése. A többi megyei város térség- és gazdaságszervező erejének növelése, 

vidékfejlesztés szerepkörének fejlesztése. 

Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programja  

A Program jövőképében jelenik meg a megye 2030-ig megfogalmazott víziója, amely a jelenlegi 

fejlődés dinamikáját a fejlesztések innovativitását és ezzel együtt a megye otthonos, élhető jellegét 

határozza meg. Ezt követik a horizontális célok, amelyek az EU 2020 rendszeréből következnek, 

ugyanakkor hangsúlyozottan érvényesek a megye területére. A horizontális célok determinálják az 

átfogó területi célokat, amelyek már a 2014-2020 időszakra vonatkozó fejlesztési alapelveket jelenítik 

meg. Ezek az átfogó célokhoz hozzárendelhetők azok a specifikus célok, amelyek a megye sajátos 

fejlesztési irányait, egyben legfontosabb jövőbeli prioritásait foglalják össze.  

A megye egyes hírességeiről elnevezett specifikus célok olyan prioritások mentén érvényesülnek, 

amelyek a kreatív munkaerőre, az innovációkra, a megyén belüli centrumok elérhetőségére, 

megközelíthetőségére, a környezet, kultúra, életminőség harmonikus viszonyára, a megye periférikus 

térségeinek felzárkózására, valamint a szomszédokkal történő együttműködésre fókuszálnak. Ezek a 

prioritások szervesen kapcsolódnak, vagy pontosabban következnek a jövőképből, az azt alkotó 

horizontális célokból, a tervezési időtáv átfogó céljaiból. 

A megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített célrendszerhez (a jövőképhez, valamint az átfogó, 

specifikus, horizontális és területi célokhoz) kapcsolódóan Győr-Moson-Sopron megye fejlesztési 

prioritásai az alábbiak:  
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(1) A kreatív humán erőforrások fejlesztése  

(2) Az innováció térnyerésének előmozdítása  

(3) A megye és települései elérhetőségének javítása  

(4) A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása  

(5) A megye belső kohéziójának erősítése  

(6) A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése  

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve  

A megyei területrendezési terv készítésének/módosításának mozgástere jogszabályokban rögzített. 

Ennek értelmében: 

▪ A tervező a megyei területrendezési terv készítése (módosítása) során az Országos 

Területrendezési Tervben (OTrT) felsorolt megyei terület-felhasználási kategóriákat és 

övezeteket jelölheti ki a törvényben szereplő korlátozó szabályok figyelembevételével, 

amelyek bizonyos mozgásteret biztosítanak a megye területrendezési tervének készítésénél. 

▪ Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok sávját és az egyedi építmények 

helyét csak az Ország Szerkezeti Tervének és az OTrT szöveges mellékleteinek, valamint a 

Tftv. 23/A.§ (1) bekezdés b) pontjának (+/- 10%-os eltérés) figyelembe vételével 

pontosíthatja a megyei területrendezési terv. 

▪ A megye szerkezeti terve a térségi igények alapján kiegészítheti az országos jelentőségű 

műszaki infrastruktúra-hálózat és egyedi építmények körét, a jogszabályban (a 

területrendezési tervek tartalmi követelményeit rögzítő Kormányrendeletben) felsorolt, 

térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokkal és egyedi építményekkel. 

▪ A megye területrendezési terve az OTrT-ben felsorolt terület-felhasználási kategóriáktól, 

valamint megyei övezetektől eltérő, egyedileg meghatározott terület-felhasználási 

kategóriákat és megyei övezeteket nem jelölhet ki, a törvényben meghatározott szabályokat 

nem változtathatja meg, és nem is egészítheti ki. 
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5 Győr-Moson-Sopron megye klímavédelmi jövőképe és 

célkitűzései 

Az EU a 2014-2020 időszakban kiemelt célterületként határozta meg az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást és az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, egyúttal 

elhatározta, hogy a következő költségvetési időszak közösségi forrásainak 20 százalékát 

éghajlatvédelmi célokra kell felhasználni. Ennek megfelelően a Partnerségi Megállapodás keretében 

kiemelt nemzeti fejlesztési prioritás az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése, továbbá az 

alkalmazkodás. 

A megyei éghajlatvédelmi tevékenységek elsődleges fókusza az alkalmazkodás és a 

szemléletformálás. A dekarbonizációs tevékenységek – melyeket elsősorban a települések szintjén 

célszerű tervezni – is megjelennek a megyei célrendszerben, de összességében kisebb súllyal és 

jelentőséggel a másik két pillérhez képest. 

A megye klímavédelmi jövőképe, hogy Győr-Moson-Sopron megye 2030-ra a globális klímaváltozás 

kihívásaira előrelátóan és preventíven reagáló egészséges, klímatudatos lakossággal, innovatív 

környezettudatos gazdasággal, természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó 

megyeként működjön. 

5.1 Megyei dekarbonizációs és mitigációs célkitűzés és intézkedések  

Mitigációs célkitűzések 

 
 

Kódja 

1 Közlekedés ÜHG kibocsátásának csökkenése Mc1 

2 Épületek energia-felhasználásának csökkenése Mc2 

3 
Megújuló energia részarányának növelése az 
energiatermelésben 

Mc3 

A megye mitigációra és dekarbonizációra irányuló tervezése elsősorban a következő témakörökre 

terjedhet ki: 

▪ megyei települések és ipari létesítmények mitigációs és dekarbonizációs tevékenységének 

elősegítése, nyomon követése, értékelése; 

▪ megyei stratégiai dokumentumok, pályázati kiírások, megyei léptékű programokban 

dekarbonizációs célok érvényesítése; 

 
9. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye M1 dekarbonizációs célja 

 bázisidőszak, 2015 2030 2050 

(M-1) megyei 
dekarbonizációs cél, 

t CO2 egyenérték 
2.357.677 

2.004.026 

(15%-os csökkenés a 
bázisértékhez képest) 

1.532.490 

(35%-os csökkenés 
bázisértékhez képest) 
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5.1.1 Mitigációs intézkedési javaslatok  

A megye dekarbonizációs céljának elérése érdekében az alábbi intézkedések megvalósítását tervezi. 

10. táblázat: A megye mitigációs intézkedései 

Mitigációs intézkedés 

Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése M1 

Az önkormányzati intézmények energetikai felújítása, mely tartalmazza az építészeti beavatkozások 
(homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, stb.), a gépészeti korszerűsítéseket. 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja Adaptációs célkitűzés kódja 
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc2 Ac4 Sac3 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok 

Célcsoport: települési önkormányzatok 

Finanszírozási igény: 5 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: TOP, későbbi EU-s források 

    

Mitigációs intézkedés 

Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

M2 

Önkormányzatok megújuló energiaforrásokból származó energiatermelésének növelésére irányuló 
energiaellátás megvalósítása 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja Adaptációs célkitűzés kódja 
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc2 Ac4 Sac3 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok 

Célcsoport: települési önkormányzatok 

Finanszírozási igény: 3 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: TOP, későbbi EU-s források 

    

Mitigációs intézkedés 

Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése M3 

Cél a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedésének az 
ösztönzése, a hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelő 
technológiák alkalmazása. 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja Adaptációs célkitűzés kódja 
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc3 Ac4 Sac3 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: MEKH 

Célcsoport: Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, vállalkozások 

Finanszírozási igény: 2 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: TOP, KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Mitigációs intézkedés 

Távhőrendszerek energetikai korszerűsítése M4 

A távhőrendszerek műszaki színvonalának emelésével, energiatakarékosságának növelésével és az 
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energiahatékonyság javításával, a felhívás olyan primer oldali távhőrendszer fejlesztéseket támogat, amelyek 
révén a távhő szektor, így a primerenergia-felhasználás és üvegházhatású gázok kibocsátása csökken 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja Adaptációs célkitűzés kódja 
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc2 Ac4 0 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: MEKH 

Célcsoport: távhőszolgáltatók 

Finanszírozási igény: 1 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, ill. későbbi EU-s források 

    

Mitigációs intézkedés 

Kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható települési közlekedésfejlesztés és 
aktív turizmus érdekében 

M5 

A megyei kerékpárút hálózat fejlesztése, hogy elősegítse a munkába, iskolába járást és az aktív turizmust; a 
kerékpárhasználat népszerűsítése 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja Adaptációs célkitűzés kódja 
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc1 Asc2 Sac3 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok 

Célcsoport: települési önkormányzatok 

Finanszírozási igény: 7 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: TOP, későbbi EU-s források 

    

Mitigációs intézkedés 

Elektromos járművek töltőállomás-hálózatának fejlesztése M6 

Cél, hogy a lakossági gépjárműparkjának elavulásakor történő gépjárműváltás lehetőleg  a korszerű 
elektromos, esteleg hibrid személyautókkal történjen, ezzel csökkentve a közúti közlekedés ÜHG kibocsátását 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja Adaptációs célkitűzés kódja 
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc1 Ac4 Sac3 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: NFM 

Célcsoport: települési önkormányzatok, szolgáltató vállalkozások 

Finanszírozási igény: 700 millió Ft 

Lehetséges forrás: hazai forrás 

    

Mitigációs intézkedés 

Elektromos és hibrid gépjárművek elterjedésének támogatása M7 

Cél, hogy a lakossági gépjárműparkjának elavulásakor történő gépjárműváltás lehetőleg  a korszerű 
elektromos, esetleg hibrid személyautókkal történjen, ezzel csökkentve a közúti közlekedés ÜHG kibocsátását 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja Adaptációs célkitűzés kódja 
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc1 Ac4 Sac3 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: NGM 

Célcsoport: vállalkozások, lakosság 

Finanszírozási igény: 1,5 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: hazai forrás 
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5.2 Adaptációs célkitűzések és intézkedések  

A helyzetértékelésben bemutatott releváns problémakörök, sérülékenység-vizsgálati és más éghajlati 

hatásértékelési információk, továbbá a SWOT elemzés és a problémafa alapján az éghajlati adaptáció 

területén konkrét célokat tűzünk ki, a következő lépésekben: 

 Meghatározzuk a megyei éghajlati adaptációs tevékenység célkitűzéseit. 

 Átfogó szöveges értékelés készül, amely egyértelműsíti, hogy a célkitűzések mely 

problémakörökhöz kapcsolódnak. 

 

Adaptációs átfogó célkitűzések 
  Kódja 

1  Az ár- és belvizek elöntéseitől védett területek arányának növelése Ac1 

2 
 A vízkészletek megtartásával (vízvisszatartás, -tározás) érintett területek 
arányának növelése 

Ac2 

3 
A globális klímaváltozás okozta humán-egészségügyi terhelés mérséklésébe 
bevont lakosság számának növelése 

Ac3 

4  Városok klímatudatos fejlesztése Ac4 
 

 

Megye-specifikus adaptációs célok 
1  Turisztikai szempontból kiemelkedően fontos vizes élőhelyek megőrzése Asc1 
2  A klímaváltozás okozta problémákra való alkalmazkodás megteremtése a 

megye turisztikailag fontos területein 
Asc2 

3 Az éghajlati feltételek várható jövőbeli alakulására vonatkozóan az egyedi 

(tájspecifikus) növények, növénytársulások megtartásához szükséges 

feltételek megőrzése 

 

Asc3 

 

 

5.2.1 Adaptációs intézkedési javaslatok 

Az adaptációs beavatkozások célja az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat csökkentése. 

Célravezető olyan beavatkozások tervezése, amelyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást 

szolgálják, egyúttal további, társadalmi, környezeti, vagy gazdasági szempontból pozitív céllal is 

rendelkeznek. 

Az intézkedéseket az alábbi beavatkozás-tervező mutatja be. Minden célhoz legalább egy intézkedési 

javaslatot kapcsolunk, ugyanakkor egy-egy javasolt intézkedés több célt is szolgálhat és egy célhoz 

több intézkedés is rendelhető. 
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11. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye adaptációs intézkedései 

Adaptációs intézkedés 

Az éghajlatváltozás miatt kialakult egészségügyi kockázatok csökkentése: 
hőstressz, légszennyezés, fertőző betegségek, allergiás tünetek, ivóvíz- és 
élelmiszer biztonság  

A1 

Rendezvények szervezése, kiadványok eljuttatása, tájékoztató műsorok szervezése a lakosság részére a 
megye területén a globális klímaváltozás okozta, az emberi egészségre gyakorolt hatásokról és a védekezés 
lehetőségeiről. 

Kapcsolódás a 
megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási célkitűzés 
kódja 

0 Ac3 Sac4 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 30 millió Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Adaptációs intézkedés 

Megyei helyspecifikus élőhelyek és fajok védelme, a kapcsolódó 
természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése az invazív és allergén 
növények elterjedése ellen 

A2 

Szükség szerint a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés, az invazív és allergén 
növények térhódításának megakadályozása. 

Kapcsolódás a 
megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási célkitűzés 
kódja 

0 Asc3 Sc1 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: A természeti területek kezelésért felelős szervek 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 2 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Adaptációs intézkedés 

A vízi sportok lehetőségét növelő  infrastrukturális fejlesztések, ami a 
sportolási időtartam meghosszabbítását eredményezi  

A3 

Az elsősorban a nyári évszakhoz köthető természeti ökoturizmus szolgáltatásai, turisztikai attrakciók 
lehetőleg minél hosszabb időszakra és több évszakra kiterjedő, komplex tartalommal bíró infrastrukturális 
fejlesztése az aktív pihenésre vágyó turisták számára 

Kapcsolódás a 
megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási célkitűzés 
kódja 

0 Asc1 Sc1 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok, egyesületek, vállalkozások 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 3 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: TOP, későbbi EU-s források 
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Adaptációs intézkedés 

Az ár- és belvízvédelmi kockázatkezeléssel érintett területek 
vízkárelhárítási fejlesztéseinek megvalósítása 

A4 

Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, partvédő művek építése, fejlesztése és 
rekonstrukciója illetve ár- és belvízvédelmi védműveket keresztező műtárgyak építése, átépítése; 
rekonstrukciója 

Kapcsolódás a 
megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási célkitűzés 
kódja 

0 Ac1 0 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Vízügyi igazgatási szervek, települési önkormányzatok 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 4 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Adaptációs intézkedés 

A helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti 
káresemények megelőzése  

A5 

Belterületi csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, belterület védelmét szolgáló vízkár 
elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója. 

Kapcsolódás a 
megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási célkitűzés 
kódja 

0 Ac2 0 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Helyi önkormányzatok 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 3 Mrd 

Lehetséges forrás: TOP, későbbi EU-s források 

    

Adaptációs intézkedés 

Városi klíma javítása zöldfelület fejlesztéssel A6 

A városok zöldfelületeinek fejlesztése, meglevő zöldfelületek rekonstrukciója, új zöldfelületek kialakítása 

Kapcsolódás a 
megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási célkitűzés 
kódja 

Mc1 Ac4 0 

Időtáv: 2018-2030 

Felelős: Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok 

Célcsoport: városok lakossága 

Finanszírozási igény: 2 Mrd Ft 

Lehetséges forrás: TOP, későbbi EU-s források 
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5.3 Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések és intézkedések  

A megyében tervezett energetikai és klímavédelmi szemléletformálás, partnerség-építés 

célrendszere illeszkedik a releváns nemzeti stratégiákhoz és tervekhez. A Nemzeti Energiastratégia 

számos területen felismeri a társadalmi viselkedésminták szerepét és kiemeli a szemléletformálásban 

rejlő lehetőségek fontosságát, így az energiafogyasztási szokások megváltoztatását, és az energia- és 

környezettudatos fogyasztói társadalom kialakítását tűzi ki célul. Feladatként írta elő a fogyasztók 

energia- és környezettudatos szemléletének formálására és fejlesztésére irányuló cselekvési terv, az 

Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv (EKSzCsT) kidolgozását. A hatályos 

EKSzCsT fő célja az energia- és klímatudatosság elterjesztése. 

5.3.1 Szemléletformálási intézkedési javaslatok  

A szemléletformálási intézkedések olyan konkrét tevékenységek, melyeket az egyes 

szemléletformálási átfogó célok elérése érdekében valósítanak meg. Ezen átfogó célok elérései a 

szemléletformálás horizontális céljának a megvalósítását szolgálják. A szemléletformálási 

intézkedések a mitigáció és az adaptáció célkitűzéseit támogatják.  

Szemléletformálási átfogó célkitűzések  

  kódja 

1 A megyei helyzetelemzés által feltárt klímatudatos fogyasztói szokások 
hiányának csökkentését szolgáló megoldások – aktuális állapothoz képest a 
környezet állapotának megóvását szolgáló fogyasztói magatartás ismertsége 
növekszik a megyei lakosság elérésével 

Sac1 

2 A megyei helyzetelemzés által feltárt klímatudatos fogyasztói szokások 

hiányának csökkentését szolgáló megoldások alkalmazása, az aktuális 

állapothoz képest a környezet állapotának megóvását szolgáló fogyasztói 

magatartás javítása a megyei általános és középiskolás diákok, valamint a 

megyei fiatal, fiatal felnőtt korosztály (14-25 éves) elérésével 

Sac2 

3 A megyei ÜHG kibocsátás csökkentésére irányuló megoldások népszerűsítése 
a megyében élő lakosság elérésével 

Sac3 

4 Helyi értékek klímatudatos megőrzésére irányuló védelmi megoldások és 
intézkedések ismertségének növelése a megyei lakosság elérésével 

Sac4 

 

A célzott és hatékony kommunikáció előfeltétele, hogy jól ismert(ek) legyen(ek) a célcsoport(ok) és 

azt a saját nyelvén szólítsák meg. A szemléletformálási intézkedések tervezésénél a stratégiában 

azonosított (mitigációs vagy adaptációs) célokhoz, intézkedésekhez kiválasztottuk a megfelelő 

kommunikációs, illetve partnerség-építési módszereket az érintetteket megfelelő tudáshoz juttatása 

és motiválása érdekében a mitigációs és adaptációs intézkedések megvalósítása során. További cél, 

hogy a klímaváltozás témája fontossá váljon a célközönségek számára, mivel ez elősegíti a hosszú 

távú attitűdváltozást. 

Az alábbi beavatkozás tervező azonosítja az intézkedéseket. 

12. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye szemléletformálási intézkedései 
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Szemléletformálási intézkedés 

Megyei Épületenergetikai Programhoz kapcsolódó felvilágosító 
médiakampány 

S1 

Energiatudatossági médiakampány indítása az energiatakarékosság és energiahatékonyság lehetőségeiről 
épületek fűtése, melegvíz-ellátása és villamosenergia fogyasztása terén, valamint a a megújuló 
energiaforrások használatáról több korosztály számára 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja 
Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

Mc2 Ac4 Sac3 

Időtáv: 2018-2020 

Felelős: Megyei önkormányzat,  Építész kamara, megyei mérnökkamara 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 7 millió Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Szemléletformálási intézkedés 

A hőhullámok elleni védekezésről felvilágosító kampány S2 

Tájékoztatási, szemléletformálási kampány a megyei lakosság számára a hőhullámok alatt szükséges 
teendőkről több célcsoport számára, a védekezési lehetőségekről tájékoztatási kampány indítása 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja 
Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

0 Ac3 Sc1 

Időtáv: 2018-2020 

Felelős: Megyei önkormányzat,  Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 10 millió Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Szemléletformálási intézkedés 

Közoktatáshoz kapcsolódó felvilágosító, szemléletformáló kampányok a 
klímaváltozáshoz kapcsolódó teendőkről 

S3 

Tájékoztatási, szemléletformálási kampány indítása a  klímatudatos fogyasztói szokások kialakítása, valamint 
az egészséget is érintő klímaváltozási hatások esetén alkalmazható teendőkről a megyei általános- és 
középiskolás korosztály körében  

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja 
Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

0 Ac3 Sac2 

Időtáv: 2018-2020 

Felelős: Megyei önkormányzat – KLIK, Nemzeti Pedagóguskar 

Célcsoport: általános- és középiskolás korosztály 

Finanszírozási igény: 20 millió Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Szemléletformálási intézkedés 

Alternatív energiaforrások használatának növelése, népszerűsítése S4 

Az alternatív energiaforrások használatának növelése, népszerűsítése a felújításra szoruló lakással 
rendelkezők és a még első lakásvásárlás, építkezés előtt álló fiatal generáció körében 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 

Mitigációs célkitűzés kódja 
Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 
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célkitűzéseihez Mc1 Ac4 Sc1 

Időtáv: 2018-2020 

Felelős: Megyei önkormányzat, Építész kamara, megyei mérnökkamara 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 10 millió Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Szemléletformálási intézkedés 

Fenntarthatóság értékrendjének tudatosítása a megyei lakosság körében S5 

A lakosság körében minél szélesebb körben tudatosítani a fenntarthatóság szemléletét, annak értékrendjét, 
bemutatni a lakosságnak az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a 
különböző fogyasztási szokások környezeti hatásait. 

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja 
Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

0 Ac4 Sac1 

Időtáv: 2018-2020 

Felelős: Megyei önkormányzat, a megyében aktív civil szervezetek 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 15 millió Ft 

Lehetséges forrás: KEHOP, későbbi EU-s források 

    

Szemléletformálási intézkedés 

Megyei lakossági és közintézményi felvilágosító kampány az extrém időjárási 
viszonyok okozta egészségkárosodások megelőzése céljából 

S6 

A megyei lakosságot érintő egészségtudatos kampány indítása az egyre gyakrabban előforduló extrém 
időjárási viszonyok egészségkárosító hatásainak elkerülése és csökkentése érdekében. Tájékoztatás a szmog, 
a hőhullám, az erős UV sugárzás, heves zivatarok, stb. kapcsán szükséges tudnivalókról.   

Kapcsolódás a megyei 
klímastratégia 
célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés kódja 
Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

0 Ac3 Sc1 

Időtáv: 2018-2020 

Felelős: 
Megyei önkormányzat, Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a megyében 
aktív civil szervezetek 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: 5 millió Ft 

Lehetséges forrás: önkormányzati saját források, KEHOP, közvetlen EU-s források 
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6 Végrehajtási keretrendszer meghatározása  

A végrehajtási keretrendszert a „Módszertani útmutató megyei klímastratégiák kidolgozásához8” 

című útmutató iránymutatásainak alapján dolgoztuk ki, az útmutató releváns részeinek kontextusba 

helyezett átvételével. 

6.1 Menedzsment eszközök, javaslatok a megyei klímastratégiai tervezés 

településeket támogató koordinációs szerepének erősítésére  

A tervezett feladatokat menedzselő, koordináló szervezet feladatai közé tartozik a tervezést követő 
végrehajtási fázisban szükséges menedzsment feladatok ellátása, az alábbi feladatkörökben:  

▪ A fejlesztés intézményrendszerének azonosítása és konkretizálása: e feladatait a Győr-

Moson-Sopron Megyei Éghajlatváltozási Platform a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság révén látja el. A feladatok ellátására a 

megye rendelkezik főállású vagy részmunkaidős munkavállalókkal. Fontos végrehajtási 

feladatként jelentkezik a megyei klímavédelmi referens kijelölése a megyei önkormányzat 

szervezetén belül, a kapcsolódó feladatok felelős irányítására, koordinálására. 

▪ A Megyei Önkormányzat koordináló szerepének további megerősítése a tudatformálás, az 

információátadás, a szakmai segítségnyújtás révén a lakosság és a települési 

önkormányzatok, település-együttesek kapcsán. Elsősorban a megyei lakosság környezet- és 

klímatudatos információkkal történő ellátása és szemléletformálása; a településhálózati 

szereplők által készített helyi klímastratégiák elkészítéséhez nyújtott szakmai támogatás, 

valamint a tervezési és végrehajtási munkálatokban való együttműködési, összehangolási, 

szervezési, adminisztrációs közreműködés és a partnerség elvének érvényesítéséről való 

gondoskodás révén. 

▪ A finanszírozási háttér meghatározásához szükséges a rendelkezésre álló saját források 

feltérképezése, az egyes tevékenységekhez tartozó összegek kalkulálása, támogatási 

lehetőségek feltérképezése, költségvetés összeállítása, költségtípusok azonosítása. 

▪ Meg kell határozni Győr-Moson-Sopron megyei tervezett konkrét klímavédelmi intézkedéseit 

határidővel, felelősök megjelölésével, a stratégiában foglaltak gyakorlatba átültetéséért. 

▪ A megfelelő monitoring és felülvizsgálat érdekében monitoring rendszert kell felállítani a 

különböző indikátorok alapját jelentő adatok rendszeres gyűjtésére, az elkészült stratégia 

megvalósulásának különböző időközönként történő értékelése, illetve a stratégia ezen 

értékelések alapján történő felülvizsgálatára. 

▪ Az érintettek bevonásához a releváns érintetteket (társadalmi, gazdasági szervezetek, civil 

szervezetek, lakosság, stb.) azonosítani szükséges, azok elérési módjainak kidolgozása és ezek 

alapján bevonása, állandó kapcsolattartás biztosítása, partnerségi terv kidolgozása. 

                                                           

8
 Készült a Klímabarát Települések Szövetsége megbízásából a Magyar Földtani És Geofizikai Intézet Nemzeti 

Alkalmazkodási Központ gondozásában, 2017. március. 
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A stratégia végrehajtásában résztvevő intézmények  

A klímastratégiában meghatározott célok teljesüléséhez rendelt feladatok tervezését és 

koordinálását Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzati Hivatalának Területfejlesztési és 

Területrendezési Irodája végzi. A koordinációs munkaszervezeti teendőit a hivatal Területfejlesztési és 

Területrendezési Irodája látja el, a tervezési és konzultációs folyamat operatív szintű 

menedzsmentjének biztosításával. 

A feladatok tervezéséhez a szakmai támogatást a Győr-Moson-Sopron Megyei Éghajlatváltozási 

Platform nyújtja, melynek bemutatása a 6.2.1 fejezetben történik. szintén ez a fejezet ismerteti 

valamennyi, a végrehajtásba bevonni kívánt intézményt.  

6.2 Intézményi együttműködési keretek  

Győr-Moson-Sopron megye 2014-2020-ra való felkészülése során megyei szintű helyzetfeltáró 

dokumentumok készültek 2012-ben, amelyekre a 2014-re elkészült, a megyei önkormányzatok által 

elfogadott megyei területfejlesztési koncepciók épültek, meghatározva a megye hosszú távú céljait és 

jövőképét, illetve lefektetve a megye egészének tervezési alapjait. Ezeket követte a stratégiai célokra 

és fejlesztési prioritásokra fókuszálva a 2014-2020-as időszak forrásfelhasználását segítő integrált 

területi programok (ITP) elkészítése Győr-Moson-Sopron megye Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) forráskeretére. Az ITP a rendelkezésre álló uniós pénzügyi források hatékony 

felhasználásának tervdokumentuma, forráskeretekkel dolgozik és a forráselosztás több pontján is a 

területi szereplő dönt a megyei területfejlesztési program hangsúlyaitól függően a TOP 

forrásfelhasználás belső arányairól. Az ITP forráskeretének felhasználása támogatási kérelmek 

alapján történik. A támogatási kérelmek az adott megye által preferált fejlesztési célterületen 

megvalósuló, az adott fejlesztési tematikát lefedő, az adott kedvezményezetti kör által benyújtott 

fejlesztési elképzelésekre vonatkoznak. A felhívások megyei ITP alapján történő meghirdetése, a 

támogatási kérelmek befogadása, értékelése és a döntési javaslat meghozatala az IH feladata. A 

megyének a döntésben részvételi joga van. 

A klímastratégia intézményrendszert bemutató fejezete a fenti háttér bemutatása mellett röviden 

ismerteti a megyei specifikumokat is. A klímapolitikai tervezés tekintetében a Győr-Moson-Sopron 

megye által készítendő klímastratégiákat a megyei közgyűlés fogadja el.  

A tervezési folyamat során kulcsfontosságú feladat, hogy a megye a kialakított célrendszere és annak 

tematikus összetétele kapcsán vegye számba a megye területén az alábbi szakterületeken zajló 

fejlesztésekért felelős szervezeteket, intézményeket:  

▪ közlekedésfejlesztés,  

▪ közmű infrastruktúrafejlesztés,  

▪ kis- és középvállalkozások fejlesztése,  

▪ oktatás, 

▪ turizmus,  

▪ vízgazdálkodás,  

▪ egészségügy,  

▪ terület- és településfejlesztés,  

▪ mezőgazdaság,  

▪ katasztrófavédelem;  
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és ezekkel együttműködést kialakítva kezdje meg a kitűzött célok, beavatkozások végrehajtásának 

tervezését és végrehajtását. 

A lehetséges partnerintézmények körének kialakítása a szakmai koordinációs és konzultációs 

feladatokat ellátó Győr-Moson-Sopron Megyei Éghajlatváltozási Platform keretében történik. A 

későbbiekben a stratégiában kijelölt intézkedések végrehajtásának ellenőrzését is a kijelölt 

partnerszervezetekkel közösen, fejlesztési tématerületenként kell végrehajtani. 

6.2.1 Érintettek, partnerségi terv  

Az energia- és klímatudatos szemléletmód, értékrend, valamint a magatartásformák kialakítására 

irányuló törekvések, akciók kiemelten akkor tudnak jelentősebb hatást elérni, ha nem maradnak meg 

az egyén szintjén, hanem közösségi szintre emelkednek, a közösség tagjai teszik magukévá az 

értékrendet és a magatartásformákat. A hatékony energia- és klímatudatos szemléletformálásnak 

mind az egyén, mind a közösségek szintjén, mind területi szinteken megfelelő cselekvési eszköztárral 

kell rendelkeznie. 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelmet támogató szemléletformálás akkor lehet sikeres, ha az 

összekapcsolódik az egyéni, közösségi értékrendet, attitűdöket, cselekvéseket befolyásoló egyéb 

eszközökkel. Lényeges, hogy a hatékony beavatkozások és kommunikáció mind a négy típusú 

intézkedéscsoportból megfelelő arányban válasszanak/tartalmazzanak elemeket. 

Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiájának tervezése során az Önkormányzat a lehető legtöbb 

megyei érintettet bekapcsolta a teljes folyamatba. Ez az együttműködés a megvalósítás és 

monitoring során is működni fog. A klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási helyzetértékelés 

során elkészült a stakeholder-elemzés, azaz egy „térkép” a legfontosabb érintettekről, partnerekről. 

A klímastratégiai tervezési folyamat kivitelezésének, a klímapartnerség kiépítésének, az érintettek 

bevonásának további fontosabb lépései az alábbiak: 

1. Irányító és döntéshozó csoport kialakítása 

2. Klíma munkacsoport kialakítása 

3. Irányítottan megkeresendő partnerek körének megszólítása 

4. Szélesebb társadalom bevonása 

Az irányító és döntéshozó csoport kialakítása megtörtént, létrejött az Együttműködési Megállapodás 

15 szereplő között, annak érdekében, hogy együttesen létrehozzák és működtessék a Győr-Moson-

Sopron Megyei Éghajlatváltozási Platformot. A Platform tagja: 

1. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

5. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

6. Győr-Szol Zrt.  

7. Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

8. Klímabarát Települések Szövetsége  

9. Magyar Tudományos Akadémia  

10. Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség  
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11. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 

12. Nemzeti Pedagógus Kar - Győri területi szerv  

13. NRG Services Kft.  

14. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

15. Széchenyi István Egyetem  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjainak köre a várható feladatoktól 

függően bővülhet, a klímastratégia operatív feladatiba további szervezetek (pl.: Soproni Egyetem) 

bevonása is megtörténhet. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Éghajlatváltozási Platform célja, hogy az abban résztvevő szakmai 

szervezetek összefogásával, az egész megyére kiterjedő partnerség jöjjön létre, amelynek tagjai 

szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel olyan konzultációs, tanácsadó, koordinációs, szakmai 

javaslattevő tevékenységet fejtenek ki, mely hozzájárul a megyei szereplők, döntéshozók és a 

közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez, a klímaváltozással kapcsolatos 

szakmai kommunikáció feltételeinek hosszú távú biztosításához, a klímaalkalmazkodást és a 

klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységekhez. 

A szélesebb helyi társadalom bevonása a Stratégia kidolgozását kísérő szakmai együttműködési és 

kommunikációs tevékenységek megvalósításával elindult (workshop9, konferencia, rendezvények). 

6.3 Finanszírozás  

A megyei klímastratégiák tervezése során a finanszírozási háttér pontosítása a végrehajtási 

keretrendszer része, amelynek részeként a következőkben számba vesszük a Győr-Moson-Sopron 

megye számára a fejlesztésekre elérhető európai uniós, egyéb nemzetközi és hazai forrásokat. Ezen 

források alkalmasak lehetnek a korábbi 5. fejezetben meghatározott egyes dekarbonizációs, 

adaptációs és szemléletformálási intézkedések becsült költségeinek finanszírozására. Az egyes 

lehetséges finanszírozási források tényleges alkalmazásának feltételei az intézkedések részletes 

tervezésekor válik aktuálissá. 

A pénzügyi tervezés során az első lépés a források feltárása és beazonosítása. A klímavédelmi 

fejlesztések támogatása Magyarországon alapvetően két forrásból történik. Egyrészt a 2014-2020-as 

hazai operatív programokon keresztül jut forrás a közösségi és vállalkozói fejlesztések támogatására, 

másrészt a nemzetközi kvótaértékesítésből származó bevételeken keresztül valósul meg 

energiahatékonysági és épületenergetikai beruházás-ösztönzés. Az elérhető források köre a 

„Módszertani útmutató megyei klímastratégiák kidolgozásához” című útmutató alapján a következő: 

▪ Operatív Programok  

▪ Európai Területi Együttműködés (ETE)  

▪ LIFE Program 

▪ EBRD-ELENA eszköz  

▪ Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 

                                                           

9
 A 2017. december 11-én a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének szakmai irányítása 

mellett lefolytatott vállalati workshop a Klímastratégia megvalósításának konkrét tevékenységéhez, akcióihoz 
felhasználható fontos eredményekhez jutott. 
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▪ Hazai források 

Operatív Programok: az EU-s források hazai keretét és felhasználási szabályait a Partnerségi 

Megállapodás, az egyes alapokból finanszírozott fejlesztések szakterületeit pedig az operatív 

programok rögzítik; az évekre lebontott, OP-intézkedésenként feltüntetett forráskereteket az Éves 

Fejlesztési Keretek tartalmazzák. A támogatások jellegét illetően, a 2014-2020-as időszakban 

lényegesen megnövekedett a pénzügyi eszközök (visszatérítendő támogatások) súlya. A jelenlegi 

programidőszakban kiemelt figyelmet kap az éghajlatváltozás témaköre, a támogatások legalább 

20%-át ugyanis e célra kell fordítani a szabályozások szerint. A megújuló energiaforrások 

alkalmazását és az energiahatékonyság javítását célzó, mitigációs és alkalmazkodási célú 

támogatások a Környezeti és Energiahatékonysági (KEHOP) mellett a Terület- és Településfejlesztési 

(TOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP), továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztés 

Operatív Programban (IKOP) és a Vidékfejlesztési Programban (VP) lelhetőek fel. Az OP-k között is 

kiemelkedő a KEHOP szerepe, melynek 5. tengelye a hálózatra termelő, nem épülethez kötött 

megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítését, az épületek energiahatékonysági 

korszerűsítését, a távhő- és egyéb hőellátórendszerek energetikai fejlesztését és megújuló alapra 

helyezését, illetve szemléletformálási programokat támogatja. 

A KEHOP I. prioritástengelyének vízgazdálkodási és éghajlatváltozási tudásbázis-fejlesztő, társadalmi 

alkalmazkodást fejlesztő, ellenálló-képességet fokozó intézkedései, közvetve pedig a szennyvíziszap 

hasznosítását is szolgáló II.3. intézkedés és a III.1.-2. intézkedések hulladékgazdálkodási irányai 

kapcsolhatók a klímaváltozás hatásait mérséklő, vagy az ahhoz való alkalmazkodást segítő 

tématerületekhez. Alkalmazkodás (pl. városi és települési zöldfelületetek család- és klímabarát 

megújítása, zöldterületek minőségi fejlesztése, szemléletformálás) és mérséklés (pl. önkormányzati 

intézmények energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználásának javítása, fenntartható 

közlekedésfejlesztés) egyaránt megjelenik a településfejlesztési beavatkozások kapcsán a TOP 

programban. Az IKOP inkább csak a mitigáció szempontjából játszik fontos szerepet a közlekedési 

eredetű kibocsátások csökkentését eredményező közlekedésfejlesztési, vasút- és vízi közlekedési 

infrastruktúra-fejlesztési beruházásaival. A Vidékfejlesztési Program energiahatékonyságot javító, 

illetve az erdőborítást növelő intézkedésein túl túlnyomórészt alkalmazkodási intézkedésekkel 

kapcsolatba hozható beavatkozásokat nevesít. Az operatív programok közötti lehatárolások 

eredményeképpen az energetika területét érintő K+F+I tevékenységek, valamint a vállalkozások (kkv-

k) épülethez kapcsolódó megújuló energiafelhasználásának növelését célzó fejlesztései, illetve a 

termelési, technológiai folyamatok energiaellátását biztosító megújuló alapú energiafelhasználás 

fejlesztései a GINOP-on belül kerülnek támogatásra. 

Európai Területi Együttműködés (ETE): a kohéziós politika egyik célkitűzéseként biztosít keretet a 

határokon átnyúló, a transznacionális (Duna transznacionális program, Közép-Európa transznacionális 

program) és az interregionális (INTERREG EUROPE, INTERREG CENTRAL EUROPE, ESPON, URBACT) 

együttműködések támogatására, többek között a környezetvédelem, a klímaváltozás hatásai elleni 

küzdelem, az erőforrás-hatékonyság erősítése, a fenntartható közlekedés elősegítése, a 

vízgazdálkodás fejlesztése; a kulturális és természeti örökségvédelem; a biodiverzitás és 

talajvédelem; az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás kapcsán.  

LIFE Program: 2014–2020 között 3,4 milliárd euró pályázati összeget különített el új, innovatív 

megoldások, kutatások és bevált gyakorlatok támogatására a természet-, a környezetvédelem, 

valamint az éghajlatpolitika témakörében. 
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EBRD-ELENA eszköz: célja a helyi és regionális hatóságok és egyéb közintézmények által a 

fenntartható energetika területén megvalósítandó beruházások finanszírozási forrásainak 

előkészítése és mobilizálása, ezáltal az EU 20–20–20 célok10 megvalósulásának elősegítése. 

Célterülete Bulgária, Horvátország, Észtország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, 

Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Az eszköz a megvalósítandó 

energiahatékonysági beruházások előkészítéséhez és kivitelezéséhez szükséges technikai 

együttműködés teljes költségének 90%-át fedezve önkormányzati építkezések; távfűtés-

modernizáció; városi közlekedési beruházások; helyi infrastruktúrafejlesztés; közműfejlesztés terén 

használható fel.  

Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020: célja a folyó menti makrorégió 

fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelme (ezen 

belül mobilitás és intermodalitás fejlesztése; fenntartható energia használatának ösztönzése; vizek 

minőségének helyreállítása és megőrzése; környezeti kockázatok kezelése; biodiverzitás, a táj, 

valamint a levegő- és talajminőség megőrzése). 

Hazai források: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.), majd a törvény végrehajtásának 

egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. Rendelet, illetve a kvótaszerződések alapján a 

kiotói egységek értékesítéséből származó bevétel felhasználására az ún. Zöld Beruházási Rendszer 

(ZBR) keretében kerül sor. Továbbá az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (EU ETS) 

kvótabevételeinek felhasználása céljából 2013-ban létrejött a Zöld Finanszírozási Rendszer (ZFR). Az 

Éhvt. 10. § (4) bekezdése alapján a kiotói egységek átruházásából 2015. január 1-jét követően 

keletkezett bevétel 50%-ának felhasználásáról az államháztartásért felelős miniszter a Gazdasági 

Zöldítési Rendszer (GZR) keretében gondoskodik, míg a fennmaradó rész továbbra is a ZBR-ben kerül 

felhasználásra. A ZBR és a ZFR/GZR legfőbb célja az energia-megtakarításra irányuló beruházások 

támogatása a leginkább rászoruló magánszemélyek, a lakásszövetek és építési beruházásokat végző 

vállalkozások körében. A GZR, illetve a ZBR és ZFR keretében finanszírozhatók a kibocsátás-

csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint 

demonstrációs projektek, a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése és 

energiahatékonyság növelése, az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre 

történő átállás ösztönzése. A ZFR e kereteken belül többek között a megújuló energiaforrások 

felhasználásának növelésére, alacsony energiafelhasználású épületek építésére, távfűtő rendszerek 

hatékonyságát növelő beruházásokra, világítási és közvilágítási rendszerek modernizációjára, ÜHG-

nyelők létesítésének elősegítésére és háztartási gépek cseréjének támogatására fókuszál. A ZBR a 

megújuló energiatermelés fejlesztése mellett az európai stratégiai kezdeményezésekben történő 

részvételre, alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák 

kifejlesztésére, kis és közepes jövedelmű háztartások energiahatékonyságot növelő pénzügyi 

támogatására koncentrál. A GZR-ből a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%-ának 

teljesítésére és az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítéshez kapcsolódó beruházásokra is juthat 

forrás. 

                                                           

10
 Az EU 20/20/20-as klíma- és energiacsomagja uniós szinten írja elő 2020-ra a 20%-os energiahatékonyság és 

megújuló energia részarány növelését, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését a 1990-es 
szinthez képest. 
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6.4 Monitoring és felülvizsgálat  

A stratégiai tervezés során a pontos monitoring tevékenység meghatározása és a rendszeres, 
szervezett felülvizsgálat segíti a megvalósítást és szükség szerint a stratégiai tervezés időközi 
felülvizsgálatát.  
A célkitűzésekhez és intézkedésekhez rendelt indikátorok körét a következő táblázat tartalmazza. A 
monitoring minden esetben a bázisévhez képest történő várható változás mértékére koncentrál. 
Mivel a bázisévtől (2015) indul a várható változás, ebben az évben a változások mértéke 0%, aminek 
a változása a célévben várható %-os változással mérhető.  

13. táblázat: A stratégia célrendszeréhez tartozó eredményindikátorok 

Célrendszeri elem Indikátor neve M.e. 
Adat 

forrása 
Bázisév 

Bázisévi 
érték 

Célév Célérték 

Megyei 
dekarbonizációs cél 

Az üvegházhatást okozó gázok 
csökkenése  

tonna 
CO2 
egyenér
ték 

ÜHG leltár 
számítás 

2015 2 357 677 2030 2 115 400 

Általános 
adaptációs cél 1 

A megújuló energiaforrásból 
előállított energia-mennyiség 
növekedése  

%  
KSH, FAIR 
adatbázis 

2015 0 2030 40% 

Mitigációs cél 1 
Primer energia felhasználás 
csökkenése 

% KSH 2015 0 2030  30% 

Mitigációs cél 2 
A középületek éves elsődleges 
energia-fogyasztásának csökkenése 

%  
helyi 
adatok* 

2015 0 2030  25 % 

Mitigációs cél 3 
A lakóépületek éves elsődleges 
energia-fogyasztásának csökkenése 

% KSH 2015 0 2030  15 % 

Mitigációs cél 4 
Elektromos autók számára a 
töltőállomások számának 
növekedése 

% 
helyi 
adatok* 

2015 0 2030  70 % 

Mitigációs cél 5 
Kerékpárutak hosszának 
növekedése 

% 
helyi 
adatok* 

2015 0 2030 40% 

Adaptációs cél 1 
Az ár és belvíztől megvédett 
területek nagyságának változása  

% FAIR 2015 0 2030 10% 

Adaptációs cél 2 

Turisztikailag jelentős vizes 
élőhelyek állapotának javításába 
bevont területek nagyságának 
változása 

% 
FAIR 
adatbázisa 

2015 0 2030 15% 

Adaptációs cél 3 
Városi zöldfelületek kiterjedésének 
változása 

% 
helyi 
adatok* 

2015 0 2030 15% 

Adaptációs cél 4 
Éghajlatváltozás okozta 
egészségügyi kockázatok 
csökkentése 

% 
helyi 
adatok* 

2015 0 2030 15% 

Szemléletformálás 
horizontális cél  

Klímatudatos kampánnyal elért 
lakosok számának változása a 
megyében 

% 
helyi 
adatok* 

2015 0 2030 30% 

Szemléletformálás 
átfogó cél 1 

Klímaváltozás egészségügyi hatását 
bemutató kiadványok számának 
növekedése 

% 
helyi 
adatok* 

2015 0 2030 20% 

Szemléletformálás 
átfogó cél 2 

Energiahatékonyság, 
energiatakarékossági 
kampányokkal elért lakosok 
számának növekedése 

% 
helyi 
adatok* 

2015  0 2030  15% 

Szemléletformálás 
átfogó cél 3 

Az éghajlatváltozás vízi környezetre 
gyakorolt hatásának megismerése,  
oktatással és szemléletformálással 
elért lakosszám növekedése 

% 
helyi 
adatok* 

2015  0 2030 20% 

* helyi önkormányzatok adatszolgáltatása, szolgáltatást végző vállalkozások adatszolgáltatása 
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14. táblázat: Indikátor tábla az intézkedésekhez 

Intézkedés 
száma 

Intézkedés Indikátor neve M.e. 
Adat 

forrása 
Célrendszeri 
kapcsolódás 

gyűjtés 
gyakorisága 

Célév Célérték 
gyűjtés 
felelőse 

 

M1 Önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítése 

Primer energia 
felhasználás csökkenése 

% KSH Mc2 kétévente 2030  30% Megyei 
Önkormányzat 

M2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

A megújuló 
energiaforrásból 
előállított energia-
mennyiség növekedése  

%  KSH, FAIR 
adatbázis 

Mc2 kétévente 2030 20% Megyei 
Önkormányzat 

M3 Megújuló alapú zöldáram-
termelés elősegítése 

A megújuló 
energiaforrásból 
előállított energia-
mennyiség növekedése  

%  KSH, FAIR 
adatbázis 

Mc3 kétévente 2030 20% Megyei 
Önkormányzat 

M4 Távhőrendszerek energetikai 
korszerűsítése 

Távhőre felhasznált 
energiamennyiség 
csökkenése 

%  KSH, FAIR 
adatbázis 

Mc2 kétévente 2030 10% Megyei 
Önkormányzat 

M5 Kerékpárút hálózat fejlesztése 
a fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés és aktív 
turizmus érdekében 

Kerékpárutak hosszának 
növekedése 

% helyi 
adatok* 

Mc1 kétévente 2030 40% Megyei 
Önkormányzat 

M6 Elektromos járművek 
töltőállomás-hálózatának 
fejlesztése 

Elektromos autók 
számára a töltőállomások 
számának növekedése 

% helyi 
adatok* 

Mc1 kétévente 2030  70 % Megyei 
Önkormányzat 

M7 Elektromos és hibrid 
gépjárművek elterjedésének 
támogatása 

Elektromos és hibrid 
autók számának 
növekedése 

% helyi 
adatok* 

Mc1 kétévente 2030 2% Megyei 
Önkormányzat 

A1 Az éghajlatváltozás miatt 
kialakult egészségügyi 
kockázatok csökkentése: 
hőstressz, légszennyezés, 
fertőző betegségek, allergiás 
tünetek, ivóvíz- és élelmiszer 

Éghajlatváltozás okozta 
egészségügyi kockázatok 
csökkentése 

% helyi 
adatok* 

Ac3 kétévente 2030 15% Megyei 
Önkormányzat 
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Intézkedés 
száma 

Intézkedés Indikátor neve M.e. 
Adat 

forrása 
Célrendszeri 
kapcsolódás 

gyűjtés 
gyakorisága 

Célév Célérték 
gyűjtés 
felelőse 

 

biztonság  

A2 Megyei helyspecifikus 
élőhelyek és fajok védelme, a 
kapcsolódó természetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztése az 
invazív és allergén növények 
elterjedése ellen 

Védelem alá vont fajok 
számának változása 

% helyi 
adatok* 

Asc3 kétévente 2030 10% Megyei 
Önkormányzat 

A3 A vízi sportok lehetőségét 
növelő  infrastrukturális 
fejlesztések, ami a sportolási 
időtartam meghosszabítását 
eredményezi  

Turisztikailag jelentős 
vizes élőhelyek 
állapotának javításába 
bevont területek 
nagyságának változása 

% FAIR 
adatbázisa 

Asc1 kétévente 2030 15% Megyei 
Önkormányzat 

A4 Az ár- és belvízvédelmi 
kockázatkezeléssel érintett 
területek vízkárelhárítási 
fejlesztéseinek megvalósítása 

Az ár és belvíztől 
megvédett területek 
nagyságának változása  

% FAIR Ac1 kétévente 2030 5% Megyei 
Önkormányzat 

A5 

A helyi vízkár 
veszélyeztetettség csökkentése 
és a környezeti káresemények 
megelőzése 

Az ár és belvíztől 
megvédett területek 
nagyságának változása 

% FAIR Ac2 

kétévente 

2030 5% 

Megyei 
Önkormányzat 

A6 Városi klíma javítása zöldfelület 
fejlesztéssel 

Városi zöldfelületek 
kiterjedésének változása 

% helyi 
adatok* 

Ac4 kétévente 2030 15% Megyei 
Önkormányzat 

S1 A megyében megvalósuló 
épületenergetikai 
programokhoz kapcsolódó 
felvilágosító médiakampány 

Energiahatékonyság, 
energiatakarékossági 
kampányokkal elért 
lakosok számának 
növekedése 

% helyi 
adatok* 

Sac3 kétévente 2030  15% Megyei 
Önkormányzat 

S2 Közoktatáshoz kapcsolódó 
felvilágosító, szemléletformáló 
kampányok a klímaváltozáshoz 
kapcsolódó teendőkről 

Klímatudatos 
kampánnyal elért lakosok 
számának változása a 
megyében 

% helyi 
adatok* 

Sac2 kétévente 2030 30% Megyei 
Önkormányzat 
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Intézkedés 
száma 

Intézkedés Indikátor neve M.e. 
Adat 

forrása 
Célrendszeri 
kapcsolódás 

gyűjtés 
gyakorisága 

Célév Célérték 
gyűjtés 
felelőse 

 

S3 Alternatív energiaforrások 
használatának növelése, 
népszerűsítése 

Alternatív erőforrásokra 
vonatkozó kampánnyal 
elért lakosok számának 
változása 

% helyi 
adatok* 

Ac4 kétévente 2030 25% Megyei 
Önkormányzat 

S4 Fenntarthatóság 
értékrendjének tudatosítása a 
megyei lakosság körében 

Fenntarthatóság 
értékrendjének 
tudatosítására vonatkozó 
kampányban részt vett 
lakosok számának 
változása 

% helyi 
adatok* 

Sac1 kétévente 2030 25% Megyei 
Önkormányzat 

S5 Megyei lakossági és 
közintézményi felvilágosító 
kampány az extrém időjárási 
viszonyok okozta 
egészségkárosodások 
megelőzése céljából 

Klímaváltozás 
egészségügyi hatását 
bemutató kiadványok 
számának növekedése 

% helyi 
adatok* 

Ac3 kétévente 2030 20% Megyei 
Önkormányzat 

S6 Vízgazdálkodással és az 
éghajlatváltozás hatásaival 
szemléletformáló akciók 
népszerűsítése 

Az éghajlatváltozás vízi 
környezetre gyakorolt 
hatásának megismerése,  
oktatással és 
szemléletformálással 
elért lakosszám 
növekedése 

% helyi 
adatok* 

Ac2 kétévente 2030 20% Megyei 
Önkormányzat 
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A monitoringadatokra támaszkodó, a tervezett intézkedések előrehaladását mérő értékelés a 2030-

as célévet megelőzően, legalább egyszer, célszerűen a félidőt megelőzően (2022-ben) megtörténik. 

Az eredmények függvényében az ütemezésben, az egyes intézkedésekben, azok részleteiben 

szükséges változtatások megtehetők. A félidős vizsgálat során akár újabb célok meghatározása, a 

meglevők módosítása is megtörténhet az időközben rendelkezésre álló adatok információk alapján. A 

feladatokat koordináló szervezet a félidős eredményeket ismerve, a végrehajtásban résztvevő többi 

szereplővel együttesen értékeli az eredményeket és mérlegeli a stratégiában tervezett következő 

feladatok végrehajtását.  

Az időközi értékelést segíti az indikátorok teljesülésére vonatkozó rendszeres adatgyűjtés, amit 

kétévente javasolt elvégezni. A %-os értékben kifejezett tervezett változásokhoz kapcsolódó 

teljesülések a legfeljebb kétéves időtávban mérhetők megfelelően. A kétévente rendezett monitoring 

adatokra támaszkodóan készíthető el az időközi értékelés  
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7 Mellékletek 

 

7.1 Melléklet: A 2014-2020-as programozási időszakban támogatási döntéssel 
rendelkező projektek 
 

7.2 Melléklet: Az Új Széchenyi terv fejlesztési programból támogatási döntéssel 
rendelkező projektek 
 

7.3 Melléklet: Győr-Moson-Sopron megye települések katasztrófavédelmi besorolása a 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz melléklete szerint 
 

7.4 Melléklet: Védett természeti területek Győr-Moson-Sopron megyében 
 

7.5 Melléklet: Nemzeti érték Győr-Moson-Sopron megyében 
 

7.6 Melléklet: ÜHG számítást tartalmazó Excel fájl, külön fájlként mellékleve 
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7.1 Melléklet: A Széchenyi 2020 fejlesztési programból támogatási döntéssel rendelkező projektek 

46. ábra: A Széchenyi 2020 fejlesztési programból támogatási döntéssel rendelkező projektek 

Srsz. Projekt címe Település Kedvezményezett Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
Támogatás összege 

(Ft) 
Beruházás típusa 

1 Energetikai korszerűsítés a Kossuth Lajos 
Középiskola kollégiumának épületén 

Győr GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2017.04.10  111 087 876  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

2 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 
Kollégium energetikai fejlesztése 

Győr KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 
KÖZPONT 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2016.09.30  85 129 431  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

3 Ifjúság körúti nővérszálló épületenergetikai 
fejlesztése 

Győr PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ 
KÓRHÁZ, GYŐR 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2017.04.10  157 666 728  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

4 Szent Imre úti nővérszálló épületenergetikai 
fejlesztése 

Győr PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ 
KÓRHÁZ, GYŐR 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2017.04.10  107 086 250  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

5 A Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző 
Iskola és Kollégium kollégiumi épületének 
energetikai korszerűsítése 

Sopron Roth Gyula Erdészeti, Faipari 
Szakképző Iskola és Kollégium 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2017.04.10  137 075 219  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

6 A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló 
épületének energetikai korszerűsítése 

Sopron SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ 
KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS 
INTÉZET 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2016.12.19  83 705 052  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

7 A Soproni Szakképzési Centrum kezelésében 
lévő kollégium épületének energetikai 
korszerűsítése 

Sopron SOPRONI SZAKKÉPZÉSI 
CENTRUM 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2016.09.30  118 686 576  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

8 A Veres Péter Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 
épületének energetikai korszerűsítése 

Győr VERES PÉTER MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS ÉLELMISZERIPARI 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 

KEHOP-5.2.10-16 - 
Költségvetési szervek 
pályázatos épületenergetikai 
fejlesztései 

2017.04.13  59 419 017  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

9 Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri 
Müszaki Szakképzési Centrum Intézeteinél 

Győr GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI 
CENTRUM 

KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus rendszerek 

2016.12.19  102 854 235  Megújuló alapú 
beruházások 
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Srsz. Projekt címe Település Kedvezményezett Pályázati forrás 
Támogatási 

döntés dátuma 
Támogatás összege 

(Ft) 
Beruházás típusa 

kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

10 Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri 
Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
Intézeteinél 

Győr Győri Szolgáltatási Szakképzési 
Centrum 

KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2016.12.19  108 634 473  Megújuló alapú 
beruházások 

11 Soproni Egyetem intézményeinek napelemes 
rendszere 

Sopron NYUGAT-MAGYARORSZÁGI 
EGYETEM 

KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2016.12.19  235 656 399  Megújuló alapú 
beruházások 

12 Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórházban 

Győr PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ 
KÓRHÁZ, GYŐR 

KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2016.12.19  179 450 418  Megújuló alapú 
beruházások 

13 Napelemes rendszer kiépítése a Soproni 
Gyógyközpont épületein 

Sopron SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ 
KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS 
INTÉZET 

KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2016.12.19  248 547 992  Megújuló alapú 
beruházások 

14 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
Naperőműve 

Sopron 
(Sopronkőhida) 

SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS 
BÖRTÖN 

KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2016.12.19  106 731 899  Megújuló alapú 
beruházások 

15 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a 
Széchenyi István Egyetemen 

Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KEHOP-5.2.11-16 - 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2016.12.19  129 742 610  Megújuló alapú 
beruházások 

16 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
épületenergetikai fejlesztései 

Győr GYŐR-MOSON-SOPRON 
MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek 
kiemelt épületenergetikai 
fejlesztései 

2016.08.17    1 000 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

17 Győr-Moson-Sopron megyei oktatási 
intézmények épületenergetikai fejlesztése 

Győr Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek 
kiemelt épületenergetikai 
fejlesztései 

2016.09.16  940 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

18 Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik 
Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolája 
és Kollégiuma energetikai korszerűsítése 

Győr Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek 
kiemelt épületenergetikai 
fejlesztései 

2016.10.06  200 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

19 Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor 
Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése 

Sopron Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek 
kiemelt épületenergetikai 
fejlesztései 

2016.10.06  150 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

20 Széchenyi István Egyetem győri telephelyének 
energetikai fejlesztése 

Győr Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek 
kiemelt épületenergetikai 

2017.01.26  680 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 
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Felelősségű Társaság fejlesztései 

21 Győri Egyházmegye épületeinek energetikai 
felújítása 

Győr Győri Egyházmegye KEHOP-5.2.3-16 - Egyházak 
épületenergetikai fejlesztései 
megújuló energiaforrás 
hasznosításának lehetőségével 

2017.01.23  230 000 000  Megújuló alapú 
beruházások 

22 Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő 
Intézet épületenergetikai fejlesztése 

Győr Győri Hittudományi Főiskola KEHOP-5.2.3-16 - Egyházak 
épületenergetikai fejlesztései 
megújuló energiaforrás 
hasznosításának lehetőségével 

2017.01.23  60 000 000  Megújuló alapú 
beruházások 

23 Nyugat-dunántúli tanuszodák 
épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításának lehetőségével 

Pannonhalma Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEHOP-5.2.6-16 - Tanuszodák 
és sportlétesítmények 
épületenergetikai fejlesztése 

2017.01.24  30 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

24 Zöldterületi fejlesztések megvalósítása 
Csornán 

Csorna CSORNA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-2.1.2-15-GM1 - Zöld város 
kialakítása 

2017.08.11  40 002 460  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

25 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés 
Abdán 

Abda ABDA KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  31 335 579  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

26 Csorna város délkeleti területének 
csapadékvíz-rendezése 

Csorna CSORNA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  158 447 000  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

27 Dunasziget belterületi vízrendezése Dunasziget DUNASZIGET KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  223 912 879  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
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jelentőségű projektek, 
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törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

28 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés 
Fertőszéplak községben 

Fertőszéplak FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  249 641 326  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

29 Győrság község belterületi csapadékvíz-
elvezetése II. ütem 

Győrság GYŐRSÁG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  110 016 580  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

30 Kapuvár Város települési csapadékvíz 
elvezetés I. ütem 

Kapuvár KAPUVÁR VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  112 983 000  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

31 Koroncó község belterületi csapadékvíz-
elvezetése 

Koroncó KORONCÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  100 729 400  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

32 Nyalka, belterületi csapadékvíz rendezés Nyalka NYALKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  59 999 999  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
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törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

33 Győrasszonyfa Község csapadékvíz elvezetése 
2016 

Győrasszonyfa Tápszentmiklósi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
GYŐRASSZONYFA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-2.1.3-15-GM1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

2017.05.05  49 898 300  A megye terület-, illetve 
gazdasági fejlesztését 
nagymértékben 
meghatározó, kiemelt 
jelentőségű projektek, 
amelyek a klímavédelmi 
törekvéseket jelentősen 
befolyásolhatják 

34 Acsalag község polgármesteri hivatalának 
energetikai korszerűsítése 

Acsalag ACSALAG KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  16 180 568  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

35 Bágyogszovát középületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Bágyogszovát BÁGYOGSZOVÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  63 941 910  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

36 „Orvosi rendelők felújítása Bakonygyiróton és 
Fenyőfőn” 

Bakonygyirót BAKONYGYIRÓT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  17 967 500  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

37 Önkormányzati épület felújítása 
Bakonypéterden 

Bakonypéterd BAKONYPÉTERD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  20 061 971  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

38 Beled város középületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Beled BELED VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  76 299 528  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

39 Bezi Általános Iskola és Óvoda épületének 
energetikai korszerűsítése 

Bezi BEZI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  18 498 645  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

40 Bogyoszlói óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése 

Bogyoszló BOGYOSZLÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  24 499 283  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

41 A csapodi Községháza energetikai 
korszerűsítése 

Csapod CSAPOD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  24 739 198  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

42 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Csornán 

Csorna CSORNA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  150 435 630  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

43 Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Darnózseli DARNÓZSELI KÖZSÉGI TOP-3.2.1-15-GM1 - 2017.08.11  108 765 569  Lakó- és középületek 
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(Ft) 
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Művészetoktatási Intézmény energetikai 
korszerűsítése 

ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

energetikai felújítása 

44 Energetikai fejlesztések Dunaszegen Dunaszeg DUNASZEG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  26 546 262  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

45 Egyed Község Önkormányzati Hivatalának 
energetikai felújítása 

Egyed EGYED KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  23 461 851  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

46 Farád, Bősárkány és Sopronnémeti községek 
középületeinek energetikai korszerűsítése 

Farád FARÁD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  20 471 638  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

47 Szolgáltatóház felújítása Felpécen Felpéc FELPÉC KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  41 369 172  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

48 Fertőendréd Község Polgármesteri 
Hivatalának és a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye 
Óvoda energetikai felújítása 

Fertőendréd FERTŐENDRÉD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  36 583 246  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

49 A Fertőrákosi Általános és Művészeti Iskola 
energetikai korszerűsítése 

Fertőrákos FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  114 431 675  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

50 Önkormányzati épületek épületenergetikai 
felújítása Fertőszentmiklóson. 

Fertőszentmiklós Fertőszentmiklós Városi 
Önkormányzat 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  87 763 205  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

51 A gönyűi Széchenyi István Általános Iskola 
tornacsarnokának energetikai korszerűsítése 

Gönyű GÖNYŰ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  149 994 800  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

52 Községháza energetikai korszerűsítése Gyórón Gyóró GYÓRÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  15 429 616  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

53 Győrsövényház Község oktatási 
intézményének energetikai felújítása 

Győrsövényház GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  70 025 708  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

54 Szigetközi önkormányzatok a fenntartható 
energiahasználatért 

Hédervár HÉDERVÁR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  167 355 800  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

55 Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola 
épületeinek energetikai korszerűsítése 

Jánossomorja 
(Mosonszentjános) 

JÁNOSSOMORJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  205 329 455  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

56 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi 
épületének energetikai korszerűsítése 

Kapuvár KAPUVÁR VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 

2017.08.11  149 755 457  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 
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energetikai korszerűsítése 

57 A Nakovich Mihály Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése 

Kópháza KÓPHÁZA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  74 735 857  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

58 A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése 

Kunsziget KUNSZIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  68 091 638  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

59 Közös önkormányzati hivatal épületének 
energetikai célú felújítása Lébényben 

Lébény LÉBÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  49 593 878  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

60 Levél Község önkormányzati épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Levél LEVÉL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  36 760 167  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

61 Épületenergetikai korszerűsítés Mihályiban Mihályi MIHÁLYI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  19 422 463  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

62 A mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 
épületének energetikai korszerűsítése 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  144 038 871  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

63 A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi 
Könyvtár energetikai korszerűsítése 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  167 571 128  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

64 Napelemes rendszer kiépítése a 
mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium 
épületén 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  34 497 942  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

65 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Mosonszentmiklóson 

Mosonszentmiklós MOSONSZENTMIKLÓS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  83 244 968  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

66 Osli község középületeinek energetikai 
korszerűsítése 

Osli OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  22 541 432  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

67 Pér Energia Projekt Pér PÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  56 167 127  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

68 Energetikai korszerűsítések Pereszteg Község 
Önkormányzatának épületein. 

Pereszteg PERESZTEG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  67 488 080  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

69 Rábacsécsény község iskola épületének 
energetikai korszerűsítése 

Rábacsécsény RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  47 912 708  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 
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(Ft) 
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70 A rajkai általános iskola energetikai 
korszerűsítése 

Rajka RAJKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.09.07  146 639 100  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

71 Répcevisi önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése a XXI. századi elvárások 
tükrében 

Répcevis RÉPCEVIS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  58 780 476  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

72 Röjtökmuzsaj Faluház (Polgármesteri Hivatal 
és Kultúrház) energetikai korszerűsítése és 
háztartási méretű naperőmű telepítése 

Röjtökmuzsaj RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  27 602 815  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

73 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Sokorópátkán 

Sokorópátka SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  63 718 844  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

74 Napelemes rendszer telepítése 
Sopronhorpács településen 

Sopronhorpács SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  19 015 710  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

75 Óvoda felújítása Szerecsenyben Szerecseny SZERECSENY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  52 247 257  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

76 Szil Község Egészségházának energetikai 
felújítása 

Szil SZIL KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  34 883 176  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

77 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Téten 

Tét TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  141 717 875  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

78 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Töltéstaván 

Töltéstava TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.05.05  23 023 215  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

79 Tornaterem energetikai korszerűsítése 
Veszkényben 

Veszkény VESZKÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  34 474 927  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

80 A polgármesteri hivatal épületenergetikai 
korszerűsítése Vitnyéden 

Vitnyéd VITNYÉD KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-3.2.1-15-GM1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2017.08.11  33 717 292  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

81 Korszerűen - akadálymentesen Ásványrárón. 
Új egészségház létesítése az esélyegyenlőség 
és egyenlő bánásmód jegyében. 

Ásványráró ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  119 319 871  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

82 Bogyoszló székhelyű háziorvosi körzet 
infrastrukturális fejlesztése 

Bogyoszló BOGYOSZLÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.08.11  24 504 082  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

83 Bősárkányi orvosi rendelő infrastrukturális Bősárkány BŐSÁRKÁNY NAGYKÖZSÉG TOP-4.1.1-15-GM1 - 2017.08.11  42 016 729  Lakó- és középületek 
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(Ft) 
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fejlesztése ÖNKORMÁNYZATA Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

energetikai felújítása 

84 Orvosi rendelő épület átalakítás Felpécen Felpéc FELPÉC KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  33 259 708  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

85 A fertődi II. sz. háziorvosi szolgálat orvosi 
rendelőinek felújítása 

Fertőd 
(Tőzeggyármajor) 

FERTŐD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  22 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

86 A fertőszentmiklósi, petőházi vegyes praxisú 
védőnői körzetek komplex fejlesztési 
programja 

Fertőszentmiklós Fertőszentmiklós Városi 
Önkormányzat 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.08.11  26 821 176  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

87 Orvosi Rendelő építése Győrladamér 
községben 

Győrladamér GYŐRLADAMÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.08.11  50 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

88 Egészségház építése Győrújbaráton Győrújbarát GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  80 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

89 Gyermekeink egészségére és fogaink 
épségére vigyázó szakorvosoknak, 
védőnőknek, egészségügyi alkalmazottaknak 
helyet adó épület jogszabályi előírásoknak 
megfelelő átalakítása Győrzámolyon 

Győrzámoly GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  100 814 013  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

90 Orvosi rendelő felújítása Hövejen Hövej HÖVEJ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  12 959 200  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

91 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő 
infrastrukturális fejlesztése 

Kapuvár KAPUVÁR VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.08.11  31 171 003  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

92 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mecséren Mecsér MECSÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  24 478 333  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

93 A Mezőörsi egészségház és szolgálati lakás 
felújítása 

Mezőörs MEZŐÖRS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.08.11  66 430 099  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

94 Orvosi rendelő felújítása Pusztacsaládon Pusztacsalád PUSZTACSALÁD KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  10 719 200  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

95 Egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Rábacsécsény községben 

Rábacsécsény RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  13 150 247  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 
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96 Egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Rábapordány és Dör községekben 

Rábapordány RÁBAPORDÁNY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.05.05  15 308 063  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

97 Sarród község betegségmegelőző és az 
életminőség javítását célzó egészségfejlesztő 
programja 

Sarród SARRÓD KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.08.11  25 305 588  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

98 Szilsárkány Község új orvosi rendelőjének 
építése 

Szilsárkány SZILSÁRKÁNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.1.1-15-GM1 - 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

2017.08.11  18 998 675  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

99 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Abda 
településen 

Abda ABDA KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05  94 111 415  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

100 Csornai Szociális- és Gyermekjóléti Központ 
infrastrukturális fejlesztése 

Csorna CSORNA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05  54 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

101 Család és gyermekjóléti szolgálat 
infrastrukturális fejlesztése Dunaszegen 

Dunaszeg DUNASZEG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05    7 112 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

102 Mikrobusz beszerzése Kajárpécen Kajárpéc KAJÁRPÉC KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05    9 224 998  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

103 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató 
Központ infrastrukurális fejlesztése 

Kapuvár KAPUVÁR VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05  45 090 439  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

104 Családi napközi infrastrukturális megújítása 
Kónyban 

Kóny KÓNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05    7 544 351  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

105 Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti 
Központ bővítése 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR 
TÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05  150 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

106 Szociális étkeztetés fejlesztése konyha 
korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár 
térségében 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR 
TÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 

2017.05.05  85 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 
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fejlesztése 

107 GONDOSKODÓ FALU – a megnövekedett 
igények érdekében tett közétkeztetés 
fejlesztés Röjtökmuzsajon 

Röjtökmuzsaj Röjtökmuzsaj Község 
Önkormányzata 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05  18 801 361  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

108 „Járműbeszerzés az étkeztetés feltételeinek 
javításához Sokorópátkán 

Sokorópátka SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05    9 244 998  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

109 A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központ infokommunikációs fejlesztése 
Kónyban 

Kóny SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
FELADATOKAT ELLÁTÓ 
TÁRSULÁS 

TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05    4 285 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

110 Téti Járási Család és Gyermekjóléti Központ 
kialakítása 

Tét TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TOP-4.2.1-15-GM1 - Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

2017.05.05  66 996 310  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

111 Zöld város kialakítása Győrben Győr GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.3.2-15-GY1 - Zöld város 
kialakítása 

2016.11.18    2 000 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

112 Önkormányzati tulajdonú intézmények 
épületenergetikai korszerűsítése. 

Győr GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.5.1-15-GY1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2016.11.09  44 487 467  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

113 Önkormányzati tulajdonú szociális 
intézmények épületenergetikai 
korszerűsítése. 

Győr GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.5.1-15-GY1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2016.11.09  77 834 550  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

114 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, 
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai 
korszerűsítése 

Sopron SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.5.1-15-SP1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2016.11.14  748 068 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

115 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a 
Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és 
Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 

Sopron SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.5.1-15-SP1 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

2016.11.14  962 932 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

116 A helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása a győri Audi 
Aréna területén. 

Győr GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.5.2-15-GY1 - 
Önkormányzatok által vezérelt 
helyi közcélú energiaellátás 
megvalósítása megújuló 
energiaforrások 
felhasználásával 

2016.11.22  152 971 500  Megújuló alapú 
beruházások 
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117 A helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása a győri Aqua 
Sport Center tetőszerkezetén. 

Győr GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.5.2-15-GY1 - 
Önkormányzatok által vezérelt 
helyi közcélú energiaellátás 
megvalósítása megújuló 
energiaforrások 
felhasználásával 

2016.11.22  225 029 640  Megújuló alapú 
beruházások 

118 A helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása a győri Aqua 
Sport Center parkolójának területén. 

Győr GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

TOP-6.5.2-15-GY1 - 
Önkormányzatok által vezérelt 
helyi közcélú energiaellátás 
megvalósítása megújuló 
energiaforrások 
felhasználásával 

2016.11.22  83 439 000  Megújuló alapú 
beruházások 

 

 

7.2 Melléklet: Az Új Széchenyi terv fejlesztési programból támogatási döntéssel rendelkező projektek 

47. ábra: Az Új Széchenyi terv fejlesztési programból támogatási döntéssel rendelkező projektek 

srsz Projekt címe Település Kedvezményezett Pályázati forrás Támogatási 
döntés dátuma 

 Támogatás 
összege  

Beruházás típusa 

1 A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. 
ütem 

Sopron Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

NYDOP 3.1.1/B1-13-k Megyei jogú 
városainak városrehabilitációs témájú 
kiemelt projektjavaslataihoz 

2013.08.01  724 999 332  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

2 "Lüktető belváros" - Győr történelmi 
belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. 
ütem 

Győr Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

NYDOP 3.1.1/B1-13-k Megyei jogú 
városainak városrehabilitációs témájú 
kiemelt projektjavaslataihoz 

2013.08.01  725 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

3 Sarutlan Kármelita Rendtartomány Győri 
Rendháza és Temploma épületének 
energetikai fejlesztése napelemes 
rendszerrel 

Győr Sarutlan Kármelita 
Rendtartomány Győri 
Rendháza és Temploma 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  20 132 266  Megújuló alapú 
beruházások 

4 Épületenergetikai fejlesztés a Győrzámolyi 
új Óvoda épületében (Szent István u. 6.) 

Győrzámoly GYŐRZÁMOLY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25    7 830 058  Megújuló alapú 
beruházások 

5 NAPELEMES RENDSZERREL VILLAMOS 
ENERGIA KIVÁLTÁSA MEGÚJÚLÓ 
ENERGIÁVAL A KÓNY KÖZSÉG 

Kóny KÓNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  12 191 873  Megújuló alapú 
beruházások 
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srsz Projekt címe Település Kedvezményezett Pályázati forrás Támogatási 
döntés dátuma 

 Támogatás 
összege  

Beruházás típusa 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYEIN 

6 Napelemes rendszer kiépítése a levéli 
kultúrház és a levéli óvoda épületén 

Levél LEVÉL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  11 271 252  Megújuló alapú 
beruházások 

7 Sopronkövesd Község Önkormányzat 
Intézményeinek villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Sopronkövesd SOPRONKÖVESD KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  28 488 298  Megújuló alapú 
beruházások 

8 Napelemes rendszer kiépítése a Dunakiliti 
Faluház épületén 

Dunakiliti DUNAKILITI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25    8 673 131  Megújuló alapú 
beruházások 

9 Napelemes rendszerek kialakítása 
Győrújfalun 

Győrújfalu GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  12 087 165  Megújuló alapú 
beruházások 

10 Szigetköz Lelke Pálinkaház napelemes 
fejlesztése 

Dunakiliti Rácz és Rácz Pálinka 
Manufaktúra Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  13 321 000  Megújuló alapú 
beruházások 

11 Logisztikai központ napelemes fejlesztése Mosonszolnok Gondár Logisztikai Kft. KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  19 419 000  Megújuló alapú 
beruházások 

12 Napelemes rendszer kiépítése a Dunakiliti 
Óvoda épületén 

Dunakiliti DUNAKILITI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25    7 742 993  Megújuló alapú 
beruházások 

13 Épületenergetikai fejlesztés a Győrzámolyi 
régi Óvoda épületében (Szent István u. 11.) 

Győrzámoly GYŐRZÁMOLY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  12 038 613  Megújuló alapú 
beruházások 

14 Napelemes rendszer kiépítése a 
mosonmagyaróvári MITE sportpályán 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  12 729 848  Megújuló alapú 
beruházások 

15 Napelemes rendszer kiépítése a 
hegyeshalmi Polgármesteri hivatal épületén 

Hegyeshalom HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  11 987 112  Megújuló alapú 
beruházások 

16 Épületenergetikai fejlesztés a Győrzámolyi 
községi Tornacsarnokban 

Győrzámoly GYŐRZÁMOLY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  16 822 083  Megújuló alapú 
beruházások 

17 Napelemes rendszer kiépítése a 
mosonmagyaróvári MTE sportpályán 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.07.25  12 729 848  Megújuló alapú 
beruházások 

18 Napelemes rendszerek Dunaszeg 
Polgármesteri Hivatalának és Kultúrházának 
épületére 

Dunaszeg DUNASZEG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  10 735 942  Megújuló alapú 
beruházások 
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19 Napelemes rendszer kiépítése a 
Máriakálnoki Általános Iskolában 

Máriakálnok MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21    4 307 205  Megújuló alapú 
beruházások 

20 Napelemes rendszer kiépítése a 
Máriakálnoki Óvodában 

Máriakálnok MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21    4 307 205  Megújuló alapú 
beruházások 

21 Börcs Község önkormányzatának 
tulajdonában álló "Pitypang Napközi 
Otthonos Óvoda és Konyha" (9152 Börcs, 
Erzsébet tér 4.) épület használati meleg víz 
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros 
megoldással. 

Börcs BÖRCS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  19 163 383  Megújuló alapú 
beruházások 

22 Napelemes rendszer kiépítése Kisbodakon Kisbodak KISBODAK KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21    3 811 806  Megújuló alapú 
beruházások 

23 Napelemes és napkollektoros rendszerek 
Töltéstava Óvoda épületére 

Töltéstava TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  10 493 819  Megújuló alapú 
beruházások 

24 Napelemes rendszer az Écsi Segítő Kéz 
Közhasznú Alapítvány épületére 

Écs Écsi Segítő Kéz Közhasznú 
Alapítvány 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  19 102 003  Megújuló alapú 
beruházások 

25 Napelemes rendszer Nyalka Óvoda 
épületére 

Nyalka NYALKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21    6 184 671  Megújuló alapú 
beruházások 

26 Nagybajcs község önkormányzati 
intézményeinek energetikai korszerűsítése 

Nagybajcs NAGYBAJCS KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  10 148 247  Megújuló alapú 
beruházások 

27 Napelemes rendszer Győrság Polgármesteri 
Hivatalának épületére 

Győrság GYŐRSÁG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21    4 340 669  Megújuló alapú 
beruházások 

28 Energetikai fejlesztés Öttevényben (1.) Öttevény ÖTTEVÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  38 894 572  Megújuló alapú 
beruházások 

29 Napelemes rendszer telepítése Fertőszéplak 
Község Önkormányzat fenntartásában 
működő épületeken. 

Fertőszéplak FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  25 016 229  Megújuló alapú 
beruházások 

30 Energetikai fejlesztés Öttevényben (3.) Öttevény ÖTTEVÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  24 140 111  Megújuló alapú 
beruházások 

31 Épületenergetikai fejlesztés a soproni Sopron Hunyadi János Evangélikus KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 2013.11.21  10 565 999  Megújuló alapú 
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Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskolában 

Óvoda és Általános Iskola villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

beruházások 

32 Napelemes rendszer kiépítése a 
Máriakálnoki Kultúrházban 

Máriakálnok MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21    8 096 061  Megújuló alapú 
beruházások 

33 Napelemes és napkollektoros rendszerek az 
Izabella Idősek Otthona Alapítvány 
épületére 

Ravazd IZABELLA Idősek Otthona 
Alapítvány 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  16 360 902  Megújuló alapú 
beruházások 

34 Napelemes rendszer Rábapatona 
Polgármesteri Hivatalának, és Óvodájának 
épületére 

Rábapatona RÁBAPATONA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2013.11.21  14 642 532  Megújuló alapú 
beruházások 

35 Épületenergetikai fejlesztés a Gyarmat 
Község Önkormányzati épületben 

Gyarmat GYARMAT KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2014.03.11    7 075 691  Megújuló alapú 
beruházások 

36 Épületenergetikai fejlesztés a Győri Apor 
Vilmos Katolikus Iskolaközpontban 

Győr Apor Vilmos Római Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2014.03.11  45 968 952  Megújuló alapú 
beruházások 

37 9221 Levél, József A. u. 25. / Épületek helyi 
hő és villamos energia igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal a Heléna-CO 
Kft-nél 

Levél HELÉNA - CO Vendéglátóipari 
és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2014.08.01  10 246 166  Megújuló alapú 
beruházások 

38 Hálózatra csatlakoztatott 10,08 kWp 
beépített teljesítményű napelemes 
rendszer(ek) megvalósítása 

Győrújfalu GÉFI 2000 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 

2014.08.01    4 025 440  Megújuló alapú 
beruházások 

39 Gazdasági megújulás geotermikus energia 
hasznosításával Győrben 

Bőny Arrabona Geotermia Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.10.0/B/12 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2013.09.18  999 922 692  Megújuló alapú 
beruházások 

40 Geotermia, szaktudás a környezetbarát 
autógyártásért 

Pér DD Energy Termelő és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.10.0/B/12 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2013.09.18    1 000 000 000  Megújuló alapú 
beruházások 

41 A Pannonhalmi Főapátság biomassza 
fűtőművének bővítése a fosszilis 
energiahordózók kiváltására és az 
üzembiztonság növelésére 

Pannonhalma Magyar Bencés Kongregáció 
Pannonhalmi Főapátság 

KEOP 4.10.0/B/12 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2013.10.22  115 661 100  Megújuló alapú 
beruházások 

42 A GYMSKIK IRODAHÁZ HELYI HŐ IGÉNYÉNEK 
KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁSSAL 

Győr Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

KEOP 4.10.0/B/12 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2015.10.08  80 031 789  Megújuló alapú 
beruházások 

43 Depóniagáz tüzelésű kiserőmű 
megvalósítása Győr Hulladéklerakó Telepen 

Győr ARRABONA Depo Szolgáltató és 
Termelő Korlátolt Felelősségű 

KEOP 4.10.0/C/12 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 

2013.11.08  206 000 000  Megújuló alapú 
beruházások 
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Társaság energiaforrásokkal 

44 Szent Benedek Idősek Háza melegvíz 
előállítása napkollektor segítségével 

Sopron Szent Benedek Idősek Háza KEOP 4.10.0/E/12 Egyházi jogi 
személyek épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban 

2014.03.17  15 944 030  Megújuló alapú 
beruházások 

45 Ad omne opus bonum parati, korszerűsítés 
és megújuló energiával hatékonyságnövelés 
a Csornai Prépostságon 

Csorna CSORNAI PREMONTREI 
PRÉPOSTSÁG 

KEOP 4.10.0/E/12 Egyházi jogi 
személyek épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban 

2014.03.17  81 798 576  Megújuló alapú 
beruházások 

46 Czuczor Gergely Bencés Gimnázium 
intézményeinek energetikai fejlesztése 

Győr Czuczor Gergely Bencés 
Gimnázium és Kollégium 

KEOP 4.10.0/E/12 Egyházi jogi 
személyek épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban 

2014.03.17  116 609 355  Megújuló alapú 
beruházások 

47 Lébény Város Önkormányzati épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Lébény LÉBÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/F/14 Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban 

2015.03.20  72 376 076  Megújuló alapú 
beruházások 

48 Energiaracionalizálás Bágyogszováton 
megújuló energiaforrással kombinálva 

Bágyogszovát BÁGYOGSZOVÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/F/14 Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban 

2015.03.20  50 519 214  Megújuló alapú 
beruházások 

49 Napelemes rendszer telepítése a 
mosonmagyaróvári Karolina Kórház-
Rendelőintézet épületeire 

Mosonmagyaróvár KAROLINA KÓRHÁZ- 
RENDELŐINTÉZET 

KEOP 4.10.0/K/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2014.12.31  150 051 181  Megújuló alapú 
beruházások 

50 Napelemes rendszer telepítése a kapuvári 
Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet 
épületeire. 

Kapuvár LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-
RENDELŐINTÉZET 

KEOP 4.10.0/K/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2014.12.31  131 759 246  Megújuló alapú 
beruházások 

51 "Fotovoltatikus rendszer kialakítása a 
Csornai Margit Kórházban" 

Csorna CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ KEOP 4.10.0/K/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2014.12.31  121 779 500  Megújuló alapú 
beruházások 

52 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
épületenergetikai fejlesztése napelemes 
kiserőművekkel 

Győr PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ 
KÓRHÁZ, GYŐR 

KEOP 4.10.0/K/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2014.12.31  191 656 446  Megújuló alapú 
beruházások 

53 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a 
Széchenyi István Egyetem intézményeiben 

Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KEOP 4.10.0/K/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása központi 
költségvetési szervek részére 

2015.03.02  182 813 997  Megújuló alapú 
beruházások 

54 Fotovoltaikus rendszerek telepítése Kisbajcs 
Község Önkormányzatának intézményeire. 

Kisbajcs KISBAJCS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2014.12.31  19 193 080  Megújuló alapú 
beruházások 
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55 Napelemes rendszer kiépítése Gönyű 
Község Önkormányzatának intézményein 

Gönyű GÖNYŰ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2014.12.31  21 738 629  Megújuló alapú 
beruházások 

56 Napelemes rendszer kiépítése 
Győrújbaráton 

Győrújbarát GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2014.12.31  49 806 101  Megújuló alapú 
beruházások 

57 Napelemes rendszer telepítése Enying 
településen. 

Enese ENYING VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2014.12.31  33 664 755  Megújuló alapú 
beruházások 

58 Napelemes rendszer kiépítése Kunsziget 
Község Önkormányzatának intézményein 

Kunsziget KUNSZIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2014.12.31  22 113 962  Megújuló alapú 
beruházások 

59 Lövő község önkormányzati intézményei 
villamos energiaellátásának biztosítása 
fotovoltaikus rendszer kiépítésével 

Lövő Lövő Község Önkormányzata KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2014.12.31  28 859 000  Megújuló alapú 
beruházások 

60 Napelemes rendszer telepítése Zsira 
településen. 

Zsira ZSIRA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  22 110 078  Megújuló alapú 
beruházások 

61 Napelemes energiatermelő rendszer 
telepítése az önkormányzati tulajdonban 
lévő épületek tetejére 

Nagyszentjános NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  34 563 688  Megújuló alapú 
beruházások 

62 Fotovoltatikus rendszerek kiépítése 
Veszkény Község intézményei számára 

Veszkény VESZKÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  14 616 805  Megújuló alapú 
beruházások 

63 Napelemes rendszer telepítése az STKH 
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
szemétlerakó telepén 

Sopron STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  29 166 546  Megújuló alapú 
beruházások 

64 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
Tápszentmiklóson 

Tápszentmiklós TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  19 514 425  Megújuló alapú 
beruházások 

65 Napelemes rendszer kiépítése Szany 
Nagyközség Önkormányzatának épületein 

Szany SZANY NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  29 260 831  Megújuló alapú 
beruházások 

66 Napelemes rendszer telepítése Sarród 
településen. 

Sarród SARRÓD KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  17 386 640  Megújuló alapú 
beruházások 

67 Napelemes rendszer kiépítése 
Jánossomorján 

Jánossomorja JÁNOSSOMORJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  35 788 787  Megújuló alapú 
beruházások 

68 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
Sokorópátkán 

Sokorópátka SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  16 876 071  Megújuló alapú 
beruházások 

69 Napelemes rendszer telepítése 
Fertőszentmiklós településen. 

Fertőszentmiklós FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  40 128 433  Megújuló alapú 
beruházások 

70 Bőny - háztartási méretű napelemes 
kiserőművek kivitelezése 

Bőny BŐNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  40 023 832  Megújuló alapú 
beruházások 

71 Épületenergetikai korszerűsítés Kópháza 
Község Önkormányzatának épületein 

Kópháza KÓPHÁZA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  18 753 506  Megújuló alapú 
beruházások 

72 Fotovoltaikus fejlesztés Mosonszolnok Mosonszolnok MOSONSZOLNOK KÖZSÉG KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 2015.01.19  40 269 061  Megújuló alapú 
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Község Önkormányzatának épületein ÖNKORMÁNYZATA rendszerek kialakítása beruházások 

73 Napelemes energiatermelő rendszer 
telepítése az écsi önkormányzati 
tulajdonban lévő épületek tetejére 

Écs ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  32 257 501  Megújuló alapú 
beruházások 

74 Fotovoltaikus rendszer telepítése Abda 
Község Önkormányzatának intézményeire. 

Abda ABDA KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  18 638 451  Megújuló alapú 
beruházások 

75 Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének 
épületenergetikai fejlesztése 

Kapuvár KAPUVÁR VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  22 441 516  Megújuló alapú 
beruházások 

76 Vámosszabadi község önkormányzati 
épületeinek energetikai korszerűsítése 

Vámosszabadi VÁMOSSZABADI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  16 651 574  Megújuló alapú 
beruházások 

77 Napelemes rendszer telepítése Nagycenk 
településen. 

Nagycenk NAGYCENK NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.01.19  24 797 075  Megújuló alapú 
beruházások 

78 Napelemes rendszerek telepítése Halászi 
község területére 

Halászi HALÁSZI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.09.16  32 026 648  Megújuló alapú 
beruházások 

79 Napelemes rendszerek telepítése 
Győrladamér Község Önkormányzatánál 

Győrladamér GYŐRLADAMÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

2015.09.16  20 847 700  Megújuló alapú 
beruházások 

80 Napelemes és napkollektoros rendszer 
telepítése Lázi Község Önkormányzatánál 

Lázi LÁZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.05.02    7 390 112  Megújuló alapú 
beruházások 

81 Megújuló energiaforrás hasznosítás Beled 
Város Önkormányzatánál 

Beled Beled Város Önkormányzata KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.05.10    8 359 644  Megújuló alapú 
beruházások 

82 Napelemes rendszer telepítése 
Győrladamér Község Bóbita Óvodájára 

Győrladamér GYŐRLADAMÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.05.25    3 490 355  Megújuló alapú 
beruházások 

83 Napelemes és napkollektoros rendszerek 
kiépítése Győrújfalu óvodája és iskolája 
számára 

Győrújfalu GYÖRÚJFALU KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.05.25  10 035 227  Megújuló alapú 
beruházások 

84 "A Fortunatus Hotel energetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrásokkal" 

Győr PATAHÁZA Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.06.30  15 869 280  Megújuló alapú 
beruházások 

85 A Bakonyszentlászlói Körjegyzőség 
épületének energetikai fejlesztése 
napelemes rendszerrel 

Bakonyszentlászló BAKONYSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.08.05    8 678 079  Megújuló alapú 
beruházások 

86 VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS NAPELEMES 
RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A 
MOSONMAGYARÓVÁRI MICIMACKÓ 
BÖLCSŐDÉBEN 

Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.08.11  11 527 275  Megújuló alapú 
beruházások 

87 Napkollektoros használati-melegvíz ellátó 
rendszer építése az öttevényi Földváry Tibor 

Öttevény ÖTTEVÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 

2011.08.11  16 317 450  Megújuló alapú 
beruházások 
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sportcsarnokba energiaforrásokkal 

88 A bakonyszentlászlói általános iskola 
napelemes korszerűsítése 

Bakonyszentlászló BAKONYSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.08.16  15 070 886  Megújuló alapú 
beruházások 

89 A MERKAPT Debrecen Kft. energetikai 
korszerűsítése fotovoltaikus rendszerrel 
Győrben 

Győr MERKAPT Építőipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.08.23  26 660 500  Megújuló alapú 
beruházások 

90 Épületenergetikai fejlesztés megújuló 
energiaforrással a veszprémvarsányi 
általános iskolában 

Veszprémvarsány Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.08.26    6 447 325  Megújuló alapú 
beruházások 

91 Napkollektoros használati-melegvíz ellátó 
rendszer telepítése a lébényi "kiskola és 
konyha" épületére. 

Lébény LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.09.05  14 277 768  Megújuló alapú 
beruházások 

92 VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS NAPELEMES 
RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A HEGYESHALMI 
NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN 

Hegyeshalom HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.09.05  16 405 000  Megújuló alapú 
beruházások 

93 A VILLCONet Kft. újonnan épülő 
telephelyének napkollektoros használati 
melegvíz rendszere. 

Csorna VILLCONet Mérnöki, Tanácsadó 
és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.09.15    2 520 124  Megújuló alapú 
beruházások 

94 Visimpex Kft. -Győr napelemek beépítése Győr VISIMPEX-HUNGARY 
Kereskedelmi Kft. 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.09.15  18 905 875  Megújuló alapú 
beruházások 

95 Épületenergetikai fejlesztés Dunakiliti 
Község Önkormányzatánál 

Dunakiliti DUNAKILITI KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.09.26    9 226 860  Megújuló alapú 
beruházások 

96 Használati melegvíz igény részleges 
kielégítése napkollektoros rendszerrel a Da-
Na Vendéglátó Kft.-nél 

Győr DA-NA Vendéglátó Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2011.09.29    2 197 814  Megújuló alapú 
beruházások 

97 Energetikai korszerűsítés a rajkai 
sporttelepen 

Rajka Rajka Község Önkormányzata KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13    8 822 897  Megújuló alapú 
beruházások 

98 Hédervár, Óvoda és főzőkonyha 
napkollektoros rendszerének, illetve iskola 
napelemes rendszerének telepítése. 

Hédervár HÉDERVÁR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13  15 540 661  Megújuló alapú 
beruházások 

99 IBC Arrabona épületénél fotovoltaikus 
rendszer kiépítése 

Győr I.B.C. Arrabona Építőipari, 
Beruházó és 
Ingatlanforgalmazó Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13  12 716 846  Megújuló alapú 
beruházások 

100 Napkollektoros használati-melegvíz ellátó Győrzámoly GYŐRZÁMOLY KÖZSÉGI KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 2012.12.13  22 320 605  Megújuló alapú 
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rendszer a Győrzámoly község 
Tornacsarnokába 

ÖNKORMÁNYZAT igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

beruházások 

101 IBC Kft. raktárépületén fotovoltaikus 
rendszer kiépítése 

Győr IBC Ingatlankezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13  28 715 000  Megújuló alapú 
beruházások 

102 VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS NAPELEMES 
RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A NYME 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS 
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR LUCSONYI 
ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN 

Mosonmagyaróvár NYUGAT-MAGYARORSZÁGI 
EGYETEM 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13  50 507 900  Megújuló alapú 
beruházások 

103 VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS NAPELEMES 
RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A NYME 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS 
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR 
BIOTECHNOLÓGIAI KÖZPONT ÉPÜLETÉBEN 

Mosonmagyaróvár NYUGAT-MAGYARORSZÁGI 
EGYETEM 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13  50 507 900  Megújuló alapú 
beruházások 

104 Az EGRESITS Kft napelemes rendszerének 
kialakítása 

Kópháza EGRESITS Villanyszerelési és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13    1 898 088  Megújuló alapú 
beruházások 

105 Megújuló energia telepítése a Darnózseli 
óvoda és általános iskola számára. 

Darnózseli DARNÓZSELI KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.12.13  14 787 294  Megújuló alapú 
beruházások 

106 Hűtési technológia fejlesztése a Greiner Bio-
One Hungary Kft.-nél 

Mosonmagyaróvár Greiner BIO-ONE Hungary 
Műanyagtechnika Kft. 

KEOP 4.2.0/B/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

2012.04.18  71 771 835  Megújuló alapú 
beruházások 

107 A MOSONMAGYARÓVÁRI ARANYKOR 
IDŐSEK OTTHONA ÉS IDŐSEK 
GONDOZÓHÁZA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSÁVAL 
KOMBINÁLVA 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁRI 
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁS 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.06.20  27 200 000  Megújuló alapú 
beruházások 

108 A MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS 
GIMNÁZIUM ÉPÜLETENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSÁVAL 
KOMBINÁLVA 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.09.13  128 014 037  Megújuló alapú 
beruházások 

109 A mosonmagyaróvári Móra F. Ált. Iskola 
épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrrás hasznosítással kombinálva 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.10.12  215 632 705  Megújuló alapú 
beruházások 

110 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
INTÉZMÉNYEINEK ENERGETIKAI 

Levél Levél Községi Önkormányzat KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 

2011.10.20  72 049 656  Megújuló alapú 
beruházások 
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KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSÁVAL 
KOMBINÁLVA 

hasznosítással kombinálva 

111 Gyémántfej Kft. energiafelhasználás-
hatékonyságának javítása és megújuló 
energiatermelés alkalmazása biomassza-
tüzelés révén 

Győr Gyémántfej Kereskedelmi, 
Szolgáltató és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.12.01    8 033 527  Megújuló alapú 
beruházások 

112 A MOSONMAGYARÓVÁRI CORVINA 
SZÁLLODA ÉS ÉTTEREM ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSÁVAL 
KOMBINÁLVA 

Mosonmagyaróvár Huber Vendéglátó Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.12.01  33 735 700  Megújuló alapú 
beruházások 

113 Pázmándfalui Óvoda energetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva 

Pázmándfalu PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2011.12.15  10 349 974  Megújuló alapú 
beruházások 

114 Épületenergetikai fejlesztés a Hildegard 
Óvodában 

Mosonmagyaróvár Hildegard Óvoda KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2012.02.14  59 139 770  Megújuló alapú 
beruházások 

115 A Fabricius Endre Evangélikus 
Szeretetotthon épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

Sopron Fabricius Endre Evangélikus 
Szeretetotthon 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2012.04.18  42 888 239  Megújuló alapú 
beruházások 

116 A Rábaszentandrási Evangélikus 
Egyházközség Lelkészhivatalának, 
Gyülekezeti Termének és Templomának 
épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva 

Rábaszentandrás Rábaszentandrási Evangélikus 
Egyházközség 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.01.07    9 643 110  Megújuló alapú 
beruházások 

117 A mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános 
Iskola épületenergetikai korszerűsítése 
megújuló energiaforrás felhasználásával 
kombinálva 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.01.23  92 105 656  Megújuló alapú 
beruházások 

118 A mosonmagyaróvári Haller János 
Általános, Szakközép-és Szakiskola 
épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.01.23  176 394 236  Megújuló alapú 
beruházások 

119 A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda épületenergetikai fejlesztése 

Kapuvár Páli Szent Vince Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.05.13  41 747 877  Megújuló alapú 
beruházások 

120 A jánossomorjai Balassi Bálint Művelődési 
Ház és Könyvtár épületenergetikai 

Jánossomorja JÁNOSSOMORJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 

2013.05.13  70 007 190  Megújuló alapú 
beruházások 
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korszerűsítése megújuló energiforrás 
hasznosításával kombinálva 

hasznosítással kombinálva 

121 Kunsziget Község Önkormányzati Hivatala 
és a Tornacsarnok energetikai felújítása 

Kunsziget KUNSZIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.05.13  42 163 647  Megújuló alapú 
beruházások 

122 A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum 
épületenergetikai fejlesztése 

Sopron Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium (Líceum) Szakképző 
Iskola és Kollégium 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2015.02.23  109 383 386  Megújuló alapú 
beruházások 

123 Győri szolgáltatói hőközpontok 
szétválasztása és felhasználói hőközpontok 
kialakítása 

Győr GYŐR-SZOL Győri 
Közszolgáltató és 
Vagyongazdálkodó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

KEOP 5.4.0/12 Távhő-szektor 
energetikai korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások felhasználásának 
lehetőségével 

2013.07.11  109 693 683  Megújuló alapú 
beruházások 

124 Győri szolgáltatói hőközpontok 
szétválasztása és felhasználói hőközpontok 
kialakítása (2009-2013) 

Győr GYŐR-SZOL Győri 
Közszolgáltató és 
Vagyongazdálkodó Zrt. 

KEOP 5.4.0/12 Távhő-szektor 
energetikai korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások felhasználásának 
lehetőségével 

2013.12.13  128 161 159  Megújuló alapú 
beruházások 

125 Energiahatékonysági beruházások a 
CSORNAHŐ Kft kazánüzemében 

Csorna CSORNAHŐ Csornai 
Hőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségő Társaság 

KEOP 5.4.0/12 Távhő-szektor 
energetikai korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások felhasználásának 
lehetőségével 

2015.06.12  67 835 541  Megújuló alapú 
beruházások 

126 Távhőrendszer korszerűsítése Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó 
Kft. 

KEOP 5.4.0/12 Távhő-szektor 
energetikai korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások felhasználásának 
lehetőségével 

2015.06.12  167 887 044  Megújuló alapú 
beruházások 

127 Győri távhőrendszer korszerűsítése Győr GYŐR-SZOL Győri 
Közszolgáltató és 
Vagyongazdálkodó Zrt. 

KEOP 5.4.0/12 Távhő-szektor 
energetikai korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások felhasználásának 
lehetőségével 

2015.06.12  249 571 251  Megújuló alapú 
beruházások 

128 Soproni Távhőrendszer energetikai 
korszerűsítése 

Sopron Sopron Holding Vagyonkezelő 
Zrt. 

KEOP 5.4.0/12 Távhő-szektor 
energetikai korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások felhasználásának 
lehetőségével 

2015.11.09  68 054 537  Megújuló alapú 
beruházások 

129 Farádi óvoda energetikai korszerűsítése Farád FARÁD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.11  10 953 240  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

130 Épületenergetikai korszerűsítés az ágfalvi 
Napsugár Óvodában 

Ágfalva ÁGFALVA KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.11  20 230 960  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 
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131 A mosonmagyaróvári Gólyahír Bölcsőde 
energetikai korszerűsítése 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.11  25 952 739  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

132 A mosonmagyaróvári Református Lelkészi 
Hivatal épületének energetikai felújítása 

Mosonmagyaróvár Református Egyházközség 
Mosonmagyaróvár 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.25    5 437 484  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

133 Mosonmagyaróvár Város óvodáinak 
energetikai korszerűsítése 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.25  113 789 015  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

134 Mosonmagyaróvár Város iskoláinak 
energetikai korszerűsítése 

Mosonmagyaróvár MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.07.25  146 338 387  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

135 Győrújfalu Község önkormányzati 
intézményeinek energetikai korszerűsítése 

Győrújfalu GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.10.22  20 038 750  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

136 A kimlei Szivárvány Óvoda, Napsugár Óvoda 
és a kimlei Sportcsarnok energetikai 
korszerűsítése. 

Kimle KIMLE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.10.22  37 213 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

137 Energiahatékonyság növelése a 
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 

Pannonhalma Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium Egyházzenei 
Szakközépiskola és Kollégium 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2013.11.21  74 465 482  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

138 Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése Kapuvár KAPUVÁR VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 
korszerűsítése 

2014.03.11  74 167 860  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

139 Ásványráró községi Maturitas Kft. 
vállalkozás épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva 

Ásványráró MATURITAS Tanácsadó és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.07.11    2 950 383  Megújuló alapú 
beruházások 

140 "a Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus 
Egyházközség épületének energetikai 
korszerűsítése" 

Győr Győr - Ménfőcsanaki 
Evangélikus Egyházközség 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.07.25    5 065 247  Megújuló alapú 
beruházások 

141 A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Hegyeshalom HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 2013.10.22  53 645 625  Megújuló alapú 
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Iskola energetikai korszerűsítése ÖNKORMÁNYZAT fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

beruházások 

142 A dunaszigeti KOSZISZ Timaffy Endre 
Általános Iskola energetikai felújítása 

Dunasziget DUNASZIGET KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.10.22  68 022 444  Megújuló alapú 
beruházások 

143 Ásványráró Önkormányzati Tulajdonú 
intézményeinek energetikai felújítása 

Ásványráró ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.10.22  168 191 911  Megújuló alapú 
beruházások 

144 A hegyeshalmi Sportcsarnok energetikai 
korszerűsítése 

Hegyeshalom HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2013.10.22  43 596 245  Megújuló alapú 
beruházások 

145 Gyarmat, Fürst utcai Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése 

Gyarmat GYARMAT KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2014.03.11  27 383 605  Megújuló alapú 
beruházások 

146 9221 Levél, József A. u. 72/ 
Épületenergetikai fejlesztés a Heléna-CO 
Kft-nél 

Levél HELÉNA - CO Vendéglátóipari 
és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2014.03.17    5 474 175  Megújuló alapú 
beruházások 

147 Energatikai fejlesztés a Péterfy Sándor 
Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és 
Óvodában 

Győr Péterfy Sándor Evangélikus 
Gimnázium, Általános Iskola és 
Óvoda 

KEOP 5.5.0/B/12 Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

2014.09.24  193 092 441  Megújuló alapú 
beruházások 

148 Hédervár Község közvilágítás 
korszerűsítése. 

Hédervár HÉDERVÁR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 

2014.12.17  21 864 193  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

149 Sopron közvilágítás energiatakarékos 
korszerűsítése 

Sopron SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 

2014.12.17  411 725 628  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

150 Vámosszabadi közvilágításának 
energiatakarékos korszerűsítése 

Vámosszabadi VÁMOSSZABADI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 

2014.12.17  23 967 177  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

151 Győrzámoly Község közvilágításának 
energiatakarékos átalakítása 

Győrzámoly GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 

2014.12.17  52 681 950  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

152 Csorna Város közvilágításának 
energiatakarékos átalakítása 

Csorna CSORNA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása 

2014.12.17  79 054 248  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

153 Energiahatékonysági beruházás 
megvalósítása, (Győr, Jókai u. 12.) KEOP-
2012-5.6.0 pályázat keretében 

Győr Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

KEOP 5.6.0/12 Központi költségvetési 
szervek energiahatékonysági 
beruházásai 

2013.12.07  200 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

154 Épületenergetikai korszerűsítés Veszprém, 
Rendőr-főkapitányság 

Veszkény Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság 

KEOP 5.6.0/12 Központi költségvetési 
szervek energiahatékonysági 
beruházásai 

2014.08.01  404 628 521  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

155 Épületenergetikai korszerűsítés Győr, 
Rendészeti Igazgatóság 

Győr Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőrfőkapitányság 

KEOP 5.6.0/12 Központi költségvetési 
szervek energiahatékonysági 
beruházásai 

2014.08.01  338 000 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

156 Energia-megtakarítást célzó egészségügyi Győr PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KEOP 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök 2015.09.16  168 904 920  Lakó- és középületek 
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eszközbeszerzés a győri Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórházban 

KÓRHÁZ, GYŐR energia-megtakarítást célzó 
beszerzésének támogatása 

energetikai felújítása 

157 MRI berendezés cseréje a Soproni 
Gyógyközpontban 

Sopron SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ 
KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS 
INTÉZET 

KEOP 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök 
energia-megtakarítást célzó 
beszerzésének támogatása 

2015.09.16  499 301 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

158 Egészségügyi eszközök energia-
megtakarítást célzó beszerzésének 
támogatása a Csornai Margit Kórházban" 

Csorna CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ KEOP 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök 
energia-megtakarítást célzó 
beszerzésének támogatása 

2015.10.09  79 316 000  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

159 Energia-megtakarítást célzó röntgen 
készülékek beszerzése a győri Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórházban 

Győr PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ 
KÓRHÁZ, GYŐR 

KEOP 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök 
energia-megtakarítást célzó 
beszerzésének támogatása 

2015.10.09  995 572 558  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

160 Röntgen berendezések beszerzése a 
Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézetben 

Kapuvár LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-
RENDELŐINTÉZET 

KEOP 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök 
energia-megtakarítást célzó 
beszerzésének támogatása 

2015.10.09  169 787 680  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

161 Kisfaludy Károly Általános Iskola épületének 
korszerűsítése, Tét 

Tét TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.09.16  106 180 208  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

162 Csukás Zoltán Kollégium épületének 
korszerűsítése, Csorna 

Csorna CSORNA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.09.16  71 631 627  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

163 Kapuvár Térségi Általános Iskola épületének 
korszerűsítése 

Kapuvár KAPUVÁR VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.09.16  127 563 189  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

164 Orvosi rendelő épületének energetikai 
korszerűsítése 

Nagyszentjános NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.09.21  12 059 793  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

165 Napsugár Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése 

Mezőörs MEZŐÖRS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.10.08  51 618 664  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

166 Fogyatékos Gyermekek Otthona soproni 
épületének energetikai korszerűsítése 

Sopron SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELMI 
FŐIGAZGATÓSÁG 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.10.26  149 865 160  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

167 "Pilinszky János Általános Iskola épületeinek 
energetikai korszerűsítése” 

Nyúl NYÚL KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

2015.10.26  121 955 725  Lakó- és középületek 
energetikai felújítása 

168 A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási 
Központ kampánya a fenntartható 
fejlődésért 

Győr Péterfy Sándor Evangélikus 
Oktatási Központ, Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda 

KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.08.05    3 108 875  Szemléletformálási 
feladatok 
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169 Fenntarthatósági rendezvénysorozat a 
soproni Lippai János Kertészeti Szakképző 
Iskola és Kollégiumban 

Sopron VM DUNÁNTÚLI AGRÁR-
SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ 
DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, 
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, 
SZEKSZÁRD 

KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.12.15    3 666 980  Szemléletformálási 
feladatok 

170 Fenntarthatósági rendezvénysorozat a 
Soproni Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában 

Sopron Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Soproni Tankerülete 

KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.12.15    3 961 766  Szemléletformálási 
feladatok 

171 Változó szemlélettel Bakonyszentlászló BAKONYSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.12.15    3 453 250  Szemléletformálási 
feladatok 

172 Zöld életmódra nevelés az enesei iskolában Enese ÁLTALÁNOS ISKOLA ENESE KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2012.01.31    3 941 550  Szemléletformálási 
feladatok 

173 Közlekedj tudatosan! - Fenntartható 
közlekedést ösztönző szemléletformáló 
kampány Győrben 

Győr Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.07.22  26 950 537  Szemléletformálási 
feladatok 

174 A környezeti tanácsadás fejlesztése a 
Nyugat-Dunántúlon fókuszban a 
hulladékcsökkentés lehetőségeivel 

Győr Reflex Környezetvédő 
Egyesület 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.08.12  38 219 229  Szemléletformálási 
feladatok 

175 Gazdálkodj okosan! - komplex víz- és 
energiatakarékossági szemléletformáló 
kampány 

Győr Harmónium Független 
Kommunikációs Egyesület 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.11.03  19 486 903  Szemléletformálási 
feladatok 

176 Fenntarthatósági tematikájú 
rendezvénysorozat 

Győr Felsőoktatási és Középiskolás 
Diákközpontú Szellemiségért és 
Világért Egyesület 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 

2011.12.08  38 731 500  Szemléletformálási 
feladatok 
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informálás, képzés)  

177 "LÁSS ZÖLDEN!" - Zöld Tanácsadó Iroda 
kialakítása és működtetése a fenntartható 
életmódért és fejlődésért Győr-Moson-
Sopron megyében 

Győr Győr-Moson-Sopron Megyei 
Társadalmi Egyesülések 
Szövetsége 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2011.12.08  44 218 736  Szemléletformálási 
feladatok 

178 Kisebb lábbal a fenntarthatóbb világért Győr KÖVET Egyesület a 
Fenntartható Gazdálkodásért 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2012.10.12  34 143 325  Szemléletformálási 
feladatok 

179 FOLYAMatban-gyerekekkel környezetünk 
védelmében 

Győr GYERMEKEK HÁZA KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2013.05.09  18 863 869  Szemléletformálási 
feladatok 

180 „Czinka Panna az élhető jövőért” – 
Szemléletformálás fenntarthatósági 
tematikájú Zöld Standokkal Győr-Moson-
Sopron Megye települési rendezvényein 

Győr Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2013.05.09  35 620 127  Szemléletformálási 
feladatok 

181 Lábbusz - éghajlatvédelmi kampány a 
fenntartható fogyasztási szokások 
erősítéséért 

Győr Reflex Környezetvédő 
Egyesület 

KEOP 6.1.0/B/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)  

2013.05.09  29 788 529  Szemléletformálási 
feladatok 

182 Esernyő-napernyő aula építése a Magyar 
Műhely Alapítvány fenntartható életmóddal 
kapcsolatos non profit információs 
szolgáltatásának fejlesztésére 

Mezőörs Magyar Műhely Alapítvány KEOP 6.2.0/B/11 Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek  

2012.07.10  143 452 907  Szemléletformálási 
feladatok 

183 Fenntartható életmódra ösztönző 
Biomimetikus Életmód Központ (BÉK®) 
létrehozása és működtetése az észak-
dunántúli térségben 

Felpéc Sokoró Natúrzóna Innovációs 
és Fenntartható 
Projektfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

KEOP 6.2.0/B/11 Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek  

2012.08.28  125 295 500  Szemléletformálási 
feladatok 

184 "Környezettudatos iskola a fenntarthatóbb 
életmódért" - a gönyűi Széchenyi István 
Általános Iskola térségi mintaprogramja 

Gönyű Gönyű Község Önkormányzata KEOP 6.2.0/B/11 Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek  

2012.12.07  56 372 792  Szemléletformálási 
feladatok 
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7.3 Melléklet: Győr-Moson-Sopron megye települések katasztrófavédelmi 

besorolása a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint 

 

Sor
szá
m 

Település 
Katasztrófa-

védelmi 
osztály 

Győr székhelyű katasztrófavédelmi 
kirendeltség 
 

1. Abda II. 

2. Árpás II. 

3. Bakonygyirót III. 

4. Bakonypeterd III. 

5. Bakonyszentlászló III. 

6. Bezi III. 

7. Bőny II. 

8. Börcs II. 

9. Csikvánd III. 

10. Dunaszeg II. 

11. Dunaszentpál II. 

12. Écs II. 

13. Enese II. 

14. Fehértó III. 

15. Felpéc III. 

16. Fenyőfő III. 

17. Gönyű I. 

18. Gyömöre III. 

19. Gyarmat II. 

20. Győr I. 

21. Győrasszonyfa III. 

22. Győrladamér II. 

23. Győrság III. 

24. Győrsövényház III. 

25. Győrszemere II. 

26. Győrújbarát III. 

27. Győrújfalu II. 

28. Győrzámoly II. 

29. Ikrény II. 

30. Kajárpéc III. 

31. Kisbabot II. 

32. Kisbajcs II. 

33. Koroncó II. 

34. Kunsziget II. 

35. Lázi III. 

36. Mezőörs II. 

37. Mérges II. 

38. Mosonszentmiklós III. 

39. Mórichida II. 

40. Nagybajcs II. 

41. Nagyszentjános II. 

42. Nyalka III. 

43. Nyúl II. 

44. Öttevény II. 

45. Pannonhalma II. 

46. Pázmándfalu III. 

47. Pér II. 

48. Rábacsécsény II. 

49. Rábapatona II. 

50. Rábaszentmihály II. 

51. Rábaszentmiklós II. 

52. Ravazd II. 

53. Rétalap II. 

54. Románd III. 

55. Sikátor III. 

56. Sokorópátka III. 

57. Szerecseny III. 

58. Táp III. 

59. Tápszentmiklós III. 

60. Tarjánpuszta II. 

61. Tényő III. 

62. Tét II. 

63. Töltéstava III. 

64. Vámosszabadi II. 

65. Vének II. 

66. Veszprémvarsány II. 

Kapuvár székhelyű katasztrófavédelmi 
kirendeltség 

Sor
szá
m 

Település Katasztrófav
édelmi 
osztály 

1. Acsalag III. 

2. Babót III. 

3. Bágyogszovát III. 

4. Barbacs III. 

5. Beled II. 

6. Bodonhely II. 

7. Bogyoszló III. 

8. Bősárkány II. 

9. Cakóháza III. 

10. Cirák III. 

11. Csorna II. 
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12. Dénesfa III. 

13. Dör III. 

14. Edve II. 

15. Egyed III. 

16. Farád III. 

17. Gyóró III. 

18. Himod III. 

19. Hövej II. 

20. Jobaháza III. 

21. Kapuvár II. 

22. Kisfalud III. 

23. Kóny III. 

24. Maglóca III. 

25. Magyarkeresztúr III. 

26. Markotabödöge III. 

27. Mihályi III. 

28. Osli III. 

29. Páli III. 

30. Pásztori III. 

31. Potyond III. 

32. Rábacsanak III. 

33. Rábakecöl II. 

34. Rábapordány III. 

35. Rábasebes II. 

36. Rábaszentandrás II. 

37. Rábatamási III. 

38. Rábcakapi III. 

39. Répceszemere III. 

40. Sobor II. 

41. Sopronnémeti III. 

42. Szany II. 

43. Szárföld III. 

44. Szil II. 

45. Szilsárkány III. 

46. Tárnokréti III. 

47. Vadosfa III. 

48. Vág III. 

49. Vásárosfalu III. 

50. Veszkény III. 

51. Vitnyéd II. 

52. Zsebeháza III. 

Mosonmagyaróvár székhelyű 
katasztrófavédelmi kirendeltség 

Sorsz
ám 

Település Kataszt
rófavéd
elmi 
osztály 

1. Ásványráró II. 

2. Bezenye II. 

3. Darnózseli II. 

4. Dunakiliti II. 

5. Dunaremete II. 

6. Dunasziget II. 

7. Feketeerdő II. 

8. Halászi III. 

9. Hédervár II. 

10. Hegyeshalom II. 

11. Jánossomorja II. 

12. Károlyháza II. 

13. Kimle II. 

14. Kisbodak II. 

15. Levél III. 

16. Lébény III. 

17. Lipót II. 

18. Máriakálnok II. 

19. Mecsér II. 

20. Mosonmagyaróvár II. 

21. Mosonszolnok III. 

22. Mosonudvar III. 

23. Püski II. 

24. Rajka II. 

25. Újrónafő III. 

26. Várbalog III. 

Sopron székhelyű katasztrófavédelmi 
kirendeltség 

Sor
szá
m 

Település Katasztrófav
édelmi 
osztály 

1. Ágfalva III. 

2. Agyagosszergény III. 

3. Csáfordjánosfa III. 

4. Csapod III. 

5. Csér III. 

6. Ebergőc II. 

7. Egyházasfalu III. 

8. Fertőboz II. 

9. Fertőhomok III. 

10. Fertőd III. 

11. Fertőendréd III. 

12. Fertőrákos II. 

13. Fertőszentmiklós II. 

14. Fertőszéplak III. 

15. Gyalóka III. 

16. Harka III. 

17. Hegykő III. 

18. Hidegség II. 

19. Iván III. 

20. Kópháza III. 

21. Lövő III. 

22. Nagycenk II. 

23. Nagylózs III. 

24. Nemeskér III. 

25. Pereszteg III. 

26. Petőháza II. 
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27. Pinnye III. 

28. Pusztacsalád III. 

29. Répcevis II. 

30. Röjtökmuzsaj II. 

31. Sarród III. 

32. Sopron II. 

33. Sopronhorpács III. 

34. Sopronkövesd III. 

35. Szakony III. 

36. Újkér III. 

37. Und III. 

38. Völcsej III. 

39. Zsira III. 
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7.4 Melléklet: Védett természeti területek Győr-Moson-Sopron megyében 

 Név Település Védettségi szint Védelmi 
kategória 

1 A Cakó-árok partján álló jegenyenyár fasor Kapuvár helyi jelentőségű TE 

2 A 'Csallánosi-állé' kislevelű hárs, 
juharlevelű platán, osszázsnarancs fa- és 
cserjesora 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

3 A Damjanich utcai szakrális kisemlék 
melletti két vadgesztenyefa 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

4 A Dr. Lumnitczer Sándor Kórház két 
szivarfája 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

5 A Dr. Lumnitczer Sándor Kórház tulipánfái Kapuvár helyi jelentőségű TE 

6 A hajdani 'kiserdő' három vénic szil 
tanúfája 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

7 A hajdani 'kiserdő' kocsányos tölgy 
tanúfája 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

8 A hajdani 'kiserdő' mezei juhar tanúfája Kapuvár helyi jelentőségű TE 

9 A hajdani 'kiserdő' páfrányfenyő tanúfája Kapuvár helyi jelentőségű TE 

10 A hajdani tuskósi erdészház juharlevelű 
platán, mammutfenyő és magaskőris 
fasora és facsoportja 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

11 A Kis-Rába partján és a 'folyásközi' 
csatornánánl álló jegenyenyár fasor 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

12 A miklósmajori magaskőris tanúfák Kapuvár helyi jelentőségű TE 

13 A 'nyírfás-állé' juharlevelű platánjai Kapuvár helyi jelentőségű TE 

14 Aranykert Vének helyi jelentőségű TT 

15 Ásványrárói fekete nyárfa Ásványráró helyi jelentőségű TE 

16 A várárok juharlevelű platánja Kapuvár helyi jelentőségű TE 

17 A várkastély melletti korai juhar Kapuvár helyi jelentőségű TE 

18 A vasútállomás főépülete melletti vénic szil Kapuvár helyi jelentőségű TE 

19 Az öntésmajori kistemplom udvarán lévő 
erdei fenyő 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

20 Babóti 4 db kocsányos tölgy Babót helyi jelentőségű TE 

21 Bácsai Szent Vid domb és környéke Győr helyi jelentőségű TT 

22 Bécsi-domb TT Sopron országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

23 Cakóházai kőrisfa Cakóháza helyi jelentőségű TE 

24 Cakóházai-tölgyfa Cakóháza helyi jelentőségű TE 

25 Ciráki-platánfák Cirák helyi jelentőségű TE 

26 Csáfordjánosfai fasor Csáfordjánosfa helyi jelentőségű TE 

27 Császárfa az erdészeti székház udvarán Kapuvár helyi jelentőségű TE 

28 Dénesfai Cziráky-kastély parkja Dénesfa helyi jelentőségű TT 

29 Dénesfai fás legelő Dénesfa helyi jelentőségű TT 

30 Ebergőci-láprét TT Ebergőc országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

31 Écsi fenyves Écs helyi jelentőségű TT 

32 Erdei iskola parkja Sopron helyi jelentőségű TT 

33 Farádi Sarlay-kúria kertje Farád helyi jelentőségű TT 

34 Farádi védett fák Farád helyi jelentőségű TE 

35 Fenyőfői-ősfenyves TT Bakonyszentlászló, 
Fenyőfő, Pápateszér 

országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

36 Fertődi Esterházy-kastély parkja Fertőd helyi jelentőségű TT 

37 Fertőd (Süttör) Vadászház facsoportja, 
Hercegasszony-allé és Sírdomb 

Fertőd helyi jelentőségű TT 

38 Fertő–Hanság NP Barbacs, Bősárkány, 
Csáfordjánosfa, Csorna, 

országos jelentőségű, 
egyedi 

NP 
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 Név Település Védettségi szint Védelmi 
kategória 

Dör, Fehértó, Fertőboz, 
Fertőhomok, 
Fertőrákos, 
Fertőszéplak, 
Győrsövényház, Hegykő, 
Hidegség, 
Jánossomorja, Kapuvár, 
Károlyháza, Kimle, Kóny, 
Lébény, Maglóca, 
Nagygeresd, Osli, 
Répceszemere, Sarród, 
Sopron, Újrónafő, 
Vámoscsalád 

39 Fertőrákosi védett fák Fertőrákos helyi jelentőségű TE 

40 Győr, Bécsi úti nádas Győr helyi jelentőségű TT 

41 Győri Várkert Győr helyi jelentőségű TT 

42 Győrsövényházi-gesztenyefasor Győrsövényház helyi jelentőségű TE 

43 Hegyi juhar fasor Öntésmajor és a Kis-Rába 
folyó között 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

44 Hideg-állén, a Földvármajor felé vezető 
műút juharlevelű platán fasorai 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

45 Hideg-állén, az Öntésmajor felé vezető 
műút juharlevelű platán fasorai 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

46 Hidegségi Papkert Hidegség helyi jelentőségű TT 

47 Hódos-éri ciklámenes TT Bakonyszentlászló országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

48 Ikva-patak menti TT Sopron országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

49 Iváni-szikesek TT Csáfordjánosfa, Csér, 
Iván 

országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

50 Juharlevelű platánok a kistölgyfai út 
mellett 

Kapuvár helyi jelentőségű TE 

# Név Település Védettségi szint Védelmi 
kategória 

51 Kajárpéc, Hatos-tölgy Kajárpéc helyi jelentőségű TE 

52 Kajárpéc, Sárkánymajori fasor Kajárpéc helyi jelentőségű TE 

53 Lébénymiklósi tiszafák Mosonszentmiklós helyi jelentőségű TE 

54 Liget-patak menti TT Ágfalva, Sopron országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

55 Lőverwiese Sopron helyi jelentőségű TT 

56 Magas-bakonyi TK Bakonybél, Bakonyjákó, 
Bakonyszücs, Fenyőfő, 
Hárskút, Pénzesgyőr, 
Szentgál, Ugod 

országos jelentőségű, 
egyedi 

TK 

57 Múzeumkert Sopron helyi jelentőségű TT 

58 Nagycenki fehéreperfasorok Nagycenk helyi jelentőségű TE 

59 Nagycenki gyurgyalag-fészkelőhelyek Nagycenk helyi jelentőségű TT 

60 Nagycenki-hársfasor TT Hidegség, Nagycenk országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

61 Nagycenki Ikva-völgy Nagycenk helyi jelentőségű TT 

62 Nagycenki Kisallé Nagycenk helyi jelentőségű TT 

63 Nagycenki Széchenyi-kastély parkja Nagycenk helyi jelentőségű TT 

64 Nagycenki védett fák, fasorok Nagycenk helyi jelentőségű TE 

65 Nepomuki Szent János szobor melletti 
fekete nyárfa 

Vének helyi jelentőségű TE 

66 Osli védett fák, fasorok Osli helyi jelentőségű TE 

67 Óvári három tölgy Mosonmagyaróvár helyi jelentőségű TE 
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 Név Település Védettségi szint Védelmi 
kategória 

68 Öntésmajor juharlevelű platán fasora Kapuvár helyi jelentőségű TE 

69 Páli kocsányos tölgy Páli helyi jelentőségű TE 

70 Pannonhalmi arborétum TT Pannonhalma országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

71 Pannonhalmi TK Bakonypéterd, Bőny, 
Écs, Felpéc, Gic, Gönyű, 
Győr, Győrújbarát, 
Kajárpéc, Komárom, 
Nagyszentjános, Nyúl, 
Pannonhalma, Ravazd, 
Sokorópátka, 
Tarjánpuszta, Tényő 

országos jelentőségű, 
egyedi 

TK 

72 Paprét Sopron helyi jelentőségű TT 

73 Rábapordányi Millecentenáriumi park Rábapordány helyi jelentőségű TT 

74 Rábapordányi Rk. templomkert platánfái Rábapordány helyi jelentőségű TE 

75 Rábcakapi százéves tölgyfák Rábcakapi helyi jelentőségű TE 

76 Rákóczi Ferenc utcai vadgesztenyefa Győr helyi jelentőségű TE 

77 Révlejárói-tölgy Vének helyi jelentőségű TE 

78 Röjtökmuzsaji bükkfák Röjtökmuzsaj helyi jelentőségű TE 

79 Soproni Balfi-hársfasor Sopron helyi jelentőségű TE 

80 Soproni Balfi szanatórium parkja Sopron helyi jelentőségű TT 

81 Soproni Balfi úti ev. temető fái és az aradi 
vértanúk emlékfái 

Sopron helyi jelentőségű TE 

82 Soproni Bécsi úti nevelőotthon kertje Sopron helyi jelentőségű TT 

83 Soproni berkenye a Honvéd úton Sopron helyi jelentőségű TE 

84 Soproni berkenye a Villa soron Sopron helyi jelentőségű TE 

85 Soproni berkenye és duglászfenyő a 
Winkler úton 

Sopron helyi jelentőségű TE 

86 Soproni berkenyefa a Csalogány közben Sopron helyi jelentőségű TE 

87 Soproni botanikus kert TT Sopron országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

88 Soproni Deák étterem udvara Sopron helyi jelentőségű TT 

89 Soproni Erdei malom kertje Sopron helyi jelentőségű TT 

90 Soproni Erzsébet kerti fák Sopron helyi jelentőségű TT 

91 Soproni Erzsébet Kórház parkja Sopron helyi jelentőségű TT 

92 Soproni fák a Kossuth Lajos utcában Sopron helyi jelentőségű TE 

93 Soproni fák és fasorok a Fenyő téri 
Általános Iskola mellett 

Sopron helyi jelentőségű TE 

94 Soproni fasor a Felsőlővér úton Sopron helyi jelentőségű TE 

95 Soproni fasor a Hársfa soron Sopron helyi jelentőségű TE 

96 Soproni fasor a Városligeti úton Sopron helyi jelentőségű TE 

97 Soproni Felsőőrházi-kert (7403 hrsz) Sopron helyi jelentőségű TT 

98 Soproni Füredi-sétány platánjai Sopron helyi jelentőségű TE 

99 Soproni fűzfák a Fűzfa soron Sopron helyi jelentőségű TE 

100 Soproni fűzfák az Ikva soron Sopron helyi jelentőségű TE 

# Név Település Védettségi szint Védelmi 
kategória 

101 Soproni 'Gödör' épületegyüttes platánfái Sopron helyi jelentőségű TE 

102 Soproni Győri úti vadgesztenyesor Sopron helyi jelentőségű TE 

103 Soproni Hársfa a Hegyhát úton Sopron helyi jelentőségű TE 

104 Soproni Ikva-part Papréti szakasza Sopron helyi jelentőségű TT 

105 Soproni Julianeum parkja Sopron helyi jelentőségű TT 

106 Soproni Liliomfa a Fenyves soron Sopron helyi jelentőségű TE 

107 Soproni Meteorológiai Állomás kertje Sopron helyi jelentőségű TT 

108 Soproni OM-üdülő kertje Sopron helyi jelentőségű TT 

109 Soproni platánok a Bánfalvi úton Sopron helyi jelentőségű TE 
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 Név Település Védettségi szint Védelmi 
kategória 

110 Soproni platánok a Siketek Intézete 
udvarán 

Sopron helyi jelentőségű TE 

111 Soproni Szent István park Sopron helyi jelentőségű TT 

112 Soproni Szent János kápolna parkja Sopron helyi jelentőségű TT 

113 Soproni Szent Mihály utcai krisztustövis Sopron helyi jelentőségű TE 

114 Soproni tiszafák az Alsólővér úton Sopron helyi jelentőségű TE 

115 Soproni TK Ágfalva, Harka, Sopron országos jelentőségű, 
egyedi 

TK 

116 Soproni vérbükk a Zrínyi utcában Sopron helyi jelentőségű TE 

117 Soproni Washington park Sopron helyi jelentőségű TT 

118 Soproni Zettl-Lővér MATÁV üdülő Sopron helyi jelentőségű TT 

119 Soproni Zsilip utcai Óvoda kertje Sopron helyi jelentőségű TT 

120 Széchenyi-kastély parkja Sopronhorpács helyi jelentőségű TT 

121 Szent Imre tér fái Sopron helyi jelentőségű TT 

122 Szigetközi TK Ásványráró, Bezenye, 
Dunakiliti, Dunaremete, 
Dunaszeg, 
Dunaszentpál, 
Dunasziget, Feketeerdő, 
Győrladamér, 
Győrzámoly, Halászi, 
Hédervár, Kimle, 
Kisbodak, Kunsziget, 
Lipót, Máriakálnok, 
Mecsér, 
Mosonmagyaróvár, 
Püski, Rajka 

országos jelentőségű, 
egyedi 

TK 

123 Várbalogi-héricses TT Várbalog országos jelentőségű, 
egyedi 

TT 

124 Wittmann Antal park Mosonmagyaróvár helyi jelentőségű TT 

125 Zseli-erdő Darnózseli helyi jelentőségű TT 

 

7.5 Melléklet: Nemzeti érték Győr-Moson-Sopron megyében 

Srsz. Nemzeti érték Győr-Moson-Sopron megyében 

1.   GYÓRÓI EVANGÉLIKUS IMAHÁZ 

2.   II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 

3.   ISKOLA ÉPÜLETE 

4.   SZÜRNYEGI SÍREMLÉK 

5. ,,A LEGRÉGIBB ISMERT VIRÁGÉNEK" 

6. ,,A PONCZICHTER (GAZDAPOLGÁR) HAGYOMÁNYOK - GAZDAPOLGÁRNEGYED SOPRONBAN" 

7. ,,A SOPRONI HŰSÉG-GONDOLAT" 

8. ,,A SOPRONI TŰZTORONY" 

9. ,,FLORA SEMPRONIENSIS" 

10. ,,GÁT" MUNKÁS-PARASZT EMLÉKMŰ 

11. ,,HISTORIKUS MAGÁNGYŰJTEMÉNYEK, GYŰJTEMÉNYEK SOPRONBAN. A STORNO- ÉS ZETTL-LANGER 
GYŰJTEMÉNYEK" 

12. ,,PÁNEURÓPAI PIKNIK" 

13. ,,SARKADY SÁNDOR (1935-2014) ÉLETMŰVE" 

14. ,,SOPRON TÖRTÉNELMI BELVÁROSA" 
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15. ,,SOPRON ZSIDÓ IMAHÁZAI" 

16. 1809-ES FOGLYOK EMLÉKHELYE 

17. A CIPÓ-DOMB ÉS A HÁRSFASOR 

18. A CSORNAI NÉPI FAZEKASSÁG 

19. A CSORNAI PÁNTLIKA NÉPTÁNCEGYÜTTES 

20. A CSORNAI PREMONTREI APÁTSÁG 

21. A CSORNAI VISELET 

22. A FERTŐSZENTMIKLÓSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM BAROKK FŐOLTÁRA ÉS MELLÉKOLTÁRAI 

23. A GYÓRÓI GOMBÓC 

24. A GYŐRI VÁR 

25. A GYŐRÚJBARÁTI CSOBOLYÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES VALAMINT AZ ÁLTALA KÉPVISELT KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 

26. A KAPUVÁRI SZÉNSAVHÓ FÜRDŐ 

27. A KAPUVÁRI VÁRKASTÉLY 

28. A KISALFÖLD NÉPI ÉPÍTÉSZETE 

29. A NYÚLI SÁRKÁNYLYUK VÍZMOSÁS 

30. A PANNONHALMI MONOSTOR LÁTKÉPE 

31. A RÁBAKÖZI PEREC 

32. A STENCILGÉP FELTALÁLÓJA - GESTETNER DÁVID 

33. A SZEREDI KÁPOLNA ÉS KÖRNYÉKE (FERTŐSZENTMIKLÓS) 

34. A SZIGETKÖZ TERMÉSZETI ÉRTÉKEI ÉS AZ ALATTA TALÁLHATÓ IVÓVÍZKINCS 

35. A TÉTI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 

36. A VERES JÁNOS FÉLE TŰ 

37. A VÖRÖS BARÁTOK MONDÁJA 

38. ALSÓ VAGY KISTEMPLOM 

39. ALSÓ-FEHÉRKERESZT 

40. APRÓSZENTEK-NAPI KORBÁCSOLÁS 

41. ARTÉZI KÚT ÉS KÖRNYÉKE 

42. AUDI TT 

43. AZ ANDAUI (MOSONTARCSAI) HÍD 

44. BABOS RITA – ATLÉTA 

45. BALASSI BÁLINT SGRAFFITÓJA 

46. BARADICS-DOMB ELHAGYOTT HOMOKBÁNYÁJA 

47. BETLEHEMES JÁTÉK 

48. BILIBÁNCS NÉPI HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR-ÉS FESZTIVÁL 

49. BOGYOSZLÓI FAFARAGÓK 

50. BOHÓCJÁRÁS MIHÁLYIBAN 

51. BOLDOGASSZONY KÁPOLNA, ÁRPÁD FA, FEKETE MAGDOLNA SZOBOR 

52. BORBÁLÁZÁS- EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ HORVÁT NÉPSZOKÁS 

53. CSIRIPISZLI KÉSZÍTÉS 

54. CSORNAI BÁRDOS KÓRUS 

55. CSORNAI CSERÉPGYÁR 

56. CSORNAI IPARTESTÜLET ÉS A CSORNAI IPARTESTÜLET ZÁSZLÓJA 

57. CSORNAI KISPLASZTIKA – HORVÁTH RÓBERT NAIV SZOBRÁSZ MUNKÁSSÁGA 

58. CSORNAI MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 
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59. CSORNAI NÉPI FAZEKASSÁG – ÁNGYÁN CSILLA FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ MUNKÁSSÁGA 

60. CSORNAI PÁNLIKA NÉPTÁNCEGYÜTTES 

61. CSORNAI PREMONTREI APÁTSÁG 

62. CSORNAI VISELET 

63. DELY MÁRI BALLADÁJA 

64. DOFRMEISTER ISTVÁN ALKOTÁSAI 

65. DOMONKOS GUSZTÁV MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZÖKBŐL ÁLLÓ GYŰJTEMÉNYE 

66. DOMONKOS ISTVÁN IRODALMI MUNKÁSSÁGA 

67. DR. CSENDES BÉLA KÖLTŐI MUNKÁSSÁGA 

68. ÉNEKES LENKE HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR 

69. ÉNEKES LENKE HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCCSOPORT 

70. ÉNEKES LENKE SZELLEMI HAGYATÉKA 

71. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 102. - KÚRIASZERŰ, MŰEMLÉK JELLEGŰ LAKÓHÁZ 

72. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 45. - POLGÁRI LAKÓHÁZ 

73. EVANGÉLIKUS ANYAKÖNYV 

74. EVEZD KÖRBE KIMLÉT! SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY 

75. FEHÉR EPERFA (MORUS ALBA) 

76. FELTÁMADÁS KÁPOLNA 

77. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARKOT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS –I MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

78. FÓNYI GÉZA MOZAIKJAI 

79. FRÖCCS 

80. GARABONCIÁS EGYÜTTES 

81. GÓDORNÉ NAGY MARIANNA – KÉZILABDÁZÓ 

82. GRÓZER CSABA ÍJKÉSZÍTŐ MESTER ÉS AZ ÁLTALA KÉPVISELT KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK 

83. GYILKOS KERESZT MELLETTI HÁRS 

84. GYÓRÓ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN LÉVŐ SZOBROK 

85. GYÓRÓI BÚCSÚ HAGYOMÁNYA 

86. GYÓRÓI GOMBÓC KÉSZÍTÉSE, TÖRTÉNETE 

87. GYÓRÓI HAGYOMÁNYŐRZŐ DALKÖR 

88. GYÓRÓI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

89. GYÓRÓI VÍZIMALOM MŰTÁRGGYAL 

90. GYŐRI AUDI ETO KC 

91. GYŐRI BALETT 

92. GYŐRI KÉKFESTŐK 

93. GYŐRI TERMÁL- ÉS GYÓGYVÍZ 

94. GYŐRKŐCFESZTIVÁL 

95. GYURGYALAG FÉSZKELŐ HELYEK 

96. HANY ISTÓK LEGENDÁJA 

97. HÁRMASHALOM 

98. HATOS-TÖLGY 

99. HEGYSOR UTCAI ZSELLÉRHÁZAK 

100. HERMÁN MIHÁLY MEDÁRD – PREMONTREI PAP MUNKÁSSÁGA 

101. HOLOCAUST EMLÉKMŰ ÉS ZSINAGÓGA 

102. HORVÁT NAP 
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103. HÚSVÉTI KEREPELÉS 

104. I. VILÁGHÁBORÚS HADIEMLÉKMŰ 

105. IMRE HERCEG EMLÉKMŰ 

106. JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIATEMPLOM – NAGY SÁNDOR FRESKÓI 

107. JUHÁSZKAMPÓ 

108. KAJÁRI BICSAK 

109. KAJÁRPÉCI EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

110. KAJÁRPÉCI KATOLIKUS TEMPLOM 

111. KAJÁRPÉCI TÁJHÁZ 

112. KAJÁRPÉCI VÍZIREVŰ 

113. KÁPOLNA MELLETTI HÁRSFÁK 

114. KAPUVÁRI RÖNTGENMÚZEUM 

115. KARÁCSONYI KALÁCS (HORVÁT) 

116. KELEMEN KRIZOSZTOM EMLÉKKŐ 

117. KÉPOSZLOP KÉPOLNÁCSKÁVAL 

118. KÉPZŐMŰVÉSZET - SZILÁGYI-JÉGER TERÉZ MUNKÁSSÁGA 

119. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS FEJEVÉTELE RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

120. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS RK. TEMPLOM 

121. KERESZTÚT 

122. KÍGYÓTAPOSÓ SZŰZ MÁRIA SZOBOR 

123. KISALFÖLD TÁNCEGYÜTTES 

124. KISFALUDI EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

125. KISFALUDI KATOLIKUS TEMPLOM 

126. KISFALUDI TÁJHÁZ 

127. KMETY GYÖRGY MELLSZOBRA 

128. KOCSIS ISTVÁN – LABDARÚGÓ – SPORTOLÓI ÉLETMŰ 

129. KONT FA 

130. KOPJAFA KOMONDI SÁNDOR EMLÉKÉRE 

131. KŐKERESZT MÁRIÁVAL 

132. KÖKÖRCSIN-KÖRÚT 

133. KÖNNYEZŐ MÁRIA KÉP 

134. KÖZTÉRI SZOBROK 

135. KRÁNITZNÉ RIKKER ILDIKÓ INTARZIAKÉSZÍTŐ ALKOTÁSAI ÉS AZ ÁLTALUK KÉPVISELT KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 

136. KULCSOS KALÁCS 

137. KUNSZIGETI JÉZUSKERESÉS 

138. LAKY D. U. 16. - JELLEGZETES RÁBAKÖZI GÁDOROS LAKÓHÁZ 

139. LAKY DÖME EMLÉKTÁBLÁJA 

140. LEÁNYKÖKÖRCSIN, KOSBOROK, BANGÓK, STB. 

141. LIPÓTI HÁZI PARASZTKENYÉR 

142. LÖSZMÉLYUTAK, -SZAKADÉKOK, VÍZMOSÁSOK PARTFALA, RÉTEGEI 

143. MÁJUSFA ÁLLÍTÁS ÉS KITÁNCOLÁS 

144. MÁRIA GYERMEKÉVEL-SZOBOR 

145. MÁRIA SZOBOR (PULLMANN-KERESZT) 

146. MÁRIA TERÉZIA AJÁNDÉKAI 
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147. MÁRIA-SZOBOR MELLETTI VADGESZTENYE 

148. MEGFESZÍTETT JÉZUS MÁRIA MAGDOLNÁVAL 

149. MENDIKÁLÁS 

150. MÉZESKALÁCS 

151. MIHÁLYI BOHÓCJÁRÁS 

152. MIHÁLYI BOHÓCJÁRÁS 

153. MIHÁLYI DŐRY-KASTÉLY 

154. MIHÁLYI DŐRY-KASTÉLY 

155. MIHÁLYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

156. MIHÁLYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

157. MIHÁLYI MŰEMLÉK KÖZTÉRI SZOBROK 

158. MIHÁLYI MŰEMLÉK KÖZTÉRI SZOBROK 

159. MIHÁLYI SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM 

160. MIHÁLYI SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM 

161. MIHÁLYI TEMETŐI MŰEMLÉK SÍR EGYÜTTES 

162. MIHÁLYI TEMETŐI MŰEMLÉK SÍR EGYÜTTES 

163. MILLENNIUMI EMLÉKKERESZT 

164. MOLNÁR SÁNDOR KÁDÁRMESTER ÉS A MUNKÁSSÁGA ÁLTAL KÉPVISELT ÉRTÉKEK 

165. MOSONMAGYARÓVÁR 1956-OS TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYÁSZNAPRA (OKTÓBER 
26.) 

166. MOSONMAGYARÓVÁR ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE 

167. MOSONMAGYARÓVÁR ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE 

168. MOTOROS TALÁLKOZÓ 

169. NAGYCENKI RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ 

170. NAGYMÉRETŰ FAPRÉSEK 

171. NÉMET ÉNEKKAROK MEGYEI TALÁLKOZÓJA 

172. NÉMET NAP 

173. NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR 

174. NYÚLI KERESZTÚT 

175. ORSZÁGZÁSZLÓ (LIGET) 

176. ÓVÁRI SAJT/OK 

177. ÓVÁRI SAJT/OK 

178. ÓVODA ÉPÜLETE 

179. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉPÜLETE 

180. PALOTASOR 

181. PANNONHALMI PÁLINKÁK 

182. PÁPAI EMLÉKKERESZT A SPORTPÁLYÁNÁL 

183. PARTLAKÁS 

184. PÁTZAY PÁL MUNKÁSSÁGA 

185. PUSZTASOMORJAI MÁKOS RÉTES 

186. RÁBA NÉPTÁNCEGYÜTTES 

187. RÁBAKÖZI HELYTÖRTÉNET-KUTATÓK TÁRSULATA 

188. RÁBAKÖZI HÍMZÉS 

189. RÁBAKÖZI HÍMZÉSMOTÍVUMOK 

190. RÁBAKÖZI PEREC 
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191. RADNÓTI EMLÉKSZOBOR 

192. RÁTH-KASTÉLY EMLÉKE KORABELI FÉNYKÉPEKEN 

193. RÉPCE FOLYÓ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁT KÉPEZŐ SZAKASZA MŰTÁRGGYAL EGYÜTT 

194. RUGLI DEZSŐ TÉGLA ÉS CSERÉPMÚZEUM 

195. SALLÓ ISTVÁN FAFARAGÁSAI – ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK ALKOTÁS 

196. SÁNDOR JÓZSEF PÉTER „ROGYASZTOTT ÜVEG BURKOLATI ELEMEK ÉS DÍSZTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE” MUNKÁSSÁGA 

197. SÁRKÁNYLYUK-VÍZMOSÁS 

198. SARLÓS BOLDOGASSZONY KEGYKÁPOLNA, MÁRIAKÁLNOK 

199. SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM (KÓPHÁZA) 

200. SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM (RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM) 

201. SELMECI DIÁKHAGYOMÁNYOK 

202. SOMORJAI TIKSZEDÉS 

203. SOPRONI ÚT 50. - MÓDOS POLGÁRI LAKÓHÁZ - ÁGYÚGOLYÓS HÁZ 

204. SÓS ANTAL ÖRÖKSÉGE 

205. SZANYBAN FELÁLLÍTOTT FOGADALMI KERESZTEK 

206. SZANYI BOKRÉTA EGYÜTTES 

207. SZANYI BOKRÉTA NÉPTÁNCEGYÜTTES 

208. SZANYI HÁROMTORNYÚ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TEMPLOM 

209. SZANYI KÁPOLNÁK 

210. SZANYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TEMPLOM 

211. SZANYI VOLT PÜSPÖKI KASTÉLY 

212. SZENT ANNA KÁPOLNA ÉS ZARÁNDOKHELY 

213. SZENT ANNA RK. TEMPLOM 

214. SZENT ANTAL KÁPOLNA 

215. SZENT IMRE KÁPOLNA 

216. SZENT ISTVÁN DOMBORMŰ (VASÚTÁLLOMÁS) 

217. SZENT ISTVÁN MELLSZOBRA 

218. SZENT ISTVÁN RK. TEMPLOM 

219. SZENT LÁSZLÓ HERMA 

220. SZENT MÁRTON SZOBOR 

221. SZENT MIHÁLY KÁPOLNA ÉS KÁLVÁRIA 

222. SZENT PÉTER APOSTOL RK. TEMPLOM 

223. SZENT ROZÁLIA SZOBOR 

224. SZENT VENDEL KÁPOLNA 

225. SZENTJÁNOSI TEMETŐKÁPOLNA 

226. SZENTMÁRTONI TEMETŐ EMLÉKHELYE 

227. SZIGETHY ATTILA MUNKÁSSÁGA 

228. SZIGETKÖZI CSUTORA NÉPTÁNCEGYÜTTES 

229. SZIGETKÖZI FRISS VÍZ 

230. SZIGETKÖZI FRISS VÍZ 

231. SZIGETKÖZI SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL 

232. SZILI BÚCSÚ 

233. SZILI BÚCSÚ 

234. SZILI CSÉPTÁNC 
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235. SZILI KARÉJ 

236. SZÓRÁDY-FÉLE HENGERMALOM 

237. SZÜLLŐ GÉZA SÍREMLÉK 

238. TANÉVKEZDŐ SZENTMISE 

239. TEMETŐ KÁPOLNA 

240. TEMPLOMBÁSTYA EMLÉKTÁBLÁJA 

241. TÉNYŐ LEGENDÁI 

242. TÉNYŐ SZAKRÁLIS EMLÉKEI (KERESZTEK, EGYHÁZI JELLEGŰ KÖZTERÜLETI SZOBROK) 

243. TÉNYŐI TÁJHÁZ 

244. TÉNYŐI TÁJHÁZ 

245. TERMÁLKÚT 

246. TERMÉNYÁLDÁS 

247. TERMÉNYKIÁLLÍTÁS 

248. TÉTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

249. TŐBEN ELÁGAZÓ TÖLGYFÁK 

250. TÖRTÉNELMI EMLÉKOSZLOP 

251. TRIANONI EMLÉKHELY 

252. TÜNDÉRKERT 

253. TŰZOLTÓ FECSKENDŐ, TŰZOLTÓ TARTÁLYKOCSI 

254. TŰZZOMÁNC – NÉMETHNÉ ANDORKA KLÁRA MUNKÁSSÁGA 

255. VÁROSHÁZA 

256. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKHELYEK 

257. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK (KIS TEMPLOM HOMLOKZATI FALÁN) 

258. VITNYÉDI BÖLCSŐCSKE 

259. VITNYÉDI CSIPKEHARISNYA 

260. VITNYÉDI PÜNKÖSDÖLŐ 

261. VITNYÉDI VISELET 

262. VÍZI KARNEVÁL 

263. VÍZMOSÁSKÖTŐ GÁTAK 

264. VOLT PÜSPÖKI VADÁSZKASTÉLY ÉS KERT 

265. VÖRÖS KÉP 

266. WYSS CSÁSZÁRI TÁBORNOK SÍRJA KOVÁCSOLTVAS KERESZT 

267. ZSIDÓ TEMETŐ 

 


