
Észrevételt tette Észrevétel típusa Idézett szöveg/Probléma/ Javaslat Megbízott megjegyzése (szakmai vélemények)
Állami Főépítészi Iroda kiemelt figyelem Győr-Moson-Sopron Megye Partnerségi terve 2021-2027 ( egyeztetési változat 1.0) dokumentummal kapcsolatos A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztés Program 
Állami Főépítészi Iroda javítás Nem tesz említést a koncepció a Budapest - Varsó Nagysebességű Vasútról, mely kiemelt állami fejlesztés és Helyzetfeltárásban korábban javítva, valamint a koncepció műszaki 
Állami Főépítészi Iroda javítás A soproni térségben nem kezeli megfelelő hangsúllyal a Fertő tavat, és annak lehetőségeit. A Fertő tóval A helyzetfeltárásban említésre került a Fertő-tó besorolása (II. víziút). 
Állami Főépítészi Iroda javítás A Rábát és a Lajta folyót nem említi a vízi közlekedés szempontjából, pedig ott is adódhatnak hosszútávon Ez turisztikai, illetve rekreációs felhasználás HF: 47-55.o.
Állami Főépítészi Iroda javítás A koncepció nem ad megfelelő hangsúlyt a megyében lévő két világörökségi területnek. A Fertő-táj világörökségi Nevesítésre került a koncepció 71-72.o.
Állami Főépítészi Iroda javítás Az épített örökségnek nem szentel akkora figyelmet, mint amekkora lehetőségeket az magában hordoz, pedig az Az épített örökség, a megyében található két nemzeti emlékhely és két 
Állami Főépítészi Iroda javítás A koncepció nem foglalkozik kellő mértékben a szlovák határ mentén átköltöző szlvák állampolgárokkal, és a A szlovák határ mentén átköltöző állampolgárokról nem áll 
Állami Főépítészi Iroda javítás Az ausztriai határszakaszon vizsgálja az ingázást, a munkaerő elszívást, de nem kezeli ennek a hozadékát, vagyis a Jelen helyzetelemzés során nem állnak rendelkezésre ilyen mélységű 
Állami Főépítészi Iroda javítás A megye autóipari húzóágazatán kívül jelentős, így említést érdemel az egészségturizmus és a ráépülő határmenti A dokumentum tartalmazza. (HF: 31. o. és 142. o.)
Állami Főépítészi Iroda javítás A turisztikai szolgáltatások közt nem jelenik meg az egészségturizmus, mely jelentős tényező ebben a megyében, A T4.5. tematikus cél nevesíti az egészsgturizmus fejlesztését. 
Állami Főépítészi Iroda javítás Nagyobb hangsúlyt kell fordítani az ivóvíz bázisok védelmére, és ezt már ezen dokumentációban is kiemelten A helyzetfeltárás és a magába foglalja ezeket a szempontokat! (HF: 
Állami Főépítészi Iroda javítás Nem jelenik meg a dokumentációban a jelenleg folyó Országfásítási Program és annak hosszú távú hatásai, annak A klímaadaptáció megfogalmazása mindezeket magában hordozza. 
Állami Főépítészi Iroda javítás A dokumentum csak kismértékben tér ki a COVID-19 járvány okozta hatásokra, annak ellenére, hogy az elmúlt Véleményünk szerint a helyzetfeltárás és a koncepció is minden területen 
Állami Főépítészi Iroda javítás Kérem az alábbi mondat felülvizsgálatát (57. oldal) .. A fejlesztések során figyelemmel kell lenni a megyei, illetve A mondat átfogalmazásra került.
Miniszterelnökség Építészti, javítás Területrendezési szempontból tett észrevétel: A Koncepció szintjén nem kerül kibontásra, hogy a fejelsztési Koncepció szintjén bemutatásra került, hogy a fejlesztési elképzelések 
Miniszterelnökség Építészti, javítás Világörökségi szempontból tett észrevételek: Helyzetfeltáró Munkarész. 4.4.3. Kulturális- és Tájvédelmi értékek. Javításra került. 4.4.3. fejezet.
Miniszterelnökség Építészti, javítás Településfejelsztési szempontból tett észrevételek: Koncepció 11.o. A gazdasági bázis SWOT elemzésénél nevesítik Az agrártermelők elöregedése nem megyei, és nem is országos, hanem 
Miniszterelnökség Építészti, javítás Koncepció 37.o. A T2.2. Energiahatékonyság tematikus cél keretében "fejlesztési fókuszpontok (KEHOP+ 4.0. A koncepcióban javításra került (37.o) és a stratégiai programban is 
Miniszterelnökség Építészti, javítás Koncepció 24.o. S4.Élhető települések stratégiai cél és 48. o. T3.6. Települési központok és alközpontok, leromlott Kiegészítésre került a koncepcióban (24.o.) és a stratégiában is 
Magyar Energetikai és Közmű javítás Koncepció Helyzetfeltárás / 8.4. Energiagazdálkodás fejezet. A Területfejlesztési Koncepció tartalmazza, hogy a Ez a témakör a stratégiai részben és az operatív programban 
GYŐR MJV javítás Koncepció Helyzetfeltárás / 8.4. Energiagazdálkodás fejezet Napenergia alfejezetet. Új bekezdés: "„Győr Megyei Javításra került
GYŐR MJV javítás Koncepció 4.5.1. fejezeténél FV1. Győr Megyei Jogú Város fejezet. Új bekezdés: "Magas hozzáadott értékű termelő Kiegészítésre került
Agrárminisztérium Jogalkotási fokozott figyelem Amennyiben Natura 2000 területet, vagy országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területet is Véleményünk szerint ez az észrevétel egy tényszerű megállapítás, ami a 
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "Általános észrevétel: 2. A megye területfejlesztési és területfelhasználási alapelvei" "A területfelhasználási elvek Javításra került. 
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "Általános észrevétel : 4. A megye célrendszere: Álláspontom szerint az idézett - a fejezetben többször előforduló - Javításra került. 
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás A felsorolt operatív programok elnevezései időközben megváltoztak. Javítrásra került.
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás 4.2. A megye stratégiai és fejlesztési céljai: S4. pont. Az "S4" stratégiai célkitűzést javasolom kiegészíteni a Kiegészítésre került
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "Fejlesztési fókuszpontok (VMOP és KEHOP plusz)" A fókuszpontok felsorolása nem tartalmazza az erdő- és fás Javításra került
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás „zöld fogyasztás” Álláspontom szerint az idézett kifejezés egybeírandó. Javításra került
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "Az erdősültség mértékének növelése, különös tekintettel az őshonos faunaállomány fenntartására" Az Javításra került
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "A zöldterületek, mind komplex rendszerek funkcióalapú és fenntartható kezelése, a biodiverzitás célzott növelése.” Javításra került
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "A vízi közlekedés a vasúthoz hasonlóan kedvező fajlagos energiafelhasználási és szennyezési mutatókkal Javításra került
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "Győr-Moson-Sopron megye területén főképp a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatása alá tartozó Tájvédelmi Említésre került! Az FHNP korábban már jóváhagyta
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "A naturparkok működésnek célja a természeti és kultúrtörténeti értékek megőrzése. A területen található a Kisebb módosítással, javításra került
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás "Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló területek: Javításra került. 
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás A koncepcióhoz készülő környezeti vizsgálat elsősorban a célokat tudja vizsgálni, így érdemes egy idealizált Ez a pont - értelmezésünk szerint - nem ránk, hanem arra a csapatra 
Agrárminisztérium Jogalkotási javítás A programhoz készülő környezeti vizsgálat már konkrétabb célokat, sőt az operatív részekhez kapcsolódva már az Lásd fentebb.
PM javítás A Helyzetelemző rész 9.1.3 fejezetében „kistérség” kifejezés szerepel. Kérjük, ezt javítani Javításra került. 
PM javaslat A 126. oldalon a helyzetelemzésben megjelenik a komplex mutató vizsgálata, amely a megye komplex helyzetét jól Javításra került (5.2.2. fejezet vége, cc. 77. oldal)

PM kiemelt figyelem

Kiemelt figyelmet fordítani az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) területi és szakpolitikai 
céljaihoz, prioritásaihoz történő illeszkedésre, valamint a Partnerségi Megállapodásban és az operatív programokban, 
kiemelten a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) szereplő fejlesztési 
tématerületekre

Kiemelt figyelmet fordítottunk az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció (OFTK) területi és szakpolitikai céljaihoz, 
prioritásaihoz történő illeszkedésre és a PM-re.
(Koncepció: 85. o.)
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PM kiemelt figyelem

Népesedés (demográfia, családok), védelmi képességek (honvédelmi területek), humán fejlődés (oktatás, képzés, 
felsőoktatás), területi és társadalmi fejlesztések (területi fejlesztések, hátrányos helyzetű térségek és települések, 
társadalmi felzárkózás), környezetvédelem és vízgazdálkodás, fenntartható, zöld közlekedés, energiabiztonság 
(energiafuggetlenség) és zöld átállás, körforgásos gazdaság (hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás), digitalizáció, 
egészségügy és egészségipar.

A PM állésfogalására kiemelt figyelmet fordiottunk és fordutunk a 
dokumentumok készítése sorn.
(Koncepció 4.3. fejezet)

PM kiemelt figyelem Az európai uniós fenntartható városfejlesztési célokhoz való illeszkedés érdekében a megyei városfejlesztési, Kiemelt figyelmet fordiottunk és fordutunk a dokumentumok készítése 
PM elküldeni A társadalmi egyeztetés keretében az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért Megküldésre került.
PM javítás A 2021-2027 programozási időszakban megjelenő programok neveit módosítani Javításra került.
PM kiemelt figyelem Megfelelően megalapozza a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz (TOP Plusz) kapcsolódóan Kiemelt figyelmet fordítunk a TOP Plusz-hoz való illeszkedéshez.

PM kiemelt figyelem

A legkevésbé fejlett térségek és települések, így a kedvezményezett járások fejlesztésével kapcsolatos célok és 
szempontok megjelenítésére a térségi felzárkóztatás szempontjának erősítése érdekében, összhangban a hátrányos 
helyzetű térségek és települések fejlesztésére, felzárkóztatására vonatkozó országos célkitűzésekkel. Ez a 
koncepcióban megjelenik

Kiemelt figyelmet fordítunk a legkevésbé fejlett térségekre.
(Koncepció: 64.o.)

PM kiemelt figyelem

A térségi felzárkóztatás szempontjának erősítése érdekében az útmutató azt az elvárást fogalmazta meg, hogy a 
komplex programmal fejlesztendő járásokkal rendelkező megyéknek az e járásokat érintő fejlesztéseket külön 
fejezetben kell rögzíteni a területfejlesztési koncepcióban, a területfejlesztési programban, illeszkedve a 2021-2027-
es időszak területi operatív programjának tervezett tartalmához. A kedvezményezett járások közé tartozó járások 
esetében a külön fejezet kialakítása nem elvárás, de ajánlott a területfejlesztési tervekben. Győr-Moson-Sopron 
megye kedvezményezett járása a Téti járás. A járáshoz kapcsolódó térségi felzárkózási szempont erősítését 
javasoljuk, az ITP területi tartalmának megalapozása érdekében

Kiemelt figyelmet fordítunk a térségi felzárkoztatás erősítésére. 
(Koncepció 58.o)

PM kiemelt figyelem

Kiemelt figyelmet javaslunk fordítani a városfejlesztésre, a város-vidék kapcsolatok és a várostérségek 
szempontjainak hangsúlyozására. A koncepcióban megjelenik ez a megközelítés, javasoljuk az erre fordított 
hangsúlyos figyelmet az ITP megalapozása érdekében. A városfejlesztés esetében különösen fontos az ITP összhang 
biztosítása, az ITP fenntartható városfejlesztési tartalom megalapozása. A fenntartható városfejlesztés esetében a 
területfejlesztési koncepcióban és programban elegendő ennek kiemelt, potenciális célterületeit jelölni és a 
városfejlesztés szempontjait, céljait megadni. A TOP Plusz finanszírozású fenntartható városfejlesztési eszközre 
javasolt városok a megyei ITP-ben jelölhetők majd ki a TOP Plusz városfejlesztési tartalmához illeszkedve

A továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk a városfejlesztésre, a 
város-vidék kapcsolatok és a várostérségek szempontjainak 
hangsúlyozására.
(Koncepció: 64.o)

PM javaslat
Javasoljuk a KT3. területi célnál nevesíteni a kedvezményezett járást és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletet, az 
ITP megalapozása érdekében

Kiegészítésre került (jelenleg már FT4. területi cél), 76. oldal 
(indoklás). 

BM Önkorm.Koord.Iroda javítás A helyzetfeltárás 11.2.2. pontjában érdemes lenne a város-vidék közötti együttműködést is feltűntetni Horizontális cél. Koncepció 64.o.
BM Önkorm.Koord.Iroda javítás A komplex programmal fejlesztendő járások és a kedvezményezett járások minden munkarészben külön fejezetben A komplex programmal fejlesztendő járások és a kedvezményezett 

BM Önkorm.Koord.Iroda javítás Érdemes lenne külön részletezni, hogy milyen módon történik majd a társadalmasítás.
A partnerségi terv tartalmazza a társadalmasítás partnereit és 
folyamatát.

BM Önkorm.Koord.Iroda javítás
A szomszédos megyékre, illetve az országhatáron túlra való kitekintés ugyan szerepel a Koncepcióban, de ehhez is 
segítségül szolgálna egy térképes ábrázolás.

Nem áll a rendelkezésünkre megfelelő alaptérképi réteg. Jelenleg 
bekérés alatt van az ehhez kapcsolódó VMS. 

BM Önkorm.Koord.Iroda javítás
A térhasználati elvek és a stratégiai térstruktúra (térképi összesítés) ábrázolás még jobban kiemelné az koncepció 
értékét.

Nem áll a rendelkezésünkre megfelelő alaptérképi réteg. Jelenleg 
bekérés alatt van az ehhez kapcsolódó VMS. 

BM Önkorm.Koord.Iroda kiemelt figyelem

A Felelősség pontban a Koncepció üzenetei jelennek meg, ezt véglegesíteni akkor lehet, ha a fejlesztési 
kompetenciák már rögzülnek, de mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy jelenjen meg mi a Koncepció fő üzenete 
ágazatonként a megyében található települési önkormányzatok, a szomszédos és más megyék és a közszférán kívüli 
szereplők számára. A Program készítése során kerül bemutatásra.

BM Önkorm.Koord.Iroda javítás Az Operatív programok elnevezését aktualizálni kell, mert ezek ismét megváltoztak. Aktualizására került. 
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BM Önkorm.Koord.Iroda javítás

Javasoljuk, hogy már a koncepcióban legyen nevesítve az integrált települési csapadékvíz gazdálkodás illetve a 
természetes vízmegtartó megoldások (lásd: LIFE-MICCAC projektünk) előnyben részesítése. Összességében 
javasoljuk, hogy integrált szemléletű természetes megoldásokat előtérbe helyező, komplex fejlesztéssel megvalósuló, 
klímatudatos személetformálással kiegészülő tervezés legyen hangsúlyosabb.

A javaslat beépítésre került
(koncepció: 46.o.)

ITM kiemelt figyelem

A véleményezési anyag vízi közlekedéssel kapcsolatosa elképzelései és célkitűzései a hajózással kapcsolatos 
érdekeket az alább felsorolt fejlesztési pontok esetlegesen befolyásolhatj ák.
 •Az intermodális csomópontok így a Győr-Gönyű kikötő esetleges vasúti hálózatának fejlesztése hatással lehet a 

kikötő hajózási infrastruktúrájára
 •A véneki torkolati műtárgy megépülésével nagyobb szerepet kaphatna a Mosoni-Duna vízi útként is történő 

hasznosítása.
 •Győri személykikötő kialakítása a belvárosban.
 •Kiegészítő szolgáltatásként a hajózás megjelenése a helyi közlekedésben, Győr városában.
 •TEN-T kikötők víz- és szárazföldi oldali infrastruktúrájának fejlesztései.
 •A magyarországi Duna szakaszon közlekedő hajók hajtásláncának földgáz vagy hidrogénalapúvá alakítása.
 •helyi sport- és szabadidős infrastruktúra fejlesztése, a tömegsport, diák-sport feltételeinek megteremtése, fejlesztése 

kiemelten a vízi sportokat;
 •a megye természeti adottságain alapuló, az aktív szabadidő eltöltésére alkalmas helyszínek és módok szinergiájának 

kihasználása, propagálása., fejlesztése (kiemelten a vízitúrák és a horgászat infrastruktúráját)
Kiemelt figyelmet fordítunk a Győr-Gönyű Kikötő fejlesztésére.
(Koncepció: 68.o.)

Veszprém Megyei Önkorm. megfontolás

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazásra került stratégiai cél „A Balaton térségére és 
az innovációs tengelyekre specializált gazdaságfejlesztés a térségi és a helyi potenciálok fenntartható 
kihasználásával. ” magában foglalja az észak-déli gazdasági tengely erősítését és fejlesztését. A fejlesztési cél 
központi eleme Pápa városa, mely gazdasági és (köz)szolgáltatási területen is jelentős potenciált hordoz magában 
Győr- Moson Sopron megyével történő kétirányú együttműködés területén. További elemek a két megye közötti 
közlekedési kapcsolatok fejlesztései, melyek Pápa és Veszprém Győr irányú kapcsolatát erősítik a közbeeső 
településekkel együtt. Ennek érdekében Pápa- Győr és Veszprém- Győr közúti, Veszprém- Győr kötött pályás, Győr- 
Balatonfüred és Győr- Pápa- Veszprém kerékpáros infrastruktúrák kerültek nevesítésre.

A szomszédos megyékkel való szoros együttműködésre a javaslattal 
összefüggésben tetünk utalást a külső kocherencia vizsgálata során. 
(5.2. fejezet)

Magyar Faluszövetség kiemelt figyelem Alapvető cél legyen, hogy a falvainkban élők megélhetése javuljon, és a jövő ne a falvakból Kiemelt figyelmet fordítunk a falusi térségekre. (Koncepció: 91-92.o.)
PannonVíz ig.helyettes, javítás 46. old. a termálfürdők esetében hiányzik Csorna és Kapuvár…. később említésre kerül A 4.1. természeti adottságok fejezeten belül, a vízrajz alfejezetben a 
PannonVíz ig.helyettes, javítás 55. oldal biogáz erőmű Mosonmagyaróváron és Kapuváron is van A kapuvári gázerőmű az energiaforrások, biomassza fejzetben említésre 
PannonVíz ig.helyettes, javítás Az oldalszámozás több helyen el van csúszva Az oldalszámozás javításra került. 
PannonVíz ig.helyettes, kiemelt figyelem? A Pannon- Víz Zrt. területén csatornázatlan települések: (hosszú a lista, lásd a word dokumentum: Molnár Belefoglalva a helyzetfeltárásba. (HF: 182.o)
PannonVíz ig.helyettes, javítás Sajnos a kiépült víz,-szennyvíz hálózatok, valamint egyéb infrastruktúrák kapacitásai kevésnek bizonyulnak. Nem Javítva. Koncepció 46.o.
PannonVíz ig.helyettes, projektjavaslat-szerű A megújuló energiaforrások felhasználása, alkalmazása, a hulladékok hatékony kezelésénél egyik fontos része a A javaslat a programban figyelembe vételre kerül.
PannonVíz ig.helyettes, projektjavaslat-szerű Környezetvédelmi szempontból, fontos megemlíteni a „víz érték” elvén, hogy a megépült víziközmű hálózatok nagy A javaslat a programban figyelembe vételre kerül.
PannonVíz ig.helyettes, projektjavaslat-szerű A klímaváltozás hatásainak köszönhetően az éves csapadékvíz eloszlás rendszertelenné vált. Ennek eredményeként A javaslat a programban figyelembe vételre kerül.
PannonVíz ig.helyettes, projektjavaslat-szerű Az elkövetkezendő tervezési időszak egyik fontos iránya a digitalizáció. Ehhez azonban biztosítani kell az emberi A javaslat a programban figyelembe vételre kerül.
EMMI Sportért Felelős javítás Sport és rekreáció (sok kiegészítést kér, túl hosszú). Fájl: NDHSZ_vélemény A véleményben kért mélységű és részletességű adatok és elemzések egy 
ÉDUVÍZIG kiemelt figyelem Általános javaslatok, vízgazdálkodási szempontok szerepeltetése a dokumentációban: 2019 novemberében Az NMT ÁKK és VGT végrehajtását javaslat szintén tartalmazza a 
ÉDUVÍZIG javítás  4.1.3.Vízrajz A dokumentumban található, e szakaszra vonatkozó 4 észrevétel 
ÉDUVÍZIG javítás  4.4.4.Felszíni és felszín alatti vízkészletek állapota A dokumentumban található, e szakaszra vonatkozó 2 észrevétel 
ÉDUVÍZIG javítás  4.5.4.Vízenergia A dokumentumban található, e szakaszra vonatkozó észrevétel de 
ÉDUVÍZIG javítás  4.6.2.Természeti örökség A dokumentumban található, e szakaszra vonatkozó észrevétel de 
ÉDUVÍZIG javítás  8.2.2.Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíziszap elhelyezés A dokumentumban található, e szakaszra vonatkozó észrevétel de 
ÉDUVÍZIG javítás  8.2.3.Árvízvédelem Javításra került. 
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ÉDUVÍZIG javítás  11.1.Győr-Moson-Sopron megyét értékelő SWOT analízis Javításra került. 
ÉDUVÍZIG javítás  11.1.Győr-Moson-Sopron megyét értékelő SWOT analízis A dokumentumban található, e szakaszra vonatkozó észrevétel 
ÉDUVÍZIG javítás 11.2.5. fejezet (A 203. oldalon a Vízi infrastruktúra fejlesztése c. pontban javítandó a Mosoni- Duna torkolatában A két észrevételből az egyik átvezetésre került a megfelelő helyre, a 
Csorna PH javítás a helyzetfeltárás dokumentumában az oldalszámok bizonyos helyeken elcsúsztak, nem pontosak Javításra került. 
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Javasoljuk az anyag kiegészítését az aktív turizmus fogalmával (ökoturisztikai desztinációként kerül említésre ld. Javításra került. 
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Javasoljuk az aktív turizmushoz kapcsolódóan az egyes jármódok, szakágak nevesítését is, illetve a fejlesztésükkel Javításra került. 
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Javasoljuk, hogy a dokumentum a Kormány által nevesített két turisztikai térség (ld. Pannonhalma-Győr, ill. Sopron- A koncepcióban került javításra.
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Jelen helyzetfeltárás a Szigetközt az árvíz- és belvízvédelem, ill. a Szigetköz Natúrpark esetleges fejlesztendő A koncepcióban került javításra. 23.o.o
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Javasoljuk, hogy az aktív turisztikai kínálat bővítése a gazdaságfejlesztés egyik eszközeként (a szezonalitást is A koncepcióban került javításra.
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Örömmel látjuk, hogy a dokumentum azonosítja és részletesen leírja a tervezett kerékpáros fejlesztéseket (pl. a A koncepcióban került javításra.

EMMI Sportért Felelős 
Államtitkárság

javítás Sport és rekreáció (sok kiegészítést kér, túl hosszú). Fájl: NDHSZ_vélemény

önálló, erre fókuszáló megyei sportkoncepció részét képezhetik inkább, 
jelen helyzetfeltáró struktúrában ilyen részletességű elemzésekre nincs 
mód és hely. Továbbá a sporttal kapcsolatos központi statisztikai 
adatok, indíkátorok szinte teljesen hiányoznak. A Koncepcióhoz érkezett 
javaslatok átvezetésre kerültek.  58-61.o.

Győr MJV PH tájékoztatás Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: Koncepció) 2030-ig érvényes. E Köszönjük a tájékoztatást. 
Győr MJV PH tájékoztatás Előzetes információnk szerint a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos Köszönjük a tájékoztatást. 

Győr MJV PH tájékoztatás
A TOP Pluszban megvalósítani tervezett projektek definiálása szintén folyamatban van. Az egyes prioritásokon belül 
a forrás felhasználási igényről a végleges projektlista ismeretében hamarosan tájékoztatást tudunk adni. Köszönjük, és várjuk a tájékoztatást. 

Katasztrófavédelem tájékoztatás A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Köszönjük a tájékoztatást. 
ÉDUVÍZIG kiemelt figyelem Általános javaslatok, vízgazdálkodási szempontok szerepeltetése a dokumentációban: 2019 novemberében Az NMT ÁKK és VGT végrehajtását javaslat szintén tartalmazza a 
ÉDUVÍZIG javítás 4.1.        A megye átfogó célja Javításra került. 4.1. fejezet.
ÉDUVÍZIG javítás 4.3.        A megye tematikus célja Javításra került.  4.3. T1.4. és T3.2 - 35. o
Csorna PH javítás 100. oldalon lévő 6.6. rész egészségügyi és szociális ellátás cím alatt, a 102. oldal második felében ismétlődő Javításra került. 100.o.
Csorna PH javítás A 162. oldalon a 8.2.2. résznél szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése cím alá javasoljuk, hogy Javításra került. 162.o.
Csorna PH javítás A 168. oldal 8.3. pontnál a hulladék gazdálkodási rész 170. oldalán lévő Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakót Javításra került. 168.o.
KEM Közgyűlés kiemelt figyelem S5 - Megfelelően képzett humánerőforrás - különösen a felsőoktatás terén pl. intézményi együttműködés generálása Az S5 stratégiai cél kibővítésre került a javaslattal. (Koncepció: 30.o.)
KEM Közgyűlés kiemelt figyelem  •A koncepció megemlíti, hogy „a megye számára fontos a SacraVelo kerékpáros zarándokutak hálózata, amelynek A program készítésekor kiemelt figyelmet fordítunk a javaslatra.

KEM Közgyűlés kiemelt figyelem
 •A Danube Bike & Boát kerékpáros és vízisport-infrastruktúra fejlesztését célzó projektjének folytatásában szívesen 

részt vennénk. Kérjük az együttműködés, közös fejlesztés előkészítésének a lehetőségét, ennek érdekében 
A program készítésekor kiemelt figyelmet fordítunk a javaslatra.

KEM Közgyűlés javítás  •Az anyag szerint Győr-Moson-Sopron megye „keleti felének vasúti hálózata több problémával küzd." A nemrég Koncepció 13. oldal javításra került. 38. oldalon nevesítetten is bekerült 
KEM Közgyűlés javítás Ugyan az 5.2 fejezetben a külső koherencia vizsgálatoknál szerepelnek az RRF források, de az anyagból hiányoljuk Javításra került. 5.2. fejezet
KEM Közgyűlés javítás A külső koherencia vizsgálatból hiányoljuk a szomszédos megyékkel, így Komárom- Esztergom megyével való Javításra került. 5.2. fejezet
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Javasoljuk az aktív turizmus azonosítását az Egészséges és támogató társadalom (S6, 29. o.) kapcsán, mint azt a Javításra került. 29.o.
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Örömmel látjuk, hogy a tematikus fejlesztési területekhez kapcsolódóan (ld. T1 – Gazdaság) megjelenik a turizmus Javításra került. T1.
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Javasoljuk a konkrét aktív turisztikai fejlesztések között a víziturisztikai fejlesztés megjelenítését a Mosoni-Dunán: Javításra került.
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás Javasoljuk, hogy mint tervezési fázisban lévő kerékpáros fejlesztés, kerüljön be a Koncepcióba az a Győr- Javításra került. Koncepció: 15.o., 73-75.o.
Aktív- és Ökoturisztikai központ javítás A megye kerékpáros fejlesztései között pedig javasoljuk, hogy a Koncepcióban is kapjon helyet a Szigetköz Javításra került. 73-75.o

Magyar Államkincstár javítás
A Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Helyzetfeltárás 2021-2027 című dokumentumban két helyen (7. és 
169. oldal) még Nemzetgazdasági Minisztérium megnevezést használnak a Pénzügyminisztérium helyett.   A helyes megnevezés átvezetésre került az érintett dokumentumokban.

Magyar Államkincstár
javítás 

Magyar falu program (6. fejezet) Helyesen: Magyar Falu Program A helyes megnevezés átvezetésre került az érintett dokumentumokban.

Magyar Államkincstár
javítás 

A programok le-bonyolítását segítő 
Közreműködő Szervezet (KSZ), valamint a TOP-hoz kapcso-lódó pénzügyi lebonyolítás kulcs szereplőjévé a 
Magyar Államkincstár (MÁK) megyei igazgatóságai váltak. (6. fejezet) Az idézett szöveg javításra került. 6.fejezet
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Magyar Államkincstár javítás Versenyképes Magyarországért Operatív Az idézett szöveg javításra került 6.fejezet

BM KKSZF javaslat

Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés 
6. TÁRSADALMI FOLYAMATOK
6.3. Foglalkoztatási viszonyok és munkaerőpiac 
6.3.1. A foglalkoztatás alakulása 91. o. A megye nagy arányú munkaerőigényét honnan elégíti ki? Hogyan tudja 
megtartani a más megyéből idevonzott munkaerőt?  Javasolt egyrészt a fennálló munkaerő hiány pótlására, másrészt 
a meglévő, más "vendég" munkaerő megtartására vonatkozó tervezett intézkedések beépítése az anyagba. Pl.: 
mobilitási támogatás, munkásszállás kialakítás stb.

A javaslat a tervezett intézkedésekhez kapcsolódik, így a gazdasági 
prioritásoknál kerül érvényesítésre.

BM KSEMF javaslat 6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. 92. old: A 3100 álláshely mellett a potenciális Nem érthető az észrevétel, a szükséges módosítás érdkében kérjük, a 
BM KKSZF javítás Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés A Helyzetelemzés a kért adattal kiegészítésre került. A koncepció érinti 
BM KSEMF javaslat 6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. 94. old:A Nemzeti Foglalkoztatási A előző évek adatai is szerepelnek a helyzetelemzésben, viszont a 
BM KSEMF javaslat 6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. Hiányzik a munkavállalási mobilitás külföld-belföld, Önálló empirikus megyei munkaerő-felmérés nélkül ezek az adatok 
BM KSEMF javaslat 6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. Az aktív eszközök alkalmazásáról, hatékonyságáról Megyei szintű, idősoros adatok hiányában ez nem valósítható meg a 
BM KSEMF javaslat 6.4. Jövedelmi helyzet. 96. old:A Soproni, Kapuvári és Mosonmagyaróvári járásban az egy lakosra Nincsenek erre vonatkozó megbízható megyei adatok.

BM KKSZF javaslat

Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés 
6. TÁRSADALMI FOLYAMATOK
6.5. Nevelés-oktatás 98. o. A tervezett felnőtt- és szakképzés részletesebb koncepciója nem került bemutatásra. 
Javasolom a felnőtt- és szakképzésre vonatkozó tervek beépítését az anyagba, különös tekintettel az álláskeresők 
képzésére vonatkozóan.

A javaslat bekerült a koncepcióba. 98.o.

BM KSEMF javítás 7. GAZDASÁGI BÁZIS A javítást elvégeztük. 115.o.
BM KSEMF javaslat 7. GAZDASÁGI BÁZIS A szövegben utalás történik az elemzés információtartalmának 
BM KSEMF javaslat 123. old.A gazdaság területi koncentrációjára utal, hogy a működő vállalkozások több mint 60%-a a megye három A szövegben a változatlanságra található utalás. 
BM KKSZF javítás Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés Mivel a megyében működő járműipari beszállítók döntően nem a KKV 

BM KKSZF javaslat

Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés 
7.2 Ágazati szerkezet - Szolgáltatások 138. o. Hármas határból eredő előnyök kihasználása. Javasolom a hármas 
határból eredő előnyök kihasználására vonatkozó, határon átnyúló együttműködések kialakítására tervezett 
intézkedések, a szolgáltatói szektor fejlesztésére vonatkozó programok kidolgozását az anyagban. Pl.: paktumok stb.

Az EGTC-k tevékenysége nem érinti a szolgáltató szektort, jellemzően 
környezetvédelmi, közlekedési és kulturális együttműködésekre irányul. 
Ha van is ilyen jellegű előkészített paktum megállapodás, mi nem 
tudunk róla, lehet, hogy valaki más foglalkozott vele. (Mi csak 
számbavételt végeztünk tevékenység-monitoringot nem!)

BM KKSZF javítás Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés Javításra került. 139.o.
BM KSEMF javaslat 4.3.A megye tematikus céljai,T1 Gazdaság. 31. oldT 1.1. Üzleti infrastruktúra, technológia és szolgáltatások Az anyag azért tartalmazza ezt a lehetséges intézkedést, mert a VMOP 
BM KSEMF javaslat 4.3.A megye tematikus céljai,T1 Gazdaság- 32. old:T1.2. KKV-k fejlesztése Ld. fent!
BM KSEMF javaslat T4 Társadalmi tematikus fejlesztési célok,Szociális fejlesztések. 51. old A vonatkozó célcsoportokról megyei, idősoros adatok nem állnak 
BM KSEMF javaslat T4 Társadalmi tematikus fejlesztési célok,Társadalmi felzárkózás. 52.old: A vonatkozó célcsoportokról megyei, idősoros adatok nem állnak 
BM KKSZF javaslat TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - egyeztetési változat Javításra került. 53.o.
BM KSEMF javaslat 4.5. Területi célok,4.5.2.Fejlesztési célterületek. 67:A térség specifikus fejlesztési irányai és azok kapcsolódása a A Leader, illetve a CLLD projektek értékeléséhez nem találtunk 
BM KSEMF javaslat Javasolom a helyzetelemzés kiegészítését a korábbi Leader, illetve a CLLD projektek értékelésével. Javasolom a A konkrétunok a stratégiai és operatív program szintjén kerülnek 

NFP Nonprofit Kft. javítás 

T2.4. Körforgásos gazdaság. Cél: a hulladékkeletkezés csökkentése a hulladékok körforgásba való visszave-
zetésével, innovatív megoldások megvalósítása a gazdaság és társadalom anyagszükségletének és környezeti 
terheinek csökkentésére, hasznosítható nyersanyagok minél magasabb arányú kinyerése. A hulladékgazdálkodás 
rendszer jelentősen átalakul (2021. évi II. törvény), továbbá a Hulladékgazdálkodási Stratégia tartalma még nem 
ismert, így a tárgyi Koncepció, illetve Program érdemben nem vizsgálható. 
A hulladékgazdálkodási rendszer és végrehajtási rendeletek kialakítását, illetve a Hulladékgazdálkodási Stratégia 
megismerhetőségét követően javasolt lehet a tárgyi Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-
2027 dokumentum felülvizsgálata az összehang biztosítása érdekében. Egyebekben a Területfejlesztési Koncepció 
alapelveivel és céljaival egyetértünk.

A figyelmeztetést elolvastuk, de a megjelölt célra vonatkozó javításokat 
nem tudjuk megtenni a D és az E oszlopokban megjelölt észrevétel és 
javaslat okán. A megjelölt cél felülvizsgálata a jövőben válik 
esedékessé!

NFP Nonprofit Kft. tájékoztatás A forrásfelhasználás konkrét beavatkozásait az operatív programok tartal-mazzák: Tájékoztatást köszönjük
NFP Nonprofit Kft. javaslat H2- Reziliencia Prioritásokban szerepel. Koncepció: 41.o.



Észrevételt tette Észrevétel típusa Idézett szöveg/Probléma/ Javaslat Megbízott megjegyzése (szakmai vélemények)
NFP Nonprofit Kft. javaslat A MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEL-HASZNÁLÁSI ALAPELVEI (17. oldal) Beemeltük az energiahatékonyságos pontba. Koncepció: 78.o.
NFP Nonprofit Kft. javítás 7. táblázat Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és a megyei cél-rendszer kapcsolódása (Digitalizációs Javításra került. 4.4. fejezet.
NFP Nonprofit Kft. javaslat T.3.1.Környezeti infrastruktúra és települési vízgazdálkodás fejlesztése. A hatékony, optimalizált viziközmű Beépítésre került. Koncepció: 45-46.o.
NFP Nonprofit Kft. javaslat S4 – Élhető települések (magas színvonalú infrastruktúra és köz-szolgáltatások). A megye ivóvíz ellátottsága és a Nem releváns
NHKV Zrt. javítás Helyzetfeltárás Javításra került! HF: 8.3. fejezet
NHKV Zrt. javítás Helyzetfeltárás Javításra került! HF: 8.3. fejezet
NHKV Zrt. javítás Helyzetfeltárás Javításra került! HF: 8.3. fejezet
NHKV Zrt. javítás Helyzetfeltárás Javításra került! HF: 8.3. fejezet
Magyar Közút NZrt. javítás 1.5. Műszaki infrastrúktúra. Hiányzó fejlesztés. A helyzetfeltárás nem tartalmazza a folyamatban lévő Pápa - Győr Javításra került. HF:1.5.
Magyar Közút NZrt. javítás 1.5. Műszaki infrastrúktúra. Kapuvár- Pomogy határátkelő közötti út felújítása. A Kapuvár - Pomogy útszakasz Javításra került. HF:1.5.
GYSEV Zrt. javítás GYSEV üzemeltetésében álló vonalak villamosítottak. Nem pontos a cégnév. Kérjük a hivatalos GYSEV Zrt. Javításra került. HF: 158.o.

GYSEV Zrt.

javítás

Hasonlóan kapacitáshiány jelentkezik a 8-as (Győr – Sopron) vonalon is, itt a forgalom sűrítése a kétvágányúsítás 
nélkül már nem igazán lehetséges. A GYSEV zrt. A kétvágányúsításra, létesítési engedéllyel rendelkező 
engedélyezési tervvel rendelkezik, melyből a Győr (kizár) - Csorna (bezár) vonalszakasz kiviteli tervezésére is 
forrással rendelkezünk. Kérjük beemelni, hogy ezen előkészítések jelenleg zajlanak.

Javításra került. HF: 8.1.2. fejezet
GYSEV Zrt. javítás A megye keleti felének vasúti hálózata több problémával küzd. Mely vonalakat kell ez alatt érteni? Javításra került. HF: 8.1.2. fejezet
GYSEV Zrt. javítás 1.5, T3.4.. Külön hangsúlyozandó, hogy nem az autóbuszos utazások vasútra történő átcsatornázása a cél, hanem Az ellentmondás a jelenlegi helyzet és a célállapot között van. Jelenleg a 

GYSEV Zrt.
javítás 

T3.4.. 8-as vasútvonal (Győr – Sopron) (részleges) kétvágányúsítása a kapaci-táskorlátok oldása céljából. A GYSEV 
Zrt. a kétvágányúsításra, létesítési engedéllyel rendelkező engedélyezési tervvel rendelkezik, melyből a Győr (kizár) 
- Csorna (bezár) vonalszakasz kiviteli tervezésére is forrással rendelkezünk. Kérjük kitérni rá. Javításra került. 50.o.

GYSEV Zrt. javaslat T3.4. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése. Nem esik szó az intermodális A javaslat a fejlesztési fókuszpontok közé beemelésre került. 50.o
GYSEV Zrt. javítás T3.4.. A vasúti közlekedés támogatása, népszerűsítése, a vasúti szolgáltatások színvonalának javítása hosszú távon A konkrét intézkedések részletezésére kerültek. 50.o
GYSEV ZRT. javítás T3.4. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése. 8-as vasútvonal (Győr – Sopron) (részleges) Javításra került.  50.o.
GYSEV Zrt. javítás Az anyagban nem esik szó a gördülőállomány minőségéről és az utaskomfortról. Kérjük beleemelni a korszerű Javításra került. Koncepció: 17.o.
GYSEV Zrt. javítás FT2. Javasolt a közúti kapcsolatok fejlesztése, Sopron délnyugati területeinek jobb megközelíthetősége Javításra került. koncepció:72.o.
GYSEV ZRT javaslat 11.2.5 A megye műszaki infrastruktúrájának fejlesztési lehetőségei. Konkrét fejlesztési célok a vasúti közlekedés Beemlésre került a javaslat. 203.o
MÁV Zrt. javítás Mivel helyzetfeltárásról van szó, javasolt valamennyi megyei vasútvonal helyzetének ismeretetése. Javasoljuk a Javításra került. HF: 8.1.2. fejezet
MÁV Zrt. javítás "Győr agglomerációs közlekedésének régóta visszatérő kérdése az elővárosi vasút kialakításának lehetősége, vagy a A kérésnek megfelelően javításra került.
GYSEV CARGO Zrt. javítás 11. fejezet (11.2.5.) "Intermodalitás fejlesztése: Mind az áruszállítás, mind a személyszállítás területén az Javításra került. 11.fejezet

NIF Zrt. javítás T3.3„M85 Sopron-Fertőrákosi országhatárig való fejlesztése” Javításra került 14.o.
NIF Zrt. javítás A "8611 jelű út főúttá fejlesztése (11,5 t burkolatmegerősítés párhuzamos kerékpárúttal) Kapuvár (M85) – Beled Megjegyz.: a jelenlegi elrendelés csak előkészítést (tervezést) tartalmaz.



Észrevételt tette Észrevétel típusa Idézett szöveg/Probléma/ Javaslat Megbízott megjegyzése (szakmai vélemények)

NIF Zrt.

javítás

"Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. és 86. sz. főutak közötti szakasz megvalósítása, valamint az M1 
autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont előkészítése" - projektre NIF Zrt. elrendeléssel 
rendelkezik.

A fejlesztés tehermentesíti a városi forgalmat az átmenő járművektől, ami egyrészt hozzájárul a város élhetőbbé 
tételéhez és az egészségesebb környezethez, másrészt az Iparterület feltárásával új beruházásokat vonzhat. 

A projekt részét képező 8505. jelű út rekonstrukciója az összekötő út 1. sz. főút (Mosonmagyaróvár) – M1 autópálya 
– Mosonszolnok közötti szakaszán kerül megtervezésre.

Megjegyzés: a jelenlegi elrendelés csak előkészítést (tervezést) 
tartalmaz.D167

NIF Zrt.

javaslat

A "Győr, északnyugati elkerülő út" (a 14. sz. főút és az M1 ap.-M85 gyorsforgalmi út csomópontja között) projekt 
kapcsán az engedélyezési és kiviteli tervezésre NIF Zrt. elrendeléssel rendelkezik, a vonatkozó közbeszerzési eljárás 
folyamatban van.

Megjegyz.: a jelenlegi elrendelés csak előkészítést (tervezést) tartalmaz.

NIF Zrt.
javaslat 

1.5 Műszaki infrastruktúra. Kiegészítést javasolunk. A TEN-T belvízi út fejlesztés előkészítése (Duna hajózhatóság 
javítása) projekt keretében a Szap-Szob közötti Duna szakaszra a tervek készítése folyamatban van. Javításra került: HF:212.o., Koncepció: 17.o.



Észrevételt tette Észrevétel típusa Idézett szöveg/Probléma/ Javaslat Megbízott megjegyzése (szakmai vélemények)

NIF Zrt.

javítás

1.5 (13. old.) A megnövekvő forgalmi igények kielégítésében és a kerékpárosok biztonságának javítása érdekében 
újabb, elsősorban helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése adhat segítséget. Emellett továbbra is fontos a 
turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, az EuroVelo6 hiányz Javasoljuk feltüntetni az építés alatt, illetve előkészítés 
alatt lévő kerékpáros projekteket)ó szakaszainak fejlesztése (pl. Gönyű-Ács-Komárom), és az amortizálódott 
szigetközi szakaszok helyreállítása és bővítése valamint a rábaközi kerékpárutak összekötése az osztrák oldali 
Fertőzuggal. Javasoljuk feltüntetni az építés alatt, illetve előkészítés alatt lévő kerékpáros projekteket). Javasoljuk 
nevesíteni a dokumentációba, a következő projekteket:
- Vámosszabadi-Győr kerékpárút 
- Győr-Pannonhalma kerékpárút 
- Rajka-Gönyű kerékpárút árvízvédelmi töltésen.

Megjegyz.: - Vámosszabadi-Győr kerékpárút (Tanulmányterv elkészült, 
további előkészítésre elrendeléssel jelenleg NIF Zrt. nem rendelkezik)
- Győr-Pannonhalma kerékpárút (kivitelezése folyamatban van)
- Rajka-Gönyű kerékpárút árvízvédelmi töltésen (Tanulmányterv 
elkészült, további előkészítésre elrendeléssel NIF Zrt. jelenleg nem 
rendelkezik)

NIF Zrt. javaslat 4.2 T3.3 (44. old.) Kerékpározható útvonalak kialakítása, az önálló kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, az Megjegyz.: - Vámosszabadi-Győr kerékpárút (Tanulmányterv elkészült, 
NIF Zrt. javaslat 4.5.2. FT3 (66. old.). FT3.8: A szigetközi kerékpárút-hálózat rekonstrukciója, bővítése, a belső területek feltárása a Javításra került.
Közműszolgáltatási Főosztály javaslat Helyzetfeltárás / 6. fejezet. A 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet szerint, Téti kedvezményezett járás. Javaslat: A A kérdés jelenlegi formájában nem értelmezhető, annak pontosítását 
Közműszolgáltatási Főosztály javaslat Helyzetfeltárás /4.4 fejezet. Környezeti zajterhelés kezelésére vonatkozó tervek nem jelennek meg. Javasolt a Kiegészítésre került.
Közműszolgáltatási Főosztály javítás Helyzetfeltárás / 4. fejezet. Nem kerül bemutatásra a megye üvegházhatású gáz kibocsátása, annak forrása, illetve az Kiegészítésre került.
Közműszolgáltatási Főosztály javaslat Helyzetfeltárás / 4. fejezet Nem kerül bemutatásra a megye érintettsége az éghajlatváltozás kapcsán, illetve azok Ezen adatok megjelenítését nem tartjuk szükségszerűen relevánsnak, 

Közműszolgáltatási Főosztály
javaslat

Helyzetfeltárás / 4. fejezet. Nem kerülnek bemutatásra a megye szennyezett területei. Javasolt bemutatni a 
kármentesítésre váró, illetve kármentesítés alatt álló területeit. A barnamezős területek, roncsolt területek nagyságát 
és a javaslatokat azok hasznosítására. Sajnos nem érhető el adat

Közműszolgáltatási Főosztály javaslat Helyzetfeltárás / 7. fejezet. A biotermelés/gazdálkodás jelenlegi helyzete? Javaslom kiegészíteni az erre vonatkozó Nem releváns
Közműszolgáltatási Főosztály javaslat Területfejlesztési koncepció / 5.2 fejezet. Megyei tervezési dokumentum a klímastratégia, mely nem szerepel a A klímastratégia több helyen hivatkozásra kerül
Közműszolgáltatási Főosztály javaslat általános észrevétel: Általánosságban igaz, hogy a megyében a jövő digitalizációs kihívásainak való megfelelés A KKV szektor, valamint a társadalom digitális infrastruktúrája és 
Közműszolgáltatási Főosztály javaslat általános észrevétel: 2019-ben a 262 db nyilvántartásba vett alap-és középfokú iskolai feladatellátási helyből 17 Az onptikai infrastruktúra fejelsztésére a stratégiai és operatív 

Közműszolgáltatási Főosztály
általános észrevétel 

általános észrevétel: A nem járási székhely települések informatika fejlesztéseit illetően általában a nyilvános internet 
megteremtését, ill. az elérési lehetőségek bővítését tervezik. Szóba jöhet még az optikai hálózat fejlesztése is és 
távlati célként egy-két esetben megjelent az okos város témája is.

Az onptikai infrastruktúra fejelsztésére és a smart cechnológiákta a 
stratégiai és operatív programban teszünk javaslatot.

Közműszolgáltatási Főosztály

általános észrevétel 

általános észrevétel: Az üzleti infrastruktúra akár településhatárokon átívelő, komplex fejlesztéséhez egy speciális 
megoldást kínál egy 2020-ban létrehozott új konstrukció, az ún. „különleges gazdasági övezet”. A megyén belül az 
első ilyen különleges gazdasági övezet kijelölésére Mosonmagyaróvár közigazgatási területén került sor 2021 
februárjában. Az új konstrukcióval a megyei önkormányzat szeretné elérni, hogy állami beruházásként épüljön meg 
a tervezett, 1-es és a 86-os sz. főutat összekötő útszakasz, amely módot adhat új iparterületek feltárására. Javaslat: 
Ipari park létesítése esetén új optikai infrastruktúra kiépítése

Az onptikai infrastruktúra fejelsztésére a stratégiai és operatív 
programban teszünk javaslatot.

NIF Zrt. általános észrevétel Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal részletes 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséra hivatkozás megtörtént. 

Herman Ottó Intézet Nonprofit javaslat Az előkészítési projekt keretében 2021. március 29-én elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a magyarországi Említásre került. Koncepció 80.o.
Herman Ottó Intézet Nonprofit javaslat Amennyiben az engedélyezési tervek készítésére kerülne sor, akkor a nyomvonalsáv további pontosítása során a Említásre került. Koncepció 80.o.
Herman Ottó Intézet Nonprofit javítás Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmányt követő munkafázisok közül elsőként a környezetvédelmi engedély Javításra került! HF: 44.o.
Herman Ottó Intézet Nonprofit javítás HELYZETFELTÁRÁS - 4. Környezeti elemek állapota. Környezeti zaj fogalmát nem tartalmazza a környezeti Megyei szinten nem készítenek és nem is áll rendelkezésre Stratégiai 
Herman Ottó Intézet Nonprofit javítás KONCEPCIÓ - 1.1. A megye földrajzi jellemzői, természeti és környezeti sajátosságai. Az erősödő forgalom miatt Javításra került! 1.1. fejezet 
Herman Ottó Intézet Nonprofit javítás KONCEPCIÓ - 4. Megye horizontális céljai H3 Fenntarthatóság. A fenntartható környezet-és tájhasználat során a Javításra került! 4.fejezet H3

Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft.

javaslat 

Általános észrevétel: az Európai Unió közös agrárpolitikájának (CAP) reformja és az Európai Unió 2030-ig terjedő 
időszakra vonatkozó Biodiverzitás Stratégiája területi vonatkozású előírásai sajnálatos módon nem jelennek meg a 
célkitűzések között. Szükséges az általános elvek mellett konkrét mérhető területi célok, nagyságok, százalékok 
megfogalmazása. Az uniós Biodiverzitás Stratégia értelmében a szárazföldi területeinek 30%-át területi védelem alá 
kell helyezni, a beporzó szervezetek további pusztulását meg kell akadályozni, a leromlott területek 15%-át 
rehabilitálni kell, a mezőgazdasági területek legalább 25%-án ökogazdálkodást kell folytatni a jelenlegi 
természetpusztító intenzív nagytáblás művelés helyett és legalább 10%-át át kell alakítani és alárendelni az élővilág 
sokféleségének megőrzésére 2030-ig.  Javasoljuk ezeket a célokat a vonatkozó fejezetekbe beépíteni (11.2. Szakmai 
javaslatok megfogalmazása a megye fejlesztési irányának meghatározása érdekében – 194. oldal). A fenntartható mezőgazdaság pontba megemlítésre került. 194.o.



Észrevételt tette Észrevétel típusa Idézett szöveg/Probléma/ Javaslat Megbízott megjegyzése (szakmai vélemények)

Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft.

általános észrevétel 

Általános észrevétel: A területfejlesztési dokumentumot a Nemzeti Vidékstratégia kapcsán javasoljuk tovább 
bővíteni a védett és érzékeny természeti területek gazdálkodási programjai alapján (MTÉT, Natura 2000), 
„Kert‐Magyarország” kertészeti programmal, Génmegőrzés, biológiai alapok fejlesztése programmal, valamint a 
Nemzeti Erdőprogrammal. Koncepció: 43-44.o.

Herman Ottó Intézet Nonprofit javítás Általános észrevétel: A vidékfejlesztést és a természetvédelmet összekapcsoló natúrparki hálózat elemeit (Pannontáj- Ez a Területfejlesztési Programban kerül kiemelésre.

Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft. javítás

HELYZETFELTÁRÁS - 3.2. 19. és 20. oldal. „mértkében”. Szövegpontosítás. A szövegben két esetben is 
megtalálható „mértkében” elírást, javasoljuk módosítani a helyes „mértékben" megfogalmazásra. Javításra került! 19-20.o.

Herman Ottó Intézet Nonprofit javítás HELYZETFELTÁRÁS - 3.4.1. Rába-Duna-Vág Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) 26. oldal. Az érintett fejezet a javaslattal kiegészítésre került. 31-32.o.

Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft.

javítás

HELYZETFELTÁRÁS - 39. oldal 4.1.6. Élővilág. Javasoljuk az alábbi, természetvédelmi szempontból kiemelt 
jelentőségű területekkel kapcsolatos hiányosságok pótlását:
- A térség nemzeti ökológiai hálózat elemeinek leírása.
- A Natura 2000 területek ismertetése, jelentőségük értékelése.
- Egy áttekintő térkép a nemzeti ökológiai hálózat elemeinek, védett területek és értékek elhelyezkedéséről. A 
nemzeti ökológiai hálózatra, 
Natura 2000 hálózatra vonatkozó hiányosságok pótlása, ill. térképi kiegészítés javasolt.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park által átnézett anyag számukra megfelelt, 
nagyobb jelentőséget nem tulajdonítottak neki, a fontosabb számadatok 
ismertetésre kerültek. Mivel ez egy általános áttekintő, ennyire 
részletekbe menően nem célszerű megjeleníteni. 39.o.

Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft.

javítás

HELYZETFELTÁRÁS - 11.2.1. A megye földrajzi jellemzői, természeti és környezeti fejlesztési lehetőségei 194. 
oldal. fejlesztési irányok meghatározása. Az Európai Unió 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó Biodiverzitás 
Stratégiája előírásai szerint:
- a szárazföldi területeinek 30%-át területi védelem alá kell helyezni, 
- a megporzó szervezetek további pusztulását meg kell akadályozni, 
- a leromlott területek 15%-át rehabilitálni kell, 
- a mezőgazdasági területek legalább 25%-án ökogazdálkodást kell folytatni a jelenlegi természetpusztító intenzív 
nagytáblás művelés helyett 
- a mezőgazdasági területek legalább 10 %-át át kell alakítani és alárendelni az élővilág sokféleségének megőrzésére 
2030-ig. Az EU Biodiverzitás Stratégia vonatkozó előírásait javasoljuk beépíteni az anyagba. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-
strategy-2030_hu

A fenntartható mezőgazdaság pontban a javaslat megemlítésre került. 
194.o.

Herman Ottó Intézet Nonprofit javaslat 4.1.6 Élővilág 39. oldal. Helyzetfeltárás, 11.2.1. A megye földrajzi jellemzői, természeti és környezeti fejlesztési Beépítésre került 196.o.
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás A Fertő-Hanság Nemzeti Park (FHNP) adatai alapján a megyében 47880 ha országos jelentőségű védett terület Javításra került! 42.o.
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.3 Természet és tájvédelem (42. old). Az FHNPI 2019-re vonatkozó adatai alapján a megyében összesen 47880 ha Javításra került! 42.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.3 Természet és tájvédelem (42. old)...melyet kiegészítenek az összesen 126992 ha-t felölelő Natura 2000 Javításra került! 42.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.3 Természet és tájvédelem (42. old). További természeti értékeink még az Ex lege védett 22 láp, 16 barlang. 2019 Javításra került! 42.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.3 Természet és tájvédelem (42. old). A helyi jelentőségű védett területek száma 51 és további 81 helyi jelentőségű Javításra került! 42.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.3 Természet és tájvédelem (42. old). 2019-es évi nyilvántartásnak megfelelően 4 db, 6484 hektárnyi terület védetté Javításra került! 42.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.4.3 Kultúrális- és tájvédelmi értékek 46. o. Magyarország összesen nyolc világörökségi helyszínéből kettő a megye Javításra került! A szűk határidő okán, továbbá az adatbázisok 
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.6.3 (65. old) 5. táblázat. 4.6.3 (65. old) 5. táblázat. 5. táblázat: A Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatása alá tartozó Javításra került! 65.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.6.3 (65. old) 5. táblázat. Jogszabállyal kihirdetett országos jelentőségű védett területek nagysága (hektár) 47 880 Javításra került! 65.o.
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.6.3 (65. old) 5. táblázat. NATURA 2000 területek nagysága (hektár) 126 992. A két típusú (SPA, SCA) Natura Javításra került, kisebb módosítással! 65.o.
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.6.3 (65.old) 5. táblázat. Védett lápok száma 22 db, Ex lege védett lápterületek nagysága 715 ha, Védett barlangok Javításra került! 65.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park javítás 4.6.3 (65. oldal) 6. táblázat. Helyi jelentőségű védett területek száma (db) 51. A felülvizsgálat még jelenleg is tart, Javításra került! 65.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park kiemelt figyelem 4.6.3 (65. oldal) 6. táblázat. Helyi jelentőségű védett természeti emlékek száma (db) 81. A felülvizsgálat után a Javításra került! 65.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park kiemelt figyelem 4.6.3 (66.old) 6. táblázat. Folyamatban lévő védetté nyilvánított területek nagysága (hektár) 6484. A pontos területi Javításra került! 66.o
Fertő-Hanság Nemzeti Park kiemelt figyelem 4.6.3 (66.old) 66. táblázat. Világörökségek nagysága (hektár) 23 052 és 13 744. A világörökségi terület nem Javításra került! A szűk határidő okán, továbbá az adatbázisok 
BM KKSZF javítás Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés Tervezett intézkedésekhez tesz javaslatot, így ezt majd a gazdasági 
BM KSEMF javítás 6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. 92. old: A 3100 álláshely mellett a potenciális Nem érthető az észrevétel és a javaslat
BM KKSZF javítás Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés Helyzetelemzés kiegészítve a kért adattal. A koncepció érinti ezt a 
BM KSEMF javítás 6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. 94. old:A Nemzeti Foglalkoztatási A előző évek adatai is szerepelnek a helyzetelemzésben, viszont a 
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BM KSEMF

javítás

6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. Hiányzik a munkavállalási mobilitás külföld-belföld, 
határ menti térségek-belföld, gazdaságfejlesztési zónán belüli, illetve a megyén belüli, járások közötti adatainak 
leírása. Ezeknek jellemzőknek az ismerete és értékelése nemcsak a munkaerőpiaci, hanem gazdaság-, és 
közlekedésfejlesztési intézkedések szempontjából is fontosak. Javasolom az elemzést a munkavállalási mobilitás 
elemzésével kiegészíteni.

Önálló empirikus megyei munkaerő-felmérés nélkül ezek az adatok 
megyei szinten, és belső területegységekre nem érhetőek el, a 
népszámlálási adatok pedig 10 évesek. A 2015-ös Munkaerő-forgalom 
felmérés (KSH) megyei szinten a migrációs szándékra, okokra, 
időtartamra vonatkozott.

BM KSEMF javítás 6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése. Az aktív eszközök alkalmazásáról, hatékonyságáról Megyei szintű, idősoros adatok hiányában ez nem valósítható meg a 
BM KSEMF javítás 6.4. Jövedelmi helyzet. 96. old:A Soproni, Kapuvári és Mosonmagyaróvári járásban az egy lakosra Nincsenek erre vonatkozó megbízható megyei adatok.
BM KKSZF javítás Területfejelesztési Koncepció - helyzetelemzés Bekerült a koncepcióba. 98.o.
Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavaslat  Az akadálymentesség elvének konzekvens érvényesítése, a hozzáférhetőség biztosítása a Fogyatékos sággal élő A Horizontális célok közül a H2, H5, H7 szorosan kapcsolódik ehhez a 

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavaslat A Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója - Javaslattevő rész Ebben a részben szerepel a 6.6.3. Szociális ellátás alfejezet végén történt kiegészítés. 

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavaslat A Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepció – Helyzetfeltárás A dokumentumban élkitűzésként A HF-nak nem kötelező része. A stratégia és a program érinti ezt a 

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavítás Javasolt az anyag kiegészítése azzal, hogy milyen előzetes felmérés történt arra vonatkozóan, hogy több településen HF: 9.6. fejezet tartalmazza: A megye területfejlesztési szereplői 

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavítás Az érintett államigazgatási szervek listájában szerepel a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mely 2016. Törölhető.

Kultúráért Felelős Államtitkárság kiemelt figyelem Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepció – Helyzetfeltárás: A dokumentumban nem került 6.8. A megye kulturális intézményrendszere és szolgáltatásai - című 

Kultúráért Felelős Államtitkárság kiemelt figyelem Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Győr Megyei Jogú Város a Modern Városok Program keretében jelen tős kulturális Az Operatív Programban kitérünk rá.
Kultúráért Felelős Államtitkárság kiemelt figyelem Emellett megemlítjük a győri Állatkert fejlesztését, valamint a megyeszékhelyen kívül a Fertőd és Az Operatív Programban kitérünk rá.

Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszterjavítani

Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepció – Helyzetfeltáró rész 1. Javasoljuk, hogy a dokumentum 
„3. Stratégiai és területi keretek” fejezetében vagy más megfelelő helyen megjelenítésre kerüljön: • a Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia 2009-2024 (Készítette: Magyarország Kormánya, 2009), • Idősügyi Nemzeti Stratégia 2034-ig Javítva, 14-15. oldal

Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter2. A bölcsődék vonatkozásában a dokumentumban az alábbi utalások kerültek megjelenítésre: • „növelni kell a Passzus beemelve! Javítva! 6.5 fejezet, 96. oldal

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavaslat 

37 településen 742 önkormányzati férőhely, 24 egyházi férőhely; a települési önkormányzatok által 
jelzett további igény a bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek iránt: 543.
2021. március 31-én összesen 59 településen volt elérhető a megyében bölcsődei ellátás, ez a megyében 
található 183 településre vetítve 32 %.”
Fontosnak tartjuk, hogy a területfejlesztési koncepciók minél több adattal szolgáljanak az adott térség 
vonatkozásában a fejlesztési igények realizálása érdekében. Így amellett, hogy az előterjesztő kitér a 
várható gyermeklétszámra is (az elmúlt időszak trendjét is bemutatva) és a bölcsődei ellátást nyújtó 
férőhelyszámokra (külön bemutatva az önkormányzati fenntartásúakat), a települési önkormányzatok 
által jelzett, a bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek iránti további igényeket is 
mindenképpen javasoljuk szerepeltetni. Javasoljuk a koncepcióban a megyében élő 3 év alatti 
gyermekek számára és a bölcsődei ellátás százalékos kihasználtságára vonatkozó adatok megjelenítését 
is.
Amennyiben javaslatunk elfogadható, úgy az összhangban állna a 2021- 2027 ciklusban európai uniós 
forrásból megvalósítani tervezett (TOP+) bölcsődei férőhelybővítéssel, korszerűsítéssel. A bölcsődei 
ellátás területi lefedettségének célzott növelésével csökkennek a területi egyenlőtlenségek, továbbá 
jelentősen hozzájárul egyrészt a női foglalkoztatottsági szint emelkedéséhez, beleértve az új 
munkahelyek megteremtését a létrejövő bölcsődékben, másrészt pedig a hátrányos helyzetű gyermekek 
minél korábbi életkorban történő minőségi ellátáshoz való hozzáféréséhez. A bölcsődei férőhelyek 
számának növelése elősegíti az aktív korú népesség munkába állását a társadalom és a gazdaság minden 

A Szociális ellátás alfejezet tartalmazza a megjegyzés egyes elemeit, 
illetve az ITP-ben ennek figyelembe vétele megtörténik, a 
kritériumrendszerében meg fog jelenni. 

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavaslat 

Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepció - Javaslattevő rész
1. A dokumentumban a „T4.2. Oktatás, nevelés” alfejezetben a „Fejlesztési fókuszpontok (HOP, 
VMOP)” között általánosságban megjelenik a bölcsődei, óvodai … feladatellátási helyek, …szakmai 
és infrastrukturális fejlesztése. (50. oldal) A konkrét fejlesztési igényeket az ITP mutatja be.

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságjavaslat

2. Javasoljuk a „H7 – Az esélyegyenlőség, a hozzáférés és a társadalmi befogadás erősítése és feltételeinek minél 
szélesebb körű megteremtése” horizontális cél alfejezet kiegészítését: (lehetőség szerint az 58. oldalon vagy más 
megfelelő helyen) A foglalkoztatás feltételeinek javítása érdekében cél a rugalmas munkavégzési formák támogatása, 
amely hozzájárul a munka és a magánélet megfelelőbb egyensúlyához, növelve a munkáltatók és a munkavállalók Javítva, 64. oldal
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Sportért Felelős Államtitkárság javaslat 

Sport és rekreáció
Kifejezetten üdvözöljük, hogy a koncepció helyzetelemzése a sporttal és rekreációval önálló pontban 
foglalkozik. A 2017- évi speciális Eurobarométer felmérés adatait kiegészítő megyei adatok bemutatása 
és az ágazati egyszerűsített SWOT elemzés szerepeltetése unikális a megyei területfejlesztési 
koncepciók tekintetében. Ugyanakkor - elismerve a sportcélú szektorális statisztikai adatok 
elérhetőségének nehézségeit – javasoljuk, hogy a megye sportéletét, a megyei területfejlesztésben 
betöltött gazdasági és társadalmi dimenzióit részletesebben mutassa be a koncepció, elsősorban a 
kohéziós politika tervezhetősége szempontjából. 
Javasoljuk, hogy a sport ágazati fejlesztések szempontjából a koncepció ezen része tartalmazzon a 
megyére, illetve a járásokra vonatkozó, konkrét adatokat felvonultató helyzetelemzést a 
sportszolgáltatást nyújtó vállalkozások számára, tevékenységére, megyei elhelyezkedésére, esetleg 

Ilyen mélységű informció közlése egy sportkoncepció és nem egy 
területfejelsztési koncepciórésze.

Sportért Felelős Államtitkárság javítás

A fentiek miatt mindenképpen javasoljuk alaposabban bemutatni a megyében működő sportszervezetek, 
köztük a sportvállalkozások releváns adatait, kitérve lehetőség szerint – különösen a nemzeti 
köznevelést - óvodák, iskolák - helyben támogató tevékenységükre, legalább a látvány csapatsportokban (Magyar 
Kézilabda Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége, Magyar Jégkorong Szövetség, Magyar Vízilabda Szövetség, Magyar Röplabda 
Szövetség programjai), tekintve hogy a TOP Plusz – a tervezetek szerint – támogatni fogja az óvodai 
mozgásfejlesztést, és az általános iskolai oktatás kiegészítését iskolán kívüli eszközökkel a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében.
Emiatt a megyei óvodák, iskolák számára sportági intézményi, egyesületi programokat biztosító helyi 
sportszervezetek, sportklubok legalább felsorolásszerű bemutatása (pl. Kézilabda az iskolában program, 
Bozsik Intézményi vagy Egyesületi Program, stb.) mindenképpen előremutató és hasznos lehet a 

Ilyen mélységű informció közlése egy sportkoncepció és nem egy 
területfejelsztési koncepciórésze.

Sportért Felelős Államtitkárság javítás 

A helyzetfeltárás – ahogyan arra kitértünk - ugyan utal a megyei felsőoktatási intézményi hálóra 
(különösen: Széchenyi Egyetem, Soproni Egyetem), de ahhoz kapcsolódóan a sport szektorális 
információkra sajnos szintén nem tér ki. Fentiekhez hasonlóan javasoljuk, hogy a koncepcióban – bár a 
felsőoktatási tartalmakról általában véve az ITM hatáskörébe tartozó kérdés átfogó véleményt alkotni –
a megyei felsőoktatási, hallgatói sportélet bemutatása is történjen meg, az egyetemi-főiskolai 
sportszervezetek, a hallgatói sportirodák alapvető adatainak hivatkozásával, az egyetemi 
sportinfrastruktúra és erőforráskészlet ismertetésével

Ilyen mélységű informció közlése egy sportkoncepció és nem egy 
területfejelsztési koncepció része.

Sportért Felelős Államtitkárság javítás 

Az érintett helyzetfeltáró pontokból hiányoznak a megyei sportlétesítményekre vonatkozó részletes in formációk, 
adatok is, melyek hiányában nehézkes megítélni, hogy a megyében pontosan mely települé seken, járásokban jobb, 
vagy rosszabb az infrastrukturális helyzet a sport szektorban, hol van szükség 
konkrétan beavatkozásokra. Az előzőek miatt javasoljuk, hogy a koncepció, a megyei lakosság által is 
elérhető sportlétesítmények adataira vonatkozóan dolgozza fel a sportlétesítmény ellátottság helyzetét, 
és lehetőség szerint ez is váljon a dokumentum részévé. 6.7. Sport és rekreáció c. alfejezet végén történt kiegészítés.

Sportért Felelős Államtitkárság javítás 

Szükségesnek tartjuk, hogy a kohéziós politikához, így különösen a Területi Operatív Prog ram Pluszhoz, mint az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+), valamint Magyarország társfinanszírozásában megvalósuló programhoz való közvetlen kap csolódás 
megteremtése érdekében a koncepció legalább az alábbiak szerint, részletesebben fejtse ki, 
illetve egészítse ki a megyében megvalósítani tervezett, releváns beavatkozások körét: Koncepció T4.5. tartalmazza.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Kiemelt figyelem

A fentiekre figyelemmel az új területfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok készítésekor, majd a 
település infrastrukturális elemeinek fejlesztése során (különösen a lakóövezetei, idegenforgalmi és nagy tömegeket 
vonzó fejlesztések magas építmények vonatkozásában) külön figyelmet indokolt fordítani azon elemekre, 
projektekre, amelyek fejlesztése a katonai objektumok környezetében, illetve azok védőterületén, vagy működési 

Köszönjük a tájákoztatást. A beriuházások tervezése során és az 
építésügyi hatósági eljárás folyamán kerül figyelmebe vétlere. 


