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I. Előzmények  

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 

határozza meg részletesen a megyei önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos feladat‐ 

és hatásköreit. A Tftv. 11. § (1) bekezdése a területfejlesztési feladatok kapcsán írja elő, hogy 

a megyei önkormányzatnak a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása 

körében az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban ki kell dolgoznia 

és el kell fogadnia a megye területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját.  

 

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a 79/2012.(XI.23.)KH-val fogadta el a Helyzetfeltárás 

részét képező Partnerségi tervet, majd a 2/2014.(II.14.)KH-val fogadta el a 2030‐ig szóló 

megyei területfejlesztési koncepciót, ezt követően pedig a 60/2014.(XI. 26.)KH-val a 2014‐

2020 közötti időszakra készült megyei területfejlesztési programot.  

 

A 2021‐27‐es költségvetési ciklus előkészítése érdekében szükséges a fenti dokumentumok 

felülvizsgálata, átdolgozása, hiszen ezek a tervek alapozzák meg többek között az uniós 

források területi szintű felhasználásának tervezését.  

 

Ennek első lépcsője a partnerség elvének érvényesítését biztosító területfejlesztési partnerségi 

terv kidolgozása. 

 

A területi tervezés munkarészeként kidolgozandó partnerségi terv a részvételi tervezési 

(társadalmasítási) folyamat menedzselésének eszköze.  

 

A 218/2009.(X. 6.)Kormányrendelet szerint a partnerségi terv a tervezés folyamatában 

meghatározza 

• a bevonandó célcsoportot,  

• az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és 

részvételi formáit, 

• a bevonás céljait. 

 

A jelenleg hatályos fejlesztési dokumentumokat igen alapos és körültekintő partnerségi 

folyamat és tervezési munka kísérte végig, körülbelül 2 éves időtartamban. Az egyeztetés 

gyakorlata már kialakult a partnerségi folyamatban úgy a tervezésben, mint a döntések 

megalapozásában.  

A követelményeknek megfelelően lezajlottak a megye és az országhatáron átnyúló közös 

érdekeket érintő egyeztetések is. A partnerségi folyamatban aktívan részt vett az akkori 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium is.  

 

A meglévő partnerségi terv alapvetéseit megtartva az új, aktualizált jogszabályok keretei között 

készült a jelen partnerségi terv.  

 

A jelen tervezési időszakra vonatkozó partnerségi, tervezési és egyeztetési tevékenységekre a 

korábbi eredményes gyakorlatnál rövidebb idő áll rendelkezésre.  

A Pénzügyminisztérium útmutatót bocsátott ki mind a területi tervi dokumentumok, mind az 

ahhoz kapcsolódó partnerségi terv tartalmi és formai elvárásaira vonatkozóan. 
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II. A PARTNERSÉG ELVI KERETEI ÉS GYAKORLATA A 

HELYZETELEMZÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN 

Az EU regionális politikája 1992-ben a Maastricht-i alapelvek között nevesítette a partnerség 

elvét, amelyet a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény ( Tftv.) is alapelvként rögzített. 

Ez gyakorlatilag a területfejlesztésért felelős szervezetek és a területfejlesztéssel érintettek 

együttműködését jelenti a különböző területi szinteken a területfejlesztést megalapozó stratégiai 

dokumentumok (hosszú távú fejlesztési koncepció, középtávú fejlesztési program) 

elkészítésében, illetve a programok megvalósításában. Partnerség alatt a szereplők bevonására, 

érdemi konzultációra épülő kommunikációt értünk, amely a döntési folyamat egészében jelen 

van. 

 

A területi tervezésre vonatkozóan a partnerség elve részben a kötelező egyeztetési eljáráson 

keresztül érvényesül, amelyet a 218/2009.(X.6.) Kormányrendelet határoz meg. A rendelet  

10. melléklete definiálja a koncepciók és programok véleményezésére jogosult szervezeteket. 

A felsorolt szervezetek alapvetően egy ágazati/szakmai és egy politikai kört  

(pl. önkormányzatok) fednek le. Ebben az esetben az elkészült dokumentum kötelezően kért 

véleményezéséről van szó.  

 

A partnerség alapú tervezés növeli a döntéshozás demokratikusabb megvalósítását, a tervnek a 

megyei szereplők általi elfogadottságát és ezzel legitimitását, javítja a döntés minőségét, 

megelőzheti/kezelheti a szereplők közötti konfliktus helyzeteket és az előző tényezők hatására, 

az érintett szereplők aktivizálásával segíti a megvalósítás sikerességét. 

 

Az érintettek bevonása a tervezési folyamatba több szakaszra bontható. Ideális esetben a 

tervezés indításakor szükséges az érdekeltek első megszólítása. A következő szakasz a 

dokumentum egyes munkaváltozatainak bemutatása az érintettek számára, értékelésük és 

véleményük kérése. A harmadik szakasz a dokumentum véglegesítése előtt, annak 

nyilvánosságra bocsátása. 

 

III. A RÉSZVÉTELI TERVEZÉS FORMÁI,TECHNIKÁI 

A. A RÉSZVÉTEL FORMÁI 

Részvételi tervezés formái közé tartozik a kommunikáció, az érintettek bevonása és az 

információ áramlás. 

A kommunikáció lehet 

- egyirányú: visszacsatolás nélküli, a döntéshozón és szakértőin kívül minden más érintett passzív 

befogadóként vesz részt,  

- kétirányú: a döntéshozó és szakértőcsoportja kérdez, a többi érintett fél válaszol vagy  

- többirányú, ahol a döntéshozón és szakértőin kívül egy vagy több további aktív résztvevő között 

egyenrangú párbeszéd folyik. 

A kommunikáció irányulhat az előterjesztett dokumentum megvitatására (pl. véleményezés, vitafórum, 

vitanap), vagy (kérdőívvel, szabályozott keretekkel, felvezetéssel stb.) irányított gondolatgeneráláras, 

közös tervezésre (pl. műhelynap, ötletbörze, információgyűjtés). 

 

Az érintettek bevonása történhet nyilvánosan (bárki számára hozzáférhető), zártkörűen (korlátozottan 

hozzáférhető) vagy egyéni módon (a döntéshozó külön-külön szólítja meg az érintetteket), továbbá 

közvetlenül, vagy közvetetten képviselőik, (ernyő)szervezeteik útján. 
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Az információt eljuttathatjuk direkt kapcsolatfelvétel útján (az érintettek közvetlen megszólításával, 

postai vagy elektronikus levél), vagy nyilvános közzététellel (az érintettek követlen megszólítása nélkül). 

 

B. A RÉSZVÉTELI TERVEZÉS TECHNIKÁI 

A részvételi tervezés technikai lehetőségei az elmúlt évtizedekben, az információs 

forradalomnak köszönhetően rendkívüli módon kitágultak. A szóba jöhető technikák 

nagymértékben függnek a rendelkezésre álló időtől, pénzügyi lehetőségektől, a rendelkezésre 

álló technikai feltételektől és a bevonandók képességeitől, készségeitől a különféle eszközök 

használatában. Ez utóbbi nagyon fontos szempont, hiszen szélsőséges esetben olyan társadalmi 

csoportok véleménye is fontos, akiknél az alapvető olvasási-szövegértési készségek is 

hiányoznak. Másik végletet a legkorszerűbb web 2.0 alkalmazásokat (facebook, google+, 

twitters, blog, stb) profi módon használó rétegek jelentik („Y generáció”), akik viszont a 

hagyományos módszereket sok esetben nehézkesnek, időrablónak találják. E szempont alapján 

javasolt a hagyományos és korszerű médiumok vegyes használata, az internetet illetően inkább 

a hagyományosabb, idősebb generációk körében is rutinosan használt lehetőségeinek 

alkalmazása.  

Az alapvető technikák két csoportra oszthatók: személyes (élő, szemtől-szemben) érintkezésen 

alapuló és ún. távtechnikák, melyek a kommunikációs formáktól különbözően változhatnak.  

 

Tekintettel a 2020-ban kialakult COVID-19 pandémiára, amely még a 2021 évben sem szűnt 

meg ezért a részvételi tervezés technikái közül főként a távtechnika, elektronikus 

kapcsolattartási formák alkalmazásával bonyolítjuk le az egyeztetéseket. 

 

IV. RÉSZVÉTELI TERVEZÉS SZERVEZETI KERETEI 

A területfejlesztési tervezés szervezeti keretei részben jogszabályilag rendezettek, részben 

kormányzati szinten kialakított, részben pedig a megyék egyedi döntése szerint alakítható. 
 

A.  JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT ÉS EGYÉB, A KORMÁNY ÁLTAL 

LÉTREHOZOTT INTÉZMÉNYEK 

Országos szervek 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2020. július 1. óta 

hatályban lévő változata szerint a részvételi tervezés legmagasabb szintű intézményeként az 

Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (OTÉF) működik, mely a Kormány, a 

megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, a megyei jogú városok és a fővárosi 

kerületek közötti konzultáció és tárgyalások érdekegyeztető fóruma, elnöke a területfejlesztés 

stratégiai tervezéséért felelős miniszter. Az OTÉF feladata többek között az érdekek feltárása, 

egyeztetése, a javaslatok, alternatívák vizsgálata, valamint a fejlesztési elképzelések 

összehangolása. A fórumokon a megyéket a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének 

elnöke és négy delegáltja képviseli. Az OTÉF konszenzussal hozza meg döntéseit, a 

kormányzati és az önkormányzati tagok egy‐egy szavazattal rendelkeznek.   

Területi szervek 

A regionális területfejlesztési konzultációs fórumnak a régió részét képező megyék, Győr-

Mooson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye a tagjai. A regionális fórum eljár a döntést, 

állásfoglalást igénylő ügyekben, összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát. A 

konzultációba javasolt a nagyobb városokat, esetleg fontosabb gazdasági szereplőket is 

bevonni. 

 

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum tagjai – a törvénnyel összhangban – Győr-

Moson-Sopron megyében a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke és a két megyei jogú város Győr 
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és Sopron polgármesterei. A fórum feladata, hogy előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés 

területfejlesztést érintő ügyeiben, egyéb jogköre (pl. döntési) nincsen. A fórum 

munkaszervezettel nem rendelkezik, a feladatok elvégzése az önkormányzatok megegyezésétől 

függ. 

 

A térségi fejlesztési tanácsokat egyes területfejlesztési feladatok ellátása érdekében hozhatja 

létre a megyei önkormányzat önállóan, vagy a szomszédos megye önkormányzatával közösen. 

A fejlesztési tanácsokat a törvény jogi személynek tekinti, melyet a Magyar Államkincstár vesz 

nyilvántartásba. Feladata többek között, hogy legalább kétévente vizsgálja a fejlesztési 

szükségleteket a gazdasági, társadalmi, és környezeti folyamatok tükrében, kidolgozza a térség 

területfejlesztési koncepcióját és programját, figyelemmel kíséri az operatív programok térséget 

érintő végrehajtását, véleményezi a megyék területfejlesztési koncepcióját és programját. 

Tagjai a megyei közgyűlések elnökei továbbá az érintett megyei közgyűlések egy‐egy 

képviselője, valamint az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszter képviselője. 

Győr-Moson-Sopron megye esetében területfejlesztési jelentőséggel bír az „M9” Térségi 

Fejlesztési Tanács. 

 

Potenciális területi egységek lehetnek még 

• a világörökség területek és a Fertő-Hanság Nemzeti Park által érintett terület, valamint 

a Szigetköz Natúrpark, melyek fejlesztési programtérségként történő kezelése a 

megőrzés és fejlesztés integrálása érdekében úttörő lépés lenne. 

• Az önkormányzatok által létrehozhatók területfejlesztési önkormányzati társulások,. 

Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg 7 többcélú kistérségi társulás lát el 

területfejlesztési feladatokat. Tekintettel az EU által tervezett CLLD programokra, 

javasolt a kistérségeket is egyfajta LEADER szemlélet irányába való elmozdulásra 

ösztönözni (gazdasági és civil szereplők bevonása a döntésekbe), másrészt ösztönözni 

őket a sajátos megyei térségek mentén történő összefogásra, közös tervezésre, közös 

döntésekre stb. 

• Határ menti, határon átnyúló fejlesztések kapcsán EGTC‐k, szomszédos megyék 

 

Az államigazgatási szervek elsősorban adatgazdaként (információszolgáltatás), hatóságként, 

egyes esetekben szakmai segítségnyújtóként érintettek a tervezésben (kormányhivatal 

szakigazgatási szervei, minisztériumok háttérintézményei), de véleményezési és javaslattételi  

fázisokban is számítunk a közreműködésükre, szak-és területi ismereteikre. 

A 218/2009.(X.6.) Kormányrendelet meghatározza azon államigazgatási szervek és egyéb 

szervezetek körét, melyeket a területfejlesztési tervezésbe véleményezőként be kell vonni.  

 

 

B. AJÁNLOTT SZERVEZETI-INTÉZMÉNYI KERETEK 

A törvény a partnerség illetve részvételi tervezés szervezeti-intézményi kereteit alapvetően a 

megyék és a fölöttük álló döntéshozó szervek, illetve a megyék és az államigazgatás szervek 

közötti viszonylatban rendezi, megyén belüli intézményeire csak egy ponton (önkormányzati 

társulások) tér ki. Az ajánlások tehát elsősorban ez utóbbira vonatkoznak. 

A területfejlesztés megyén belüli szervezeti-intézményi rendszerének  

- egyrészt illeszkednie kell a magasabb rendű rendszerekhez és a jogszabályban megadott 

keretekhez,  

- másrészt biztosítania kell a megfelelő szakszerűséget a tervezés minden fázisában és 

minden részszegmensében,  
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- végezetül megfelelő legitimitással kell rendelkeznie, mind fölfelé (a régió, a kormányzat, 

a térségi fejlesztési tanácsok felé), mind a megye lakosai, vállalkozói, civilszervezetei, 

önkormányzatai és a döntés-hozók (megyei közgyűlés) irányában.  

 

A megyei területfejlesztés intézményi rendszere: 

• döntéshozó szerv – megyei közgyűlés, 

döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező, ellenőrző munkát elsősorban a 

Területfejlesztési és Nemzetiségi Bizottság végzi, 

• a tervezés és a fejlesztés irányítója: Győr-Moson-Sopron megye közgyűlésének elnöke, 

• a tervezés-fejlesztés munkaszervezete (a Területfejlesztési és Területrendezési Iroda és 

a külső szakértő szervezet), 

• a részvételi tervezés szervezetei: 

–  regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumok 

– önkormányzati területfejlesztési társulások és LEADER közösségek 

– lakosságot közvetlenül megszólító kezdeményezések, 

– jogszabályban előírtak és azon túli véleményezők.  

 

V. A RÉSZVÉTELI (PARTNERSÉGI) FOLYAMAT FELÉPÍTÉSE  

A. MÉRFÖLDKÖVEK 

A részvételi/partnerségi folyamat mérföldkövei az alábbiak: 

• Előkészület 

– partnerségi terv elkészítése; 

– finanszírozás biztosítása a költségvetésben (közgyűlés); 

– a szükséges testületi döntések előkészítése, jóváhagyása (hivatal, 

közgyűlés); 

– szükséges eszközök, mobil infrastruktúra, fogyóeszközök rendelkezésre 

állásának biztosítása/megszervezése (hivatal). 

• Lebonyolítás  

– meghirdetés, dokumentumok megküldése, közzététele (hivatal, rendszergazda);  

– rendezvények lebonyolítása (hivatal); 

– összegyűjtött, rendszerezett vélemények, állásfoglalások, ajánlások megküldése 

a tervezőnek (hivatal). 

• Visszacsatolás  

– megküldött vélemények, állásfoglalások, ajánlások dokumentálása (tervező); 

– tervezői válaszok és a terven történő átvezetésre vonatkozó tervezői javaslat 

elkészítése, egyeztetés, véglegesítés (tervező a hivatallal egyeztetve). 

• Nyomon követés  

– munkaanyagok, vélemények, állásfoglalások beépítése, végleges 

tervdokumentum eljuttatása az előírt szerveknek (hivatal); 

– hírek, információk a rendezvényekről, eseményekről, utólagos beszámolók 

(hivatal);  

– Elektronikus és írott helyi sajtó tájékoztatása, interjúk (előzetes tájékoztatás, 

utólagos beszámolók – hivatal). 
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B. A RÉSZVÉTELI TERVEZÉS TARTALMI ELEMEI  

I. HELYZETFELTÁRÁS – HELYZETÉRTÉKELÉS –ELŐKÉSZÍTÉS 

A megyei koncepció és program, valamint az azokat megalapozó helyzetértékelés 

elkészítésének felelőse a megyei önkormányzat. Az egyes megyei önkormányzatok, a 

tervezéshez rendelkezésre álló szűkös erőforrásokhoz mérten eltérő módon kezdték meg a 

megyei helyzetértékelés kidolgozását. Győr-Moson-Sopron megye önkormányzata egy vegyes 

rendszer alkalmazását választotta. A megyei önkormányzat elkészítette a Partnerségi Tervet, a 

szakmai dokumentum összeállítását közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott külső szakmai 

szervezettel végezteti, ugyanakkor a dokumentumhoz kapcsolódó partnerség koordinálását 

saját munkaszervezetével látja el. A megyei önkormányzat területfejlesztési partnereit a III. 

pontban feltüntetett táblázat tartalmazza. 

 
II. A TERVEZÉS ÉS PARTNERSÉG EDDIG MEGVALÓSULT 

FOLYAMATA 

 

A Pénzügyminisztérium 2019. február 26-án küldött leiratával megkereste a megyei 

önkormányzatokat a területfejlesztési szektorális terv kidolgozásában való közreműködés 

kérésével az alábbiak szerint.  

„A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet 

növelő felhasználásának tervezéséről” szóló 1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat (a 

továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja felhívja a pénzügyminisztert, hogy készítse el a 

Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképességének növelését szolgáló, 

területfejlesztés szektorális fejlesztési tervét. Magyarország érdeke az, hogy a területfejlesztés 

szektorális fejlesztési terv az ország egyes térségéit a legjobban ismerő szervezetek (megyei 

önkormányzatok, Fővárosi Önkormányzat, megyei jogú városok önkormányzatai, valamint a 

két kiemelt térségi fejlesztési tanács) közreműködésével készüljön el. 

 

A leiratnak megfelelően a két megyei jogú város a megküldött tervezési útmutató és tervezési 

dokumentumok alapján elkészítette a területfejlesztés szektorális fejlesztési tervéhez 

kapcsolódó, annak megalapozását támogató megyei önkormányzati igényeket és javaslatokat.  

 

2019. márciusában elkészült Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Terv 2021-2027 

tervezési munkladokumentuma a területi fejlesztési igények előzetes felmérésére. 

 

Az önkormányzati hivatal 2020. augusztusában kérdőíves megkereséssel fordult a megyei jogú 

városokhoz és a telepükésekhez. 

Ezek a szervezetek az alábbi kérdésekre válaszoltak: 

− Melyek a települést jellemző fő adatok (pl. népességszám, foglalkoztatottság, 

vállalkozások számának alakulása, stb.) 

− Melyek a település 2021-2027 közötti időszakra meghatározott legfontosabb 

prioritásai? A legfontosabb prioritások megnevezése, a lehetséges célszámokkal 

„ellátva”. 

 

A Pénzügyminisztérium 2019. december és 2021. januárja között több alkalommal tartott 

személyes és online tájékoztatót/egyeztetést a megyei önkormányzatok részére: 

− a kohéziós politika jövőjéről folyamatban lévő tárgyalásokról, a 2021-2027-es 

tervidőszakra vonatkozó főbb keretek várható alakulásáról (különös tekintettel a területi 

tervezésre); 
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− a nemzeti szintű tervezés és a területi tervezés kapcsolatáról és aktuális feladatairól; 

 

 
III. A MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI SZEREPLŐINEK TERVEI 

A megye fejlődésére ható külső és belső tényezők elemzése mellett a jövőépítés másik fontos 

alapköve az egyes területfejlesztési szereplők terveinek megismerése és rendszerezése.  

 
A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSSEL FELTÁRT FEJLESZTÉSI CÉLOK 

A megyei önkormányzat tekintettel a pandémiás helyzetre 2020. augusztusában kérdőíves 

formában megkereste a megye települési önkormányzatait, hogy a tervezéshez naprekész 

információkkal rendelkezzen a fejlesztési prioritásokkal kapcsolatban. A kérdőívben arra 

kértük a településeket, hogy rangsorolják a számukra legfontosabb fejlesztési területeket. A 

települések által legfontosabbnak ítélt fejlesztési tématerületek az alábbiak: 

• A középületek energiafelhasználásának optimalizálása 

• Egészségügyi infrastruktúra, berendezések, mobil eszközök, az egészségügy 

digitalizálása 

• Kerékpározási infrastruktúra 

• Belterületi utak, járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése 

• Csapadékvíz hálózat felújítása, víztározók építése 

• Turizmus fejlesztése (épített és természeti örökség védelme) 

• Vízellátás, szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 

• Üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, inkubátor házak) 

 

A TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM EGYEZTETÉSÉNEK 

JOGSZABÁLY SZERINTI RENDJE  

Tervezés szakaszai: előkészítő fázis, javaslattevő fázis. A területfejlesztési koncepció és 

területfejlesztési program egyeztetésének rendjét a 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 16‐19. 

§‐a szabályozza.   

A véleményezésre 45 napot kell biztosítani. Ennek az egyeztetésnek a digitális felülete a 

Lechner Tudásközpont által működtetett rendszer, mely valószínűsíthetően a területrendezési 

tervek készítésekor megismert E‐Tér rendszer lesz. Ennek kezeléséért a megyei önkormányzat 

a felelős. A társadalmi egyeztetés felülete hivatalosan a Területi Információs Rendszer (TeIR), 

de azt indokolt a megye honlapján is közzétenni.  

A véleményezésbe bevonandó szervekről a Kormányrendelet 18. § (1) és (5) bekezdése 

rendelkezik. 

 

A bevonásra kerülő szervezetek köre: 

 
ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 

MINISZTEREK Dr. Pintért Sándor-belügyminiszter; 

Dr. Benkő Tibor-honvédelmi miniszter; 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter; 

Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; 

Prof. Dr. Kásler Miklós-emberi erőforrások 

miniszter; 

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter; 

Dr. Nagy István-agrárminiszter; 
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Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, 

egyházügyekért és nemzetiségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes 

Mager Andrea a nemzeti vagyon kezeléséért 

felelős tárca nélküli miniszter 

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli 

miniszter 

Süli János a Paksi Atomerőmű bővítéséért 

felelős tárca nélküli miniszter 

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCS 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI 

ÉRDEKSZÖVETSÉGEK 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége; 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége; 

Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége; 

Megyei Jogú Városok Szövetsége; 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos 

Érdekszövetsége; 

Községek, Kistelepülések és Kistérségek 

Országos Önkormányzati Szövetsége; 

Magyar Faluszövetség; 

ÉRINTETT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI 

TANÁCSOK 

M9 Térségfejlesztési Tanács 

ÉRINTETT MEGYEI 

ÖNKORMÁNYZATOK 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat; 

Vas Megyei Önkormányzat; 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat; 

Veszprém Megyei Önkormányzat; 

Zala Megyei Önkormányzat 

Szlovákia: Pozsonyi -, Nyitrai -, Nagyszombati 

kerület; 

Ausztria: Burgenland tartomány 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK Kara Ákos 

Simon Róbert Balázs 

Dr. Nagy István 

Gyopáros Alpár 

Barcza Attila 

HERMANN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT Kft. 

ÉRINTETT ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERVEK 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és természetvédelmi 

főosztálya; 

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság; 

Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak Dunántúli 

Kirendeltség; 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága; 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága; 

Központi Statisztikai Hivatal Győri 

Igazgatósága; 

Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron 

Megyei Igazgatósága; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal; 
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Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 

Hivatal; 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége; 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet; 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága; 

Nemzeti Földügyi Központ Győr-Moson-

Sopron Megyei Igazgatóság; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi 

Bizottság; 

Nemzeti Befektetési Ügynökség; 

Alkotmányvédelmi Hivatal Győr-Moson-

Sopron Megyei Kirendeltsége; 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Győr-Moson-

Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága; 

Győri Törvényszék; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség; 
KAMARÁK Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-

Sopron Megyei Igazgatóság 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara 

Győri Ipartestület 

Sopron és Vidéke Ipartestület 

CIVIL SZERVEZETEK Civil Információs Centrum 

EGYHÁZAK 

 

A megyei önkormányzat honlapjára kikerülő egyes dokumentumok egyeztetési változatainak 

véleményezésére a megye valamennyi településének lehetőséget biztosítunk. 

 

AZ ELKÉSZÍTENDŐ TERVEK, A BEVONANDÓ PARTNEREK, BEVONÁSUK 

CÉLJA, MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE   

 

A partnerségi terv figyelembevételével társadalmasításra kerülő tervek:  

1. A 2030‐ig szóló Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát és a 2021‐2027 

közötti időszakra szóló területfejlesztési programot megalapozó helyzetfeltárás‐értékelés 

 

2. A Területfejlesztési Koncepció és Program javaslattevő fázisa  

 

3. A területi hatásvizsgálat és környezeti értékelés  

 

4. A 2021‐2027 közötti időszakra szóló Megyei Integrált Területi Program   
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A helyzetfeltárás, koncepció és program tervezeteinek véleményezése a lentebbiek szerint 

történik, valamint a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott egyes 

szervezetekkel.  Ez utóbbi esetben 45 nap áll rendelkezésre a vélemények visszaküldésére.  

A koncepció felülvizsgálata és az új területfejlesztési stratégiai program készítésénél szükséges 

a területi és környezeti hatásvizsgálat felülvizsgálata (koncepciónál) és új hatásvizsgálat 

készítése (programnál). Ennek társadalmasítása és elfogadása szervesen beépül a tervezési 

folyamatba. 

 

Tervezési fázis Feladat Partnerek 

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS 

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS 

A partnerek bevonásának 

célja: a partnerek előzetes 

tájékoztatása, előzetes 

véleménykérés a 

jövőképről, prioritásokról, 

beavatkozási, 

célrendszerről, 

intézkedési javaslatok 

értékelése.  

Tájékoztatás a tervezés 

megindításáról  

 Online és nyomtatott média  

(kommunikációs kampány,  

cikk, riport)  

Nyilvánosság  

Online kérdőív helyzetfeltárás 

frissítése  

érdekében, a hatályos megyei  

településfejlesztési tervekről, 

(megőrzendő sarokpontok) és 

javaslati irányokról  

egyéb kapcsolódó kérdésekről 

Adatközlés lehetőségének 

biztosítása  

megyei közgyűlés tagjai,  

VK OGY képviselők,   

MTKF,  

települési önkormányzatok, 

területi vonatkozású civil 

szervezetek (pl. natúrparkok)  

….  

Online fókuszcsoportos  

kérdőív Tartalma:   

helyzetfeltárás frissítése 

érdekében, a megőrzendő 

sarokpontok és ágazati stratégiai 

célok,,  

javaslatok, jó gyakorlatok 

Adatközlés lehetőségének 

biztosítása  

Ágazati képviselők pl. 

vízgazd., erdészet,  

természetvédelem,  kamarák, 

pl. agrár, építész, mérnöki,  

gazdasági   

Helyzetfeltárás, 

előkészítő munkarész, 

szintézis munkaanyag 

(SWOT, fejlesztési, 

cselekvési irányok) 

véleményezése  

  MTKF,  

települési önkormányzatok, 

ágazatok államigazgatási 

szereplők, megyei fórumok, 

platformok  

(felzárkózási, foglalkoztatási, 

klíma)  
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TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 

(Párhuzamos tervezés során kerül kidolgozásra) 

Előzetes tervjavaslatok  

(módosítások)  

  

A partnerek bevonásának 

célja: a célrendszerben, 

beavatkozásokban, 

prioritás struktúrában 

javasolt módosítások 

megvitatása a 

műhelyekkel, a tervezet 

korrekciója a felmerült 

javaslatokkal.  

Zárt rendezvény és/vagy  

Videókonferencia  

Előkészítő fázis eredményeinek  

kiértékelése, előzetes módosítási 

irányok meghatározása  

MTKF 

Műhelymunka zárt  

rendezvényenként és/vagy‐  

Videokonferencia 

Előkészítő fázis eredményeinek  

kiértékelése, előzetes módosítási 

irányok  

meghatározása,válaszadások 

  

Térségi fejlesztési tanács 

Videókonferencia  

Előkészítő fázis eredményeinek  

kiértékelése, előzetes módosítási 

irányok meghatározása  

Térségi Fejlesztési Tanács, 

szomszédos  

megyék 

Közgyűlés döntése a koncepció és program egyeztetési változatának elfogadásáról 

Közbenső tervjavaslat  

  

A partnerek bevonásának 

célja: társadalmasítás, a 

vélemények, javaslatok 

általános megkérése a 

tervezet alapján.  

Tájékoztatás és  

véleménykérelem a  

területfejlesztési terv módosítási 

javaslatáról  E‐Tér (+e‐mail) 

TEIR 

Összes partner 

(nyilvánosság)  

Tervezet bemutatása 

kommunikációs kampány, a 

közösségi médián keresztüli 

figyelemfelkeltés, online elérhető 

videó tervbemutatás   

Nyilvánosság  

Beérkezett vélemények alapján a 

tervezet véglegesítése zárt ülés 

és/vagy Videókonferencia  

Tervezők 

Egyeztetés Győr és Sopron MJV Önkormányzataival (egyetértési jog) 
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TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT (218/2009. (X. 6.) Korm. rend.) ÉS KÖRNYEZETI 

ÉRTÉKELÉS (2/2005. (I.11.) Korm. rend) 

A területi tervek 

módosításához, 

készítéséhez kapcsolódó 

kísérő  

eljárások  

  

Partnerek bevonásának 

célja: tájékoztatás  

Véleményezési eljárással 

párhuzamosan (honlap, TeIR), 

környezeti értékelés esetén a 

környezet védelméért felelős 

szerveknek is megküldésre kerül 

Összes partner 

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP) ‐ AKCIÓTERV 

ITP javaslat  

  

A partnerek bevonásának 

célja: társadalmasítás, a 

vélemények, javaslatok 

általános megkérése a 

tervezet alapján.  

Tervezet bemutatása 

kommunikációs kampány, a 

közösségi médián keresztüli  

figyelemfelkeltés   

Nyilvánosság  

Beérkezett vélemények alapján a 

tervezet véglegesítése zárt ülés 

és/vagy Videókonferencia  

Tervezők, megyei közgyűlés 

képviselői, VK OGY 

képviselők, városok  

A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának kikérése (30 nap) 

– koncepcióra és programra, az ITP minőségbiztosítása 

ELFOGADÁS 

A fejlesztési dokumentumok jogszabály szerinti egymásra épülő sorrendben történő 

elfogadása. 

KÖZZÉTÉTEL 

A partnerek bevonásának 

célja: általános 

tájékoztatás, a fejlesztési 

tervek alkalmazásának és 

más tervekbe épülésének 

hatékony elősegítése.  

Elfogadott tervanyagok  

feltöltése E‐Tér (+e‐mail) TEIR 

Összes partner  

Tájékoztatás az elfogadásról 

Online és nyomtatott média 

Nyilvánosság  

 


