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BEVEZETÉS 
 
 
 
 
 
A megyei területrendezési tervek előkészítéséhez szükséges vizsgálati tartalmat Győr-Moson-
Sopron megye hatályos területrendezési terve készítésekor a területfejlesztési koncepciók, 
programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) 
KTM rendelet, jelenleg pedig a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 
Korm. rendelet szabályozza. A korábbi jogszabály valamivel bővebb vizsgálati tartalmat írt 
elő, de a jelenleg érvényes kormányrendelet szerinti vizsgálati elemek mindegyikét 
tartalmazta. 
 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve megalapozó munkarészeinek 
dokumentációja 2000-ben került lezárásra, ezért a terv módosítását megalapozó vizsgálatok 
elsősorban az elmúlt 10 éves (esetenként - mint meghatározó kapcsolódási pont - 2003-tól, az 
OTrT törvény elfogadásától számított) időszak tendenciáit foglalják össze. 
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1. NAGYTÉRSÉGI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATOK  
 
Győr-Moson-Sopron megye Magyarország északnyugati részén helyezkedik el, 
térszerkezetének, külső és belső kapcsolatrendszerének a mai napig meghatározója, hogy a 
trianoni határmódosítás következtében három megye egyesítésével úgy jött létre, hogy 
mindegyiknek jelentős területe az országhatáron kívülre került. Ez magyarázza a megye 
városi központjainak excentrikus elhelyezkedését, valamint a külső kapcsolatok jelentőségét, 
melyek a megye földrajzi, táji, társadalmi, gazdasági kapcsolatai következtében jellegzetesen 
kelet-nyugati és észak-déli irányba rendeződtek. 
Győr-Moson-Sopron megyét jelenleg is az európai magtérséghez közvetlenül kapcsolódó 
fejlődési vonalak metszik, melyek közül a legfontosabb a Bécs-Pozsony-Győr-Budapest által 
befogott gazdasági tér. A regionális városi rendszer együttműködését perspektivikusnak 
minősítette az a kutatás is (Regionális Többközpontú Városhálózati Rendszer - RePus), 
melynek célja a közép- és kelet-európai városrendszerek, azok funkcionális kapcsolatának 
kutatása, valamint a kis- és középvárosok hálózati együttműködési lehetőségeinek és 
regionális szerepük feltárása volt (1. sz. ábra). 
 

1. sz. ábra: RePus területi vízió, együttműködés és a fejlesztési térségek 
 

 
                                                                                           Forrás: RePus Final Riport, 2007 

 
A megye fejlődésére már Magyarország Európai Uniós csatlakozása előtt is jótékonyan hatott 
Ausztria, s ezzel az Európai Unió szomszédsága. A kedvező földrajzi elhelyezkedés, a 
viszonylag képzett munkaerő jelentős külföldi beruházásokat vonzott a térségbe. A külföldi 
vállalkozók Győr-Moson-Sopron megyét előnyben részesítették az ország más területeivel 
szemben, befektetéseik jelentős hányadát itt valósították meg. A Győr-Moson-Sopron és Vas 
megye, valamint Burgenland részvételével létrejött Eurorégió már korábban is hozzájárult a 
megye külső, határon túli együttműködéséhez és fokozta a megye és az egész térség szerepét 
a „Régiók Európájában". 
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A szomszédos szlovákiai körzetekkel – Pozsony 
és Dunaszerdahely térségével – szintén már 
korábban is intenzív és szerves volt a megye 
kapcsolata. Az együttműködési lehetőségek 
2004 májusa óta tovább bővültek, Szlovákia 
EU-tagsága, majd a schengeni egyezmény 2007. 
novemberi hatályba lépése még könnyebbé tette 
az áru és a tőke mozgását ebben a térségben. 
 
Győr-Moson-Sopron megyének országon belül 
szoros térségi kapcsolata elsősorban a 
szomszédos Vas, Veszprém és Komárom-
Esztergom megyékkel, illetve azoknak 
megyehatárhoz közeli településeivel, 
kistérségeivel alakult ki. A Nyugat-Dunántúli 
Régió megalakulásával a megye déli irányú 
kapcsolatai – Vas és Zala megyével – is tovább 
erősödtek, illetve bővültek. Ezt jelenleg nem 
minden irányban segítik elő a meglévő 
közlekedési kapcsolatok, de az Országos 
Területrendezési Tervben nevesített fejlesztések a megye számára várhatóan a déli-délnyugati 
irányú, határon túli kapcsolatokat is jobban generálják majd. 

 
Győr-Moson-Sopron megyének az ország más térségeihez viszonyítva nagytérségi 
kapcsolatainak kiszélesítéséhez a nemzetközi közlekedési hálózatok, azon belül a közúti, 
vasúti, vízi és légi közlekedés adottságai és 
lehetőségei egyaránt kedvezőek. 
Magyarország Európai Unióba lépése előtt 
Győr-Moson-Sopron megye területét két ún. 
Helsinki folyosó érintette (2. sz. ábra).: 

— a Nürnberg/Drezda – Prága – Pozsony – 
Budapest – Bukarest - Constanca / Szófia- 
Theszaloniki / Isztambul (IV. sz.), 
valamint 

— a Duna (VII. sz.). 
 
Magyarország Európai Unióba való 
csatlakozásakor Helsinki folyosókat 
felváltották a TEN-T tengelyek, amelyek 
közül a megye területén közúti vonatkozásban 
az M1 és M15 gyorsforgalmi utak a jelenleg is 
működő relációt, ami a jövőben az OTrT 
szerint kiegészül az M86 gyorsforgalmi úttal, 
ami az M1 és az M9 TEN-T hálózati elemek 
között biztosít majd észak-déli irányú 
nagytérségi kapcsolatot (3. sz. ábra). 
Nem TEN-T hálózati, de fontos nagytérségi 
elemként kerül ugyancsak az OTrT szerint 
kiépítésre az M1 gyorsforgalmi útból kiágazva 

 
2. sz. ábra: Helsinki folyosók 

  

3. sz. ábra: TEN-T közúthálózat 
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a Győrt és Sopront Ausztriával összekötő M85 gyorsforgalmi út, valamint ehhez Szombathely 
térsége felől az M9 gyorsforgalmi úttal kapcsolatot biztosító új főút. 
 
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonalak közül Ausztria felé a Budapest – Hegyeshalom – (Ausztria) és a Győr – Sopron 
– (Ausztria) vonalak, Szlovákia felé pedig a Hegyeshalom – Rajka – (Szlovákia) vonal 
biztosít nemzetközi kapcsolatot. 
Vasúti szempontból a térség számára kedvező távlati lehetőségként kínálkozik a 
Magyarországon tervezetten áthaladó nagysebességű vasútvonalak kiépülése. Győr-Moson-
Sopron megyét ugyanis érintené a IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai 
szakaszaként megvalósuló (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom és Rajka  Budapest 
[Ferihegy] – Röszke és Kübekháza – (Szerbia és Románia) összeköttetés. 
 
A Duna, mint a VII. számú közlekedési folyosó nemzetközi víziútként északon határolja a 
megyét. A folyó az 1993-ban átadott Duna-Majna-Rajna-csatorna révén Rotterdamtól Uszty 
Dunajszkig az Európát északnyugat-délkeleti irányban átszelő transzkontinentális víziúttá 
vált. A vízi út szinte kínálja magát a nemzetközi Ro-Ro vegyes szállításra, azaz 
tehergépjárművek, kamionok hajókon szállítására. Kihasználtsága azonban egyelőre 
meglehetősen gyenge, aminek legfőbb oka, hogy a víziút nem vág egybe a transzeurópai 
áruszállítás fő irányaival, valamint az, hogy az alacsony vízállású időszak hosszának 
megnövekedése (különösen a Pozsony-Gönyű közötti szakaszon) nem teszi lehetővé a 
nagyobb hajókkal (így a nemzetközi egyezmény ajánlásában szereplő 1350 tonna 
hordképességű "Európa-hajóval") való folyamatos szállítást. 
A Duna menti közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötők sorában az OTrT is 
kiemelt szerepet szán a Győr-Gönyűi kikötőnek, amelyet szerepkörének betöltéséhez 
folyamatosan fejlesztenek. 
 
A megye nemzetközi megközelítését segítik a megyében lévő Pér (Győr), valamint 
Fertőszentmiklós nemzetközi forgalomra is megnyitott repülőterei, de Schwechat (Ausztria) 
nemzetközi repülőtere is közel fekszik a megyehatárhoz. 
 
A nagytérségi kapcsolatok generálói és résztvevői elsősorban a megye nagyvárosai. A 
nagyvárosok közül Győr, mint védelmi bázis (végvár), majd közlekedési csomópont és 
kereskedelmi központ hagyományosan kapu szerepet töltött be Budapest (Buda, Pest) 
Pozsony és Bécs között. A második világháború után, mint gépipari bázist és regionális 
(kiemelt felsőfokú) központot alapvetően a fővárosra irányuló hierarchikus viszony jel-
lemezte. Győr jelenlegi regionális kapcsolatai elsősorban az M1 út mentén rendeződnek kelet 
felé Komárom-Esztergom megye és Budapest, nyugat felé pedig Pozsony és Bécs irányába. 
 
Mosonmagyaróvár természetes, mosoni kapcsolatait a trianoni határ vágta el. Hosszú 
évtizedeken át volt a szó konkrét értelmében is elszigetelt, csak a Szigetközhöz kötődő 
kisváros. A határzárak fellazulásával nyílhatott ki a Csallóköz és Burgenland felé, amelyet 
természetesen nagymértékben segíti az M1 autópálya és Pozsony felé a gyorsforgalmi úti 
elágazás. 
 
Sopron helyzete ellentmondásos, miután az első világháború után elveszítette hátterét, az 
1940-es évek végétől kezdve pedig határsáv lévén hazai kapcsolatai is gyengültek. A 
megváltozott politikai viszonyok között burgenlandi kapcsolatai azonban ismét intenzívvé 
váltak, de Bécsen és Bécsújhelyen kívül nincsen partnervárosa Ausztriában sem. Sopron 
hagyományosan középső Burgenland központja, a jelenlegi centrum, Eisenstadt/Kismarton 
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súlya eltörpül Sopronéhoz képest. A hazai városhálózaton belül Sopront Szombathelyhez fűzi 
a legszorosabb kapcsolat. 
Győr-Moson-Sopron minden oldal felé való nyitottsága, kedvező nemzetközi és regionális 
elhelyezkedése azonban egyúttal a belső kohézió bizonyos gyengeségeivel párosul. 
Mindhárom nagyobb város excentrikusan, határszélen helyezkedik el a megyében, a belső 
terület két kisvárosa, Csorna és Kapuvár nem elég erős ahhoz, hogy összekötő kapocs legyen, 
a déli, centrumhiányos peremvidék pedig a belső periféria jegyeit hordozza. Ez utóbbit jelzik, 
de egyben magyarázzák is a közlekedési kapcsolatok hiányosságai, a megközelítés 
nehézségei. 
 
 
2. ELŐZMÉNYEK FELTÁRÁSA 
 
A megye területrendezési tervét Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
2005. június 10-én fogadta el. A tervkészítés során a tervezők részletesen feldolgozták és 
figyelembe is vették az addig elkészült különböző szintű fejlesztési és rendezési 
koncepciókat, programokat és területrendezési terveket, valamint a megye településeinek 
jóváhagyott településrendezési eszközeit. A megye területrendezési terv 2009. év végén 
megkezdődött felülvizsgálata során értelemszerűen azoknak, a tervkészítést érdemben 
befolyásoló tervezési előzményeknek a vizsgálata történt meg, melyek kidolgozása, illetve 
elfogadása az eredeti megyei területrendezési terv közgyűlési legitimációja után, a 2005-2009 
közötti időszakban történt. 
 
2. 1. Fejlesztési típusú dokumentumok 
 
2. 1. 1. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) felülvizsgálata  
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció módosítását az Országgyűlés a 97/2005. (XII. 25.) 
OGY határozattal fogadta el. A dokumentum meghatározza az ország területi jövőképét, a 
jövőkép eléréséhez vezető átfogó, hosszú távú területfejlesztési politikai célkitűzéseket, 
középtávú területi célokat, területi prioritásokat fogalmaz meg a szakpolitikák számára, 
meghatározza az eszköz- és intézményrendszeri feltételeket és tartalmazza a régiók saját 
koncepcionális céljait. 
A dokumentum megalapozását több átfogó elemzés szolgálta, köztük az Országgyűlés által 
elfogadott, első és második "Jelentés a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési 
politika érvényesüléséről" (elfogadva: 2001 és 2005), valamint "Az OTK felülvizsgálata" 
című értékelés (elfogadva: 2005). Az OTK jövőképében megfogalmazott harmonikus területi 
szerkezet és rendszer eléréséhez, illetve a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosításához 
2020-ig öt átfogó célkitűzés érvényesítése szükséges: 

1. Térségi versenyképesség 
2. Területi felzárkózás 
3. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem  
4. Területi integrálódás Európában 
5. Decentralizáció és regionalizmus 

 
Középtávon, 2013-ig a következő országos területi célok kerültek megfogalmazásra: 

1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése 
2. A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati 

kapcsolatrendszer fejlesztése 
3. Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása 
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4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek 
5. Határ menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük erősítése 
6. Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztésének prioritásai 
7. A különböző szakmapolitikák területi prioritásai 

 
A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer fejlesztési 
irányai: 

1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése a szubszidiaritás, hatékonyság és 
a partnerség jegyében: 
— országos szinten a területi koordináció érvényesítése 
— regionális szinten a szerepkörök bővítése  
— megyei szinten a szerepkör változtatása és a fejlesztések koordinációja 
— kistérségi szint megerősítése 
— kiemelt térségek és tématerületek (Duna, Tisza, Balaton, termál-potenciál) 

fejlesztésének koordinálása 
2. Iteratív tervezési rendszer kialakítása 
3. Programozáson alapuló finanszírozási rendszer megteremtése 
4. Területi monitoring és értékelési rendszer kialakítása 

 
Az ország hét tervezési-statisztikai régiójának főbb fejlesztési irányait is tartalmazza az OTK, 
mely közül a Nyugat-dunántúli régióé a következő: 
„Nyugat-Dunántúl az élénk helyi és nemzetközi együttműködési hálózatok régiója, amely 
európai dinamikus gazdasági, közlekedési, tudás és kommunikációs tengelyek aktív 
formálójaként, az ember és környezete kiegyensúlyozott kapcsolatára építve Magyarország – 
gazdaságilag, szervezetileg és kulturálisan is megújuló – zöld jövőrégiójává válik.” 
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció az Országos Területrendezési Terv 
felülvizsgálatára is közvetlen hatással volt. A 97/2005. (XII. 25.) OGY. határozatban 
célkitűzésként szerepel, hogy a fejlesztési és rendezési tevékenységet jobban össze kell 
hangolni. Ezt az OTrT felülvizsgálatakor néhány esetben konkrétan is sikerült megvalósítani.  

- Az OTK-ban meghatározott fejlesztési pólusok, regionális alközpontok és a KSH 
által meghatározott – az agglomerálódás különböző szakaszaiban lévő – 
településegyüttesek kombinációjával új övezeti tervlap került beillesztésre. Ennek 
területrendezés szempontjából az volt a fő indoka, hogy az OTK-ban kijelölt 
fejlesztési pólusok és a környező települések átlagosnál intenzívebb funkcionális 
kapcsolatai nyomán kialakuló térszerkezeti sajátosságok a területrendezés 
eszköztárával is szabályozott keretek között kezelhetők és összehangolhatók 
legyenek.  

- Egyes, eddig nem alkalmazott országos és térségi övezetek OTrT szintű bevezetése 
mellett az OTK is határozottan állást foglalt. Így az OTK is területfejlesztési célként 
határozza meg a természeti táji és kulturális táji értékekben gazdag területek 
fejlesztését, amelyek lehatárolása és szabályozása érdekében országos övezeti 
tervlap készült, hasonlóan a kulturális örökség védelme esetében is. 
 

2. 1. 2. Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata 
 
A fejlesztési koncepció vezetői összefoglalója szerint az 1998-ban elfogadott hosszú távú 
megyei területfejlesztési koncepció és a 14/2001. (V. 15.) MTT számú határozattal elfogadott 
megyei területfejlesztési program értékelését, aktualizálását, a megyei fejlesztés 
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hangsúlyainak újragondolását az EU- csatlakozás és a megváltozott fejlesztési igények, illetve 
az Európai Unióban 2007-től induló új hét éves programidőszak tette szükségessé. 
A koncepció felülvizsgálata és az induló 2007-2013 közötti programidőszakra szóló 
területfejlesztési program tervezése 2006. februárban kezdődött meg. A munka része a 
’Partnerség 2007-2013’ c. projektnek, amelynek keretében egységes tematika és módszertan 
alkalmazásával, egy időben készül a Nyugat-dunántúli régió, a régiót alkotó megyék és 
megyei jogú városai hosszú távú fejlesztési koncepciójának aktualizálása és a középtávra 
szóló területfejlesztési programjának elkészítése.  
 
Az elkészített tervezési dokumentumok általános célja, hogy a területfejlesztés-tervezés 
eszközeivel hozzájáruljon a megye helyzetének, életkörülményeinek javításához, a megye és 
nagyvárosi térségeinek, valamint a megye és a Nyugat-dunántúli régió belső kohéziójának 
erősítéséhez, a társadalmi-gazdasági életben kimutatható különbségek csökkentéséhez, a 
határokon átnyúló kapcsolatainak bővítéséhez. 
 
A koncepció és program közvetlen céljai:  

— a megye közvetítő feladatainak pontosítása,  
— a korábbi stratégiában megfogalmazott prioritások céljainak pontosítása, 
— a célok eléréséhez szükséges pénzügyi, jogi és szervezeti eszközrendszer 

meghatározása, 
— elérendő célok számszerűsítése, 
— non-profit szféra megerősítése, 
— az elmaradott területek felzárkóztatása, ugyanakkor a megye egészét tekintve a 

versenyképesség erősítése. 
 

1. sz. táblázat: Győr – Moson – Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepció stratégiai céljai 
 

A  h o s s z ú  t á v ú  f e j l e s z t é s i  k o n c e p c i ó  s t r a t é g i a i  
c é l j a i

1. 
Humánerőforrá
sok diverzifikált 

fejlesztése 

2. 
A gazdaság 

szerkezetének 
és 

feltételeinek 
javítása 

3. 
A környezet 

minőségének 
javítása 

4. 
A település-
hálózat és 

infra-
strukturális 
rendszerek 

adott-
ságainak 
bővítése

5. 
Multi és 

interregonális 
kapcsolatok 

tereinek 
szélesítése 

6. 
A megye szervező 
és térségfejlesztő 

szerepének 
erősítése 

 
A hosszú távú célok közül a javaslat szerint középtávon Győr-Moson-Sopron megyének 10 
cél megvalósítására javasolt koncentrálni, melyek közül területrendezési vonzata az 
alábbiaknak van: 

— észak-déli közlekedési tengely Győr-Moson-Sopron megyére eső szakaszainak a 
megépítése, ezen belül is a kamionforgalommal legterheltebb, illetve a legtöbb lakott 
település által érintett közlekedési szakaszokon gyorsforgalmi út megépítése 
(Közlekedési OP), 

— megújuló energiaforrások minél szélesebb körben történő fenntartható hasznosítása 
(Környezetvédelmi és energetikai OP), 

— a határ menti térségek integrációjának növelése (Ausztria-Magyarország és 
Magyarország-Szlovákia Területi Együttműködési Program). 
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2. 1. 3. Duna komplex program 
 
A Duna komplex program 2005 novemberében készült el a folyóval közvetlenül érintkező 20 
kistérségre, a budapesti partszakaszra, valamint a Duna-Tisza-közi Homokhátság (14 kistérség) 
területére.  
A Duna Budapestig terjedő, Győr-Moson-Sopron megyét is érintő szakaszát az emberi 
beavatkozások által megváltozott ökológiai viszonyok jellemzik. A károk megelőzésére tett 
erőfeszítések ellenére állandósultak a problémák: 

— Dunakiliti térségében a duzzasztómű és környezetének, a tározótérnek (telekkönyvi és 
környezetének) rendezésére van szükség a távlati hasznosíthatóság szempontjai szerint. 

— A Szigetközben a jelenlegi vízpótló rendszer hosszú távon nem képes fenntartani az 
ökológiai állapot romlása nélkül a védendő természeti egységek továbbélését és 
biztosítani az édesvíz készletek minőségi és mennyiségi paramétereit. A térség 
vízellátásának javítása nem csak az élővilág szempontjából fontos, hanem segíti a 
gazdálkodást (erdészet, halászat), és a turizmus lehetőségeinek bővítésével bevételhez 
juttathatja a szigetközi településeket, ami kompenzálná az eddigi veszteségeiket. 

 
A komplex programban megfogalmazott stratégiai célok:  

1. A Duna transz-európai integráló szerepének erősítése 
2. Fenntartható gazdasági szerkezet kialakítása 
3. Természeti erőforrások megóvása és fejlesztése 

 
A program projektlistája szerint Győr-Moson-Sopron megyét – és túlnyomó többségében a 
megyei területrendezési tervet is – érintően a következők kerültek megfogalmazásra: 

— Duna projekt (árvízvédelmi művek) 
— Duna projekt (kerékpárút) 
— Duna projekt (mellékágak rehabilitációja, partfalak megerősítése) 
— Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodás 
— Győr és térsége szennyvízcsatornázás 
— Mosoni-Duna komplex rehabilitációs programja 
— Duna magyarországi szakasza hajózhatóságának javítása 
— Mosoni-Duna és Lajta térségi vízrendszer rehabilitációja 
— Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő építése 

 
2. 1. 4. Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Környezetvédelmi Programja 2002 júniusában készült el. 
Felülvizsgálatára 2006- ban azért volt szükség, mert időközben az Országgyűlés elfogadta a 
Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP), és az abban foglalt új szempontoknak 
megfelelően szükséges volt a megyei környezetvédelmi programot is a hiányzó részekkel 
kiegészíteni.  
A megyei területrendezési terv szempontjából a környezetvédelmi program felülvizsgálata 
elsődlegesen két szempontból tartalmaz releváns információkat: 

— A program bemutatja 2002 óta a környezeti állapot változását, számba veszi az 
eredeti célkitűzések időarányos megvalósulását és a hiányosságok okait és új 
programot vázol fel. Az ebben az anyagrészben megtalálható adatok és elemzések 
elsősorban a megyei területrendezési terv megalapozását szolgáló területi 
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat készítéséhez használhatók fel. 

— A térségi hulladéklerakók kijelölése a megyei területrendezési tervek kötelező 
tartalmi eleme. Ehhez a megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 
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hasznos információkat szolgáltat, amennyiben leszögezi, hogy az érvényes 
jogszabályoknak megfelelve a megye települései hosszú távú hulladék elhelyezési 
gondjait csak térségi hulladékgazdálkodási programok alapján lehetséges megoldani. 
Cél az integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a megfelelő 
hulladékok újrahasznosítása, a nem hasznosítható hulladékok számára pedig a 
környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul kielégítő lerakók kialakítása. 
Ehhez a megyében új, korszerű, nagytérségi települési hulladékkezelő- és lerakó 
létesítmények megvalósítására van szükség. Az EU irányelveinek megfelelően a 
javaslat szerint 3 regionális hulladékkezelési rendszer kiépítése indokolt, melyek 
lefedik a megye területét (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron központú regionális 
hulladék-gazdálkodási rendszerek). 

 
2. 2. Rendezési típusú dokumentumok 
 
2. 2. 1. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata 
 
Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) a Parlament 2003-ban fogadta el (4. sz. ábra). Az 
OtrT 29. §-a előírja, hogy a terv felülvizsgálatára legalább ötévente kerüljön sor. Ezen 
túlmenően a törvény 2003. évi elfogadása, illetve az azt megalapozó tervjavaslatok kidolgozása 
óta a különböző területi szinteken és területi mélységben kidolgozott területrendezési tervek és 
hatásvizsgálatok készítése során rengeteg metodikai és gyakorlati tapasztalat gyűlt össze, 
amely az egyéb, a tervezést érintő változásokkal együtt felvetette és megalapozta az eddig 
elkészült területrendezési tervek, mindenekelőtt az OtrT felülvizsgálatának aktualitását. 
A felülvizsgálat során kidolgozott javaslat az előkészítő munkafázis illetve a tervezés közben 
felszínre került igények alapján három kiemelt cél mentén fogalmazódott meg: 

— erősödjön és legyen átjárhatóbb a terület- és településrendezési tervek közötti 
hierarchikus kapcsolat, 

— legyen hatékonyabb a területi és ágazati tervezés közötti integráció, 
— a közös kapcsolódási pontokon keresztül kerüljön közelebb a területrendezési- és 

területfejlesztési tervezés elméleti háttere és gyakorlata. 
 

A felülvizsgálat során az OtrT eredeti célrendszere, felépítése, szerkezete megmaradt, a 
hangsúly elsősorban a tartalmi és szabályozási elemek megújításán és kibővítésén volt, ami 
viszont az eredeti törvény bekezdéseinek és mellékleteinek szinte mindegyikét érintette. A 
legfontosabb változások a következők voltak: 
 
Az Ország Szerkezeti Terve (5. sz. ábra) 

— A felülvizsgálat során az országos területfelhasználási kategóriák rendszere alapvetően 
nem változott, módosult viszont néhány esetben az ábrázolható terület minimális 
nagyságrendje és a lehatárolás pontossága (ágazati előkészítő javaslatok alapján).  

— Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közül a 
közúthálózat fő elemei kisebb mértékben változtak, a hálózat korrekcióját elsősorban az 
Európai Unió kibővülése és az azzal járó forgalomáramlási átrendeződés indokolta. 
Néhány elemről bebizonyosodott, hogy hálózati szerepét gyorsforgalmi út helyett főúti 
paraméterekkel is betöltheti, így gyorsforgalmi útként való további szerepeltetése 
felesleges (M62, M65, M75, M81). Az időközben kijelölt új európai közlekedési 
irányok függvényében viszont néhány gyorsforgalmi irány áthelyeződött és új elemek 
beiktatása is szükségessé vált (M11, M87). A főúthálózat elemei a gyorsforgalmi 
hálózat változásait követték, jól használható hálózattá kiegészítve azt. 
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— A vasúti törzshálózaton belül a nagysebességű vasútvonalak négy ága közül három – a 
Gyékényes térsége – Budapest viszonylat kivételével – az időközben elkészült 
hatástanulmányok alapján pontosodott. A meglévő országos vasúti fővonalak 
kategorizálása pedig a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint 
került módosításra.  

— Az országos kerékpárút törzshálózat a felülvizsgálat során az OtrT-ben eredetileg 
szereplő hálózathoz képest alapvetően megváltozott. Az új hálózat kialakítása 
elsősorban a potenciális országos kerékpáros turisztikai célpontok kijelölésén alapult. 

— A repülőterek kategóriarendszere némiképp módosult, amennyiben a nemzetközi 
kereskedelmi repülőterek kategória elnevezése országos jelentőségű polgári 
repülőterekre változott. Az egyes repülőterek besorolása az elemszámot tekintve 
kismértékben változott. 

— Az országos energia hálózatok és építményeken belül az erőművek korábbi, primer 
energiahordozó felhasználása alapján megkülönböztetett feltüntetése a felülvizsgálatnál 
elhagyásra került. Országos erőműként az 50 MW, illetve annál nagyobb teljesítményű 
meglévő, vagy tervezett villamosenergia-termelő létesítmény került definiálásra és 
beillesztésre.  

— Villamosenergia hálózati nyomvonalként az iparág átviteli hálózataként nyilvántartott 
távvezeték elemei és azok tervezett fejlesztései kerültek rögzítésre (a 750 és 400 kV-os 
hálózatok kiegészítve a 220 kV-os hálózatokkal).  

— Szénhidrogén hálózatok vonatkozásában a módosítás eredményeként a korábbi 
nemzetközi jelentőségő hálózat kiegészült a hazai jelentőségű szállítóvezetékekkel.  

— A vízi utak osztályozásában nem volt változás, megnevezésükben megjelentek viszont 
az EU-ba történt belépésünkre utaló kiegészítések. Felsorolásra kerülnek továbbá a 
Dunán (Mohács), a Tiszán (Záhony, Tiszabecs és Szeged) és a Dráván (Drávaszabolcs) 
létesítendő schengeni határkikötők. 

— A nemzetközi és országos jelentőségű kikötői hálózat a Dunán Moháccsal, a Tiszán 
pedig Tiszaújvárossal és Szolnokkal bővült. 
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4. sz. ábra: Az Ország Szerkezeti Terve (2003) 
 

 
 
 

5. sz. ábra: Az Ország Szerkezeti Terve (2008) 
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Országos övezetek  
— Megszűnő országos övezet: kiemelten fontos érzékeny természeti terület.  
— Továbbélő (tartalmilag változó) övezetek: országos ökológiai hálózat, kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterület, országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület, kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, felszíni vizek vízminőség-védelmi 
vízgyűjtő területe. 

— Új országos övezetek: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület, kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, 
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, együtt tervezhető térségek, kiemelt fontosságú 
meglévő honvédelmi terület. 

 
A z OtrT annak érdekében, hogy erősítse a környezeti szempontok érvényesítését, a kiemelt 
térségi és megyei szinten lehatárolandó védelmi övezetek körét (pl. védett természeti terület, 
tájképvédelmi terület, hullámtér és nyílt ártér, vízeróziónak kitett terület) is bővítette. 

 
A hatályos területrendezési tervek érvényesítésében meghatározó szerepe van az Országos 
Területrendezési Tervnek, miután a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére 
határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjére vonatkozó 
jövőképet, és annak érvényesítését szolgáló szabályokat. Az országos szinten, illetve országos 
érdekből meghatározott szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési 
terveinek, és így közvetve a települések településrendezési eszközeinek mozgásterét is.  
Fentiek érvényesítése érdekében a módosított OtrT törvény úgy rendelkezett, hogy a megyei 
területrendezési terveket 2010. december 31.-ig (majd törvénymódosítással ezt egy évvel 
meghosszabbítva) e törvénnyel összhangba kell hozni, a megyei területrendezési tervvel nem 
rendelkező megyei önkormányzatoknak pedig 2011. december 31.-ig a megye 
területrendezési tervét el kell készíteniük.  
A törvény rendelkezésének megfelelően érvényes tervezési szerződés alapján folyamatban 
van Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének felülvizsgálata is, hogy annak 
közgyűlési elfogadása a törvényben előírt határidőre megtörténhessen. 
 
2. 2. 2. A hatályos megyei területrendezési terv hatásainak átfogó értékelése 
 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét a Közgyűlés 10/2005. (VI. 24.) számú 
rendeletével fogadta el. Ezzel a megye területére az elfogadás időpontjától 2008. június 9.-ig, 
az OTrT módosításának Parlamenti elfogadásáig elvileg megteremtődtek a tervi feltételei a 
különböző szintű terület- és településrendezési tervek közötti tervhierarchia biztosításának. 
A megyei területrendezési terv hatásának átfogó értékelése három területi szinten értelmezhető.  
 

— Az Országos Területrendezési Terv és a megyei területrendezési terv összefüggésében 
az OTrT felülvizsgálata során több lehetőség is volt a megyei javaslatok 
megfogalmazására, elfogadásuk esetén pedig azok országos szintű érvényesítésére.  
Egyik lehetőség a Közgyűlés 85/2005. (VI. 10.) sz. határozatával elfogadott Intézkedési 
javaslatban az OTrT következő módosítása során érvényesítendő megyei javaslatok 
rögzítése. A Közgyűlés két ilyen javaslatot fogalmazott meg: egyik a Jánossomorja, 86. 
sz. főút – Jánossomorja elkerülő – országhatár – Ausztria nyomvonal főúti kiépítése, 
másik pedig az OTrT szerkezeti lapján a Bezenye és Hegyeshalom települések 
külterületén a településrendezési tervek javaslata és a hatásvizsgálat eredménye alapján 
városias települési térség kijelölésére. Fenti megyei javaslatok végül az OTrT 
módosításáról szóló törvényben nem kerültek érvényesítésre, mert a kért főúttá való 
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minősítéssel az illetékes szaktárca nem értett egyet, a városias települési térség pedig 
nem országos, hanem kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória. 
Másik megyei érdekérvényesítési lehetőség lett volna az OTrT módosításakor a 
különböző fázisban lévő egyeztetési anyagokkal kapcsolatos megyei vélemények 
megfogalmazása, de a Megyei Önkormányzat ezzel a lehetőséggel nem élt. 

 
— A megyei területrendezési terv megyei szintű érvényesülése elsősorban a megyei 

önkormányzat területrendezéssel összefüggő, vagy ahhoz kapcsolódó feladatai 
teljesítésének tükrében értelmezhető.  
Az érvényesülés esélyeit jelentősen rontja, hogy a megyei specifikumok 
érvényesítésére, a rendelettel elfogadható tervi tartalom megjelenítésének törvényi 
legalizálására a jelenlegi jogszabályok nem adnak kellő teret. Ezért jóval tágabb 
lehetőséget kellene biztosítani a megyei tervben a megyei sajátosságok érvényre 
juttatásában, mivel a terv jelenleg „csak” az OTrT területi pontosítására szorítkozhat. 
Ez egyaránt vonatkozik a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek 
kijelölésére, valamint a szabályozásra is. 

 
Kedvező fejlemény volt viszont, hogy a megyei területrendezési terv elfogadását 
követően a megyei önkormányzatnak a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti 
területrendezési hatósági eljárás szerint volt lehetősége arra, hogy a megyei 
területrendezési tervbe beillesszen térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati 
elemet és egyedi építményt. Erre a Gönyű területén tervezett erőművi beruházás 
kapcsán került sor, amikor beillesztési eljárás keretében került jelölésre a tervezett 
gönyűi erőmű, illetve az erőműhöz csatlakozó gázvezeték, javítással pedig települési 
térségként az a terület (~ 263 ha) – amibe a tervezett erőmű területe is beletartozik –, 
amelyet a megyei területrendezési terv eredetileg nagyobb részben külterjes 
mezőgazdasági, kisebb részben pedig erdőgazdálkodási térségként határozott meg. 
 
A megyei területrendezési terv megyei szintű érvényesülése tekintetében kedvező 
fejlemény volt a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatával való kapcsolata. 
Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata 
2006 februárjában kezdődött, és a tervezés egyik kiinduló pontjának a megyei 
területrendezési tervben elfogadottakat tekintették. 

 
— A megyei területrendezési terv és a településrendezési tervek viszonylatában van a 

legnagyobb jelentősége a tervek egymásra épülésének, miután a hierarchia legutolsó 
láncszeme a településrendezési terv, amelynek az OTrT mellett a kiemelt térség és a 
megye területrendezési tervével is összhangban kell lennie. A területrendezési tervek 
közötti hierarchia akkor működik, illetve kérhető számon maradéktalanul, ha a 
hierarchikus szinteknek megfelelő tervek felülről lefelé időben egymást követve 
(esetleg párhuzamosan, de a magasabb hierarchikus szinthez igazítva) kerülnek 
kidolgozásra és elfogadásra. Győr-Moson-Sopron megye esetében ez azt jelenti, hogy a 
településrendezési tervek kidolgozásához vagy módosításához a 2003-ban elfogadott 
OTrT alapján átdolgozott megyei területrendezési terv 2005 júniusában történt 
hatálybalépése óta biztosított volt a tervhierarchia betartásának tervi feltétele. 
A vizsgálati fázisban feldolgozott 156 településrendezési terv (6. sz. ábra) 51%-a (80 
település) készült, vagy módosult 2005 után, amelyeknél a tervhierarchia követelménye 
maradéktalanul számon is kérhető. 
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6. sz. ábra: Feldolgozott településrendezési tervek 
 

 
  Forrás: Váti Nonprofit Kft. 

 
A tervhierarchia követelményének érvényesítésekor a megyében – de más megyében is 
– a településrendezési eszközök készítése során felmerül néhány probléma az egyes 
országos és megyei szintű területrendezési tartalmi elemek jogszabályban rögzített 
pontosítási szabályának érvényesítésekor. 
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények helyét a településrendezési tervek figyelembe veszik és ábrázolják. A +/- 5 
% eltérés települési szinten elégségesnek látszik a nyomvonalak biztosításának 
pontosítására. Problémát azon nyomvonalak jelentik, melyekre nem készült 
tanulmányterv, így csak közelítően, a térségre vetítve lehet a helyét meghatározni.  
Településrendezési szinten is gondot jelent a megfelelőség ellenőrzésének 
eszköztelensége, különösen azokban az esetben, amikor a településrendezési terv nem 
digitális formában készül. Alapvető probléma, hogy a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terveknek nincs településekre bontott területi mérlege, ezért a 
beépítésre szánt területek kijelölésének százalékos számítása bonyolult, és teljes körűen 
nem is ellenőrizhető. 

 
2. 2. 3. Hatályos településrendezési tervek értékelése 
 
A tervhierarchiának azonban az előzőekben rögzítettek mellett van egy másik olvasata is. 
Miután a településrendezési eszközöket a települési önkormányzatok rendelettel fogadják el, 
azok a továbbiakban jogszabályként funkcionálnak. Ezért a hierarchiában magasabb szinten 
álló területrendezési tervek készítésekor a hatályos településrendezési tervek előirányzatait az 
egyes területfelhasználási kategóriák megállapításakor figyelembe kell venni. Ennek 
jelentősége mindenekelőtt a települési térségek (amelybe az OTrT fogalommagyarázata szerint 
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a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak), 
illetve az erdőtelepítésre javasolt területek kijelölésekor van, de a területrendezési tervekben 
piktogrammal ábrázolt tartalmi elemeinek (pl. repülőtér, kikötő, erőmű, hulladéklerakó) pontos 
elhelyezéséhez is támpontul szolgálnak. 
Ez az elv már az OTrT felülvizsgálatakor is alkalmazásra került, amikor is az Ország 
Szerkezeti Tervén 1000 ha feletti települési térségként Győr-Moson-Sopron megyéből Győr, 
Sopron és Mosonmagyaróvár az érvényes településrendezési tervek alapján kerültek 
kijelölésre. 
 
A településrendezési tervek elhatározásainak figyelembe vétele fentiek értelmében Győr-
Moson-Sopron megye folyamatban lévő területrendezési tervének felülvizsgálatakor is a 
munka egyik fontos komponense. Ennek érdekében került sor a hatályos településrendezési 
tervek feldolgozására és értékelésére, hogy elsősorban az említett tartalmi elemek kijelöléséhez 
támpontot szolgáltassanak.  
A vonatkozó tartalmi követelmények [218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet] szerint az előkészítő 
fázisban „csak” a feladat szempontjából jelentős településrendezési terveket kell feldolgozni, 
de hogy mi számít annak, azt eldönteni néhány triviális esettől eltekintve (városok, ismert 
nagyberuházások színterei) előre nem lehetséges. Így a későbbi vitás esetek elkerülése 
érdekében gyakorlatilag az összes elkészült, illetve hozzáférhető településrendezési terv 
feldolgozására szükség van. 
A megyei területrendezési terv felülvizsgálata során a megye 182 települése közül 156 
település (86%) rendezési terve állt rendelkezésre és került feldolgozásra. A feldolgozott 
településrendezési tervek zöme a VÁTI Dokumentációs Központ Tervtárának kataszteréből 
származik (ahová a vonatkozó Korm. rendelet szerint, a települések kötelesek elfogadott 
településrendezési tervük egy példányát megküldeni), a továbbiakat pedig a Nyugat-dunántúli 
Állami Főépítészi Hivatal, illetve az egyes települések bocsájtották rendelkezésre. 
A településrendezési tervek feldolgozása és érvényesíthetősége szempontjából kedvezőtlen 
tényadat, hogy a vizsgált tervek alig 10%-a került digitális formában is dokumentálásra. A 
papíralapú terveket ezért felhasználás előtt scannelni és georeferálni kellett, ami jelentős idő- 
és anyagi ráfordítást igényel.  
 
 
3. TÉRSZERKEZET ALAKULÁSA, A TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSAI 
 
3. 1. Térségi területfelhasználás 

 
Az OTrT, valamint a kiemelt térségek és a megyék – köztük Győr-Moson-Sopron megye – 
területrendezési terveinek kidolgozása és elfogadása jelentős előrelépés volt a szabályozott 
területfelhasználás megteremtése érdekében, és hozzájárultak a területhasználat szerkezeti 
átalakulásának folyamatához, illetve a negatív tendenciák lassításához. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a területfelhasználás változása még a területrendezési tervek időtávjához képest 
is lassú folyamat, a kívánatos területi arányok kialakulása reálisan csak az azon túli időben 
várható, ezért az elmúlt öt-hat év változásait ennek tükrében szabad csak minősíteni. 

 
A beszámolási időszakban a KSH adatai szerint Győr-Moson-Sopron megyében – az országos 
tendenciával egyezően – a mezőgazdasági területek nagyságrendje némileg csökkent, aminek 
egyik oka a települési területek, valamint a műszaki-infrastruktúra hálózatok és egyedi 
építmények által igénybevett területek terjeszkedése, másik oka az erdőterületek hazai és EU-s 
támogatások eredményeként bekövetkezett növekedése volt. Belső struktúráját tekintve 
kedvezőtlen, hogy a szántók kiterjedésének stagnálása mellett a szőlő, gyümölcsös és 
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gyepterületek az utóbbi években egyaránt csökkentek. A mezőgazdasági művelés alól 
véglegesen kivonásra kerülő termőföld több esetben is a kiváló minőségű termőföldeket 
érintette. Előrelépésnek tekinthető ugyanakkor, hogy csökkentek a hasznosítatlanul hagyott 
termőföldek. 
 
Az erdőgazdálkodási terület 2004 és 2008 között a Nemzeti Erdőtelepítési Programmal 
összhangban növekedett a megyében (7. sz. ábra). A Nemzeti Erdőtelepítési Program mintegy 
35-50 éves program, amelynek következetes megvalósításával az ország erdősültségének 27%-
ra történő növelése érhető el.  

 
7. sz. ábra: Meglévő és tervezett erdőterületek 

 
Forrás: OTrT 

 
Az OTrT elfogadása óta 2008-ig országosan közelítőleg 60 000 ha (aminek egy része még 
befejezetlen) új erdőt telepítettek - a területek közel felénél őshonos fafajokat -, amelyet 
elsősorban a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv „mezőgazdasági területek erdősítése” című 
intézkedés keretében finanszíroztak. Ezen belül Győr-Moson-Sopron megyében a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának adatszolgáltatása szerint 
mintegy 1100 ha befejezett (ténylegesen erdőnek nyilvánított) erdőtelepítésre került sor. 
Kedvező, hogy ezen belül az őshonos fafajokkal borított erdőterület aránya kedvezően 
változott. Ezek a területek zömében egybeesnek az OTrT 2008. évi módosításakor lehatárolt 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetével. 
 
AA  települési területek (ami az OTrT fogalom-meghatározása szerint a település belterületét és 
az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területeket foglalja magába, így nem teljesen azonos a 
beépített terület fogalmával) növekedése a beszámolási időszakban országosan is kiugróan 
magas volt, a FÖMI digitális adatbázisa alapján a 2003 és 2008 között mintegy 200 ezer 
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hektáros növekedés mutatható ki. Ez azt jelenti, hogy a települési belterületek részesedése az 
ország területéből ezen időszak alatt 4,9 %-ról 7,1 %-ra növekedett.  
 

8. sz. ábra: Települési területek változása (2003-2009) 

 
Forrás: FÖMI, Váti Nonprofit Kft. 

 
A változás Győr-Moson-Sopron megyében közel 44 %-os növekedést mutat, miután a 
települések belterülete 2003-ben összesen 23 418 ha-t, 2008-ban pedig 33 632 ha-t tett ki.  Ha 
ehhez hozzávesszük még azokat a területeket (pl. kiterjedt gazdasági területek), amelyek mint 
beépítésre szánt területek nem kerültek belterületbe vonásra, akkor a települési területek 
növekedése fenti értéket is meghaladja.  
A nagyságrendeket tekintve a belterületek abszolút növekedése jól követi a térszerkezeti 
erővonalak és a településhálózat hierarchikus rendszerét. Így a legnagyobb belterületi 
növekmények (500 ha felett) Győr, valamint Sopron, illetve az azok közvetlen 
településgyűrűjébe tartozó településeknél azonosíthatók. Ezt követik (100 - 500 ha között) a 
további városi rangú települések (Mosonmagyaróvár, Csorna, Fertőd, Kapuvár, Beled, 
Pannonhalma), valamint a győri agglomerációhoz tartozó, illetve az azzal határos néhány 
település. 
 
3. 2. Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi létesítmények 
 
A közúti közlekedésen belül a gyorsforgalmi úthálózat meglévő szakaszainak hossza 2003-
ban országosan 590 km volt, ami a 2009-ig átadott 485 km-nyi új hálózattal 1075 km-re bővült 
(9. sz. ábra)  
Győr-Moson-Sopron megyében a gyorsforgalmi úthálózat az M19 autóúttal bővült, a szakasz 
az M1 autópálya és Győr között teremt kapcsolatot. 
 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - VIZSGÁLATOK 

 

 22

9. sz. ábra: Gyorsforgalmi utak fejlesztése (2003-2009) 

 
Forrás: Váti Nonprofit Kft. 

 
Új főút a vizsgált időszakban országosan is alig épült, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 
egyáltalán nem. 
 
Országos szinten jelentős előrelépés volt, hogy az OTrT 1/1 sz. mellékletében megjelölt 245 
tervezett főúti településelkerülő szakaszból főúti elkerülőként 33, további 3 pedig távlatban 
gyorsforgalmi útként kiépítésre kerülő utak részeként megépült. Ezek közül azonban Győr-
Moson-Sopron megyében megvalósult szakasz szintén nem található. 
 
Mellékutak a vizsgált időszakban országosan hat helyen épültek (BAZ megyében kettő, 
további egy-egy Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Vas megyében). Ebből a magyar-
osztrák határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok (Phare) részeként Győr-Moson-
Sopron megyében a Sopronkövesd-országhatár közötti összekötő út épült meg. 
 
Az OTrT-ben tervezett nagysebességű vasútvonalak közül a megyén is áthaladó Budapest – 
Hegyeshalom/Rajka – (Ausztria és Szlovákia) szakasz hatásvizsgálata 2005-ben elkészült, a 
törvény 2008. évi módosításába már ez a nyomvonal került be. 
 
Országos törzshálózati vasútvonalak esetében 2003 és 2008 között új nyomvonali kiépítések 
sem országosan, sem a megyében nem történtek, csak a meglévő transzeurópai vasúti 
áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak és egyéb országos 
törzshálózati vasútvonalak országos hálózati szerepének betöltéséhez szükséges 
pályarehabilitáció. Ez Győr-Moson-Sopron megyét a Budapest – Hegyeshalom – (Ausztria) 
országos törzshálózati vasútvonalak pályarehabilitációs munkálatain keresztül érintette (10. sz. 
ábra). 
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10. sz. ábra: Vasúthálózat fejlesztése (2003-2009) 

Forrás: Váti Nonprofit Kft. 
 
 
A vasúti mellékvonalak kategóriában az országosan megvalósult három vágányépítés egyike a 
Győr-Gönyű  közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötő vasúti kapcsolatának 
kiépítése volt, az intermodális funkció kifejlesztése érdekében.  
 
A légi közlekedésen belül az országos jelentőségű polgári repülőterek kategóriába sorolt Pér 
(Győr) repülőtér első fejlesztési ciklusa 2003-ban fejeződött be. Ennek részeként elkészült az 
1450 méter hosszú aszfaltozott kifutópálya, a hozzá tartozó fényrendszer, valamint az új 
forgalmi előtér és az ehhez kapcsolódó gurulóút. A repülőtér további bővítéséhez, 
fejlesztéséhez szükséges tervek is elkészültek, ezek a fejlesztések azonban egyelőre nem 
indultak el (a repülőtér fejlesztéséhez befektetőket keresnek). A szintén ebbe a kategóriába 
sorolt Fertőszentmiklósi repülőtéren sem történt jelentősebb beruházás. 
 
Az országos és térségi kerékpárút-hálózattal kapcsolatban országosan általában jellemző, 
hogy az elkészült kerékpáros beruházások zömében nem alkotnak összefüggő hálózatot (11. sz. 
ábra). Ennek egyik oka, hogy a kerékpárutak a települési önkormányzatok megbízásából és 
pályázásából valósulnak meg, így hiányzik a települések közigazgatási határát túllépő, 
hálózatot alkotó rendszerben való gondolkodás. Másik ok, hogy a megvalósult beruházások 
nagy része nem a turisztikai célú, hanem a hivatásforgalmi kerékpározást szolgálja, aminek 
jellemzően nem a nagy hálózatok kialakítása az elsődleges célja.  
Győr-Moson-Sopron megye ebből a szempontból a kivételek egyike, mivel a Duna, illetve a 
Fertő-tó mentén viszonylag hosszabb kerékpárúti szakaszok épültek ki.  
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11. sz. ábra: Magyarországon kiépült kerékpárutak 
 

Forrás: TETTHELY Kft. 
 
A beszámolási időszakban a Duna-menti Eurovelo és országos kerékpárút törzshálózat 
részeként Halászi és Darnózseli között 8 km hosszú kerékpárút építése történt, így a Győr és 
Mosonmagyaróvár szigetközi nyomvonalból már csak a Halászi-Mosonmagyaróvár szakasz 
hiányzik.  
Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők tervezett elemeinek megvalósulása 
érdekében a Győr-gönyűi kikötő is kapott 2006-ban támogatást, nagyrészt hazai központi 
forrásból. Ennek részeként elkészült a gönyűi kikötőt a Bécs-Budapest vasútvonallal 
összekötő, 12 kilométeres iparvágány, valamint a vízi és a vasúti áru átrakására lehetőséget 
adó, intermodális terminál belső vasútja is. Ugyancsak ebből a pénzből készült el és 2008 
nyár végén már átadták a Komárom és Győr között - az 1-es főút 1,1 kilométeres új szakaszán 
- az iparvágány felett átívelő felüljárót. A fejlesztés megteremti a kikötő vasúti és közúti 
kapcsolatát az országos hálózathoz, és egyben a páneurópai közlekedési folyosóhoz. 
A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei közül 2003-2008 között megépült a 
Győr-Szombathely 400-kVos távvezeték, amely Szombathelytől épül tovább Hévízig. 
A beszámolási időszakban az egyik legnagyobb térségi jelentőségű beruházást a Győr és 
térsége hulladékgazdálkodási projekt részeként megvalósult Győr-Sashegy regionális komplex 
hullagékgazdálkodási központ jelentette (2009), ami az első ilyen létesítmény a megye 
területén tervezett három hulladékkezelő és lerakó központ közül. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Iparv%C3%A1g%C3%A1ny�
http://hu.wikipedia.org/wiki/2008�
http://hu.wikipedia.org/wiki/1-es_f%C5%91%C3%BAt�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fel%C3%BClj%C3%A1r%C3%B3&action=edit&redlink=1�
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4. TELEPÜLÉSRENDSZER 
 
A megye jelenlegi formációjának alapjai az 1950-es megyerendezéskor alakultak ki, amikor 
Győr-Moson megye és Sopron megye egyesültek (utóbbi déli részét Vas megyéhez csatolták). 
Először Győr-Sopron, majd 1990-től Győr-Moson-Sopron megyeként funkcionál. További 
területi változást eredményezett 1990 után, hogy három hullámban összesen tizenegy, 
előzőleg Veszprém megyéhez tartozott község csatlakozott a megyéhez, kialakítva ezzel a 
jelenlegi, 182 önálló településből álló településrendszert (a 2010-es önkormányzati 
választások napján a települések száma a Mosonmagyaróvártól önállósodó Mosonudvarral 
183-ra bővül).  
A térség az ország közepes nagyságú megyéi közé tartozik, területe (4208 km2) az ország 
területének 4,5 %-át, 444 400 fős népessége pedig az ország lakosságának 4,4 %-át teszi ki 
(KSH, 2007. január 1). A megye nem aprófalvas, de alapvetően a kistelepüléses megyék közé 
sorolandó, miután 100 olyan települése van, ahol a lakosság száma 1000 fő alatti (ami a 
községek 58 %-a).  
Győr-Moson-Sopron megye az ország urbanizált térségei közé tartozik. Ennek oka nemcsak 
az, hogy a népesség több mint a fele városokban, ennek is a fele a három nagyvárosban él, 
hanem az is, hogy Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár környezetében a rendszerváltást 
követően felgyorsult a településegyüttesek kialakulásának folyamata, tehát az urbanizáció 
területileg intenzíven elsősorban a megye északi térfelén zajlik. A Központi Statisztikai 
Hivatal 2003. évi lehatárolása alapján a Győri agglomerációba 29, a Soproni 
településegyüttesbe pedig 6 település került besorolásra. 
A megye déli térségében a településrendszer a települések keleten és nyugaton ritkább, 
középen sűrűbb hálójából áll. A településhálót kelet-nyugati irányban a 85. sz. főúttól északra 
és délre egy-egy párhuzamos forgalmi út köt össze, amely Téttől keletre hiányos. A 
Szigetközt az 1. sz. úttal párhuzamos forgalmi út szervezi. A településhálózat déli, Vas és 
Veszprém megyei határszélein fekvő részének szerkezete hátrányos helyzetben van, mivel 
sem a térségben, sem a szomszédos megyékben a települések együttműködését elősegítő 
markáns kelet-nyugat irányú közlekedési kapcsolat nincs. 
Ezért a megye déli térsége még ma is belső perifériának tekinthető, ahol gyenge a centrumok 
funkciója, kisebb az átlagos településméret, kedvezőtlen a gazdasági szerkezet, foglalkoztatási 
gondok is vannak, és a lakosság is csökken. 
 
A megyében az urbanizáltság szintje – köszönhetően elsősorban a megyeszékhely 100 000 fő 
feletti lakosszámának –a Nyugat-dunántúli Régióban a legmagasabb. 
 

2. sz. táblázat: Urbanizáltsági adatok, 2009 
 

Megye 
Városok 
száma 

Urbanizált- 
ság foka 

Városok népességszám szerint 
100 00
0 felett

50000-
99999 

10000-
49999 

5000-
9999 

5000 
alatt 

Győr-Moson-
Sopron megye 

11 59,0 % 1 1 3 1 5 

                                                                                                                                 Forrás: KSH 
 

A városhálózat azonban területileg nem kiegyensúlyozottan fejlett, és nem biztosít minden 
térségben homogén funkcionális ellátást. Jelentős központhiányos területek vannak a megye 
elaprózott településhálózatú déli részén, ahol 5000 fő alatti, a legutóbbi 10 évben városi 
rangot nyert települések erősen hiányos igazgatási és szolgáltatási funkciókkal bírnak (12. sz. 
ábra). 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson_megye�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron_megye�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_megye�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Sopron_megye�
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye�
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12. sz. ábra: A megye városainak komplex funkcionális fejlettsége 

 
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programja 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programjának értékelése szerint (készült a 
VitalPro Kft. összefogásában, 2007-ben) a megye két megyei jogú városa (Győr, Sopron) 
mindkét fő funkciótípust tekintve teljes körű ellátottságot mutat és a kutatás-fejlesztés is a két 
város felsőfokú képzési intézményeiben koncentrálódik (egyetemi tudásközpontok, 
kooperációs kutatóközpontok). Hagyományait tekintve Győr elsősorban ipari, míg Sopron 
idegenforgalmi funkcióját tekintve mutat markánsabb specializációt.  
A megyei jogú városok után Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár rendelkezik a 
legteljesebb funkciókkal, bár igazgatási funkciójukat tekintve Kapuvár a kategórián belül 
gyengébb (nincs pl. bíróság).  
A városok harmadik kategóriájába tartozik Tét, ahol a városban mind a szolgáltató, mind 
pedig az igazgatási funkciók hiányosságokat mutatnak. A negyedik, leginkább hiányos 
funkciókat jelentő városi kategóriába az idegenforgalmi funkciójában megerősödött 
Pannonhalma és Fertőd, valamint a speciális funkcióval nem rendelkező mikro-térségi 
központ Beled, Fertőszentmiklós és Jánossomorja található. A minősítést részben 
magyarázza, hogy a kisebb funkcionális ellátottsággal bíró városok közül négy a Győrből 
kivezető sugárirányú első-másodrangú utak mentén található.  
Hagyományos térségi vonzásterülettel a történelmi múltú városi települések 
(Mosonmagyaróvár, Csorna, kisebb mértékben Kapuvár) rendelkeznek. Az 1990 után városi 
rangot nyert települések, szolgáltató és igazgatási funkcióik hiányosságai miatt nem 
tekinthetők teljes értékű térségi központoknak, amiben azonban nagy szerepe van Győr 
földrajzi közelségének és kitűnő elérhetőségének is.  
Nemzetközi vonzásterülettel leginkább Sopron rendelkezik, határon átnyúló vonzása nem új 
keletű, bizonyos szolgáltatások tekintetében (pl. egészségügy bizonyos ágazatai, vendéglátás) 
vonzásterülete jelentősen benyúlik Burgenland területére is.  
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Győr és Mosonmagyaróvár tekintetében a hatás Szlovákia felé sokkal inkább a munkaerő 
áramlás vonatkozásában jelentkezik, bár napi gyakoriságúak a bevásárlási, szolgáltatási célú 
látogatások is.  
A különböző népességkategóriákba tartozó falvak, ezzel szoros összefüggésben pedig a 
települési szolgáltató funkciók területi elhelyezkedése nem kiegyensúlyozott (13. sz. ábra). 
 

13. sz. ábra: Hagyományosan vidéki települési térségbe tartozó falvak 
népességszám és szolgáltató funkció szerint 

 
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programja, TeIR 

 
A községek fejlettségi szintje heterogén, a korábban hivatkozott kutatás alapján a falvak 
komplex funkciói alapján három kategória különböztethető meg.  
A funkciógazdag falusi települések (31db, 18%) kategóriájába tartozó falvak (amelyek a nem 
városi szolgáltatások közül képesek a lehető legtöbbet nyújtani, elsősorban saját és a 
környékbeli lakosság számára) jellemzően a Győr körül található agglomerációs zónában, a 
Szigetközben és a Sopron felé vezető főútvonalak mentén sűrűsödnek, de néhány található a 
déli városhiányos területen is.  
A hiányos szolgáltató funkciójú falu, igazgatási központ kategóriába tartozó települések 
(84db, 49%) mind rendelkeznek helyi igazgatási funkcióval (esetenként körjegyzőségek 
központjai, de szolgáltatásaik hiányosak.  
Gyenge szolgáltató, igazgatási funkció nélküli falvakat (56db, 33%) nagyobb koncentrációban 
a megye déli, viszonylag elmaradottabb területén találunk, amely központhiányos területként 
definiálható. Ez a terület tovább folytatódik a szomszédos Vas és Veszprém megyékben is.  
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5. DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK 
 
Magyarország lakossága 2007-ben 10 millió 45 ezer 401 fő volt, ami 0,71%-kal volt 
alacsonyabb, mint 2003-ban. Területileg a legnagyobb népességcsökkenést Észak-
Magyarország és Dél-Dunántúl szenvedte el (–3,4 illetve –2,4 százalék). A régiók közül 
egyedül Közép-Magyarország népessége nőtt, az időszak során összesen 2,4 százalékkal. A 
megyék közül Pest megyén kívül is csak Győr-Moson-Sopron népessége nőtt. 

 
3. sz. táblázat: Népesség, népmozgalom Győr-Moson-Sopron megyében 

 
Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 

Népesség, népmozgalom 
Lakónépesség az év végén 434 209 441 606 442 667 444 384       447 033  
Élveszületés 3 831 4 356 4 346 4 186           4 260  
Halálozás 5 170 5 443 5 265 5 421           5 419  
Természetes szaporodás, fogyás  -1 339 -1 087 -919 -1 235 -1 159
Belföldi odavándorlás 16 702 19 319 22 290 23 951 19 453
Belföldi elvándorlás 15 753 17 893 20 993 21 628 16 423
Belföldi vándorlási különbözet 949 1 426 1 297 2 323           3 030  
Nemzetközi vándorlási 
különbözet 1 156 500 683 629              778  
A megyében tartózkodó külföldi 
állampolgárok az év végén 2 703 4 796 5 134 5 547 6 057

Népmozgalom ezer lakosra 
Élveszületés 8,8 9,9 9,8 9,4 9,6
Halálozás 11,9 12,3 11,9 12,2 12,2
Természetes szaporodás, fogyás  -3,1 -2,5 -2,1 -2,8 -2,6
Belföldi vándorlási különbözet 2,2 3,2 2,9 5,2 6,8

Forrás: KSH 
 
A természetes népmozgalmon belül a születési arányszám országos szinten 2003 után kis 
mértékben nőtt (9,2-ről 9,5 ezrelékre), míg a halálozási kicsit csökkent (13,3-ról 13 ezrelékre). 
Győr-Moson-Sopron megyében ugyanezen mutatók kedvezőtlenebbül alakultak, a születési 
arányszám ugyan 2003 és 2005 között nőtt, de a csúcspontot jelentő 9,9 ezrelékes születési 
ráta 2008-ra 9,6 ezrelékre csökkent. 
A halálozási ráta a megyében gyakorlatilag stagnált (12,2 ezrelék körül), amiben tükröződik 
a fiatalok bevándorlásának dinamizmusa.  
A belföldi vándorlások egyenlege országosan Pest megye után Győr-Moson-Sopron 
megyében volt a legkedvezőbb (2008-ban +6,8 ezrelék), amit jelez, hogy 2004 óta 
folyamatosan növekedett a vándorlásból származó nyereség. A népességnövekedést Győr-
Moson-Sopron megyében a nemzetközi vándorlás csak nagyon kis mértékben, de pozitívan 
befolyásolta. A megyében tartózkodó külföldiek aránya nemzetközi összehasonlításban nem 
tekinthető ugyan jelentősnek, de az figyelemre méltó, hogy arányuk 2004 és 2008 között 
megduplázódott, köszönhetően elsősorban a szomszédos szlovák területekről érkezőknek. 
 
Együtt vizsgálva a természetes fogyás/szaporodás és a belföldi vándorlások egyenlegét, a 
megyében a következő térségtípusok fordulnak elő (14. sz. ábra): 
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14. sz. ábra: Demográfiai folyamatok (2003-2007) 

 
Forrás: OGY jelentés háttéranyaga, 2009 

 
Természetes fogyás és pozitív vándorlási egyenleg eredőjeként nőtt a lakosszám a Győri, a 
Mosonmagyaróvári és a Sopron-Fertődi kistérségekben. Ezek a kistérségek mind a megye 
meghatározó térszerkezeti vonalai mentén helyezkednek el, ahol a központi települések és 
környezetük az agglomerálódás különböző fázisaiban vannak. 
A természetes fogyást nem tudta ellensúlyozni a pozitív vándorlási egyenleg, ezért csökkent a 
lakosszám a Pannonhalmi és a Téti kistérségekben. Ezekben a kistérségekben a pozitív 
vándorlási egyenleg is elsősorban a Győri agglomerációhoz tartozó, vagy annak peremén lévő 
települések hatására alakult ki. 
A megye eddig nem említett kisebb részén a természetes fogyást vándorlási veszteség 
„egészítette ki”, felerősítve ezzel a népesség fogyását (Csornai és Kapuvár-Beledi 
kistérségek). 
 
Települési népesség-nagyság kategóriák szerint vizsgálva megállapítható, hogy a tényleges 
népességszám változást a településnagyság az országos átlagtendenciához viszonyítva kisebb 
mértékben determinálta, nagyobb súllyal esett viszont latba a térszerkezeti pozíció (4. sz. 
táblázat). 
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4. sz. táblázat: Települések népességszám változása nagyságrendi kategóriák szerint (2003-2008) 
 

 
Települési népesség-nagyság kategória 
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10%-ot 
meghaladó 
csökkenés 

10 1 0 0 0 11 

2 - 10% 
csökkenés 

22 18 11 4 0 55 

stagnálás 
(98 – 

102%) 
11 15 16 13 4 59 

2 - 10% 
növekedés 

5 15 13 9 2 44 

10%-ot 
meghaladó 
növekedés 

3 0 7 2 1 13 

Összesen 51 49 47 28 7 182 
Forrás: KSH 

 
Kedvező tendencia, hogy a népességvesztés által országosan leginkább veszélyeztetett 1000 
fő alatti települések lakosszáma Győr-Moson-Sopron megyében csak a falvak felénél 
(összesen 100 település) csökkent 2%-ot meghaladó mértékben, a többiben stagnált, vagy 
növekedett. Az 1000 és 5000 közötti lakosszámú településeken 10%-ot meghaladó csökkenés 
sehol sem fordult elő, a településkör 85%-án viszont stagnált, vagy nőtt a lakosszám. Az 5000 
főnél nagyobb lakosszámú települések zöménél (egy település kivételével a városok) a 
lakosszám gyakorlatilag stagnált (-2/+2 % között változott). Két város - Mosonmagyaróvár és 
Sopron – mutatott ettől eltérő, 2 – 10% közötti növekedést. Ebben a népesség-nagyság 
kategóriában a legnagyobb, 10%-ot meghaladó növekedést a nem városi jogállású 
Győrújbarát könyvelhette el. 
A megyében a térszerkezeti pozíció látványosan visszatükröződik a demográfiai 
folyamatokban. Területileg a kedvező demográfiai pozíciójú települések zömében a megye 
három funkciógazdag központi települése – Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár – közvetlen 
vonzáskörzetében, illetve a nemzetközi közlekedési folyosók (M1, M15 gyorsforgalmi utak, 
85-ös főközlekedési út, illetve a velük párhuzamosan futó egyéb közlekedési ágak) mentén 
helyezkednek el. A megyei szinten képződő vándorlási nyereség legnagyobb hányada ezeken 
a településeken realizálódik, aminek pozitív hozadéka a korstruktúrában, a születési 
arányszámokban egyaránt megmutatkozik (15. sz. ábra). 
A három központi település környezetében az agglomerálódás jegyei – ha különböző 
mértékben és intenzitással is – is azonosíthatók. Ezen belül Győr és Sopron esetében olyan 
intenzíven, hogy a KSH 2003. évi lehatárolása alapján Győr és vonzott települései 
agglomerációként, Sopron és környezete pedig településegyüttesként került be az országos 
hálózatba. 

 
A vizsgált 5 év adatai alapján a Győri agglomeráció egészére népességszám növekedés volt 
jellemző, ami a természetes fogyást meghaladó vándorlási nyereségből realizálódott (ez a 
megyén belül csak Sopron és Mosonmagyaróvár környezetében volt még azonosítható). 
Vándorlás tekintetében a központ és a vonzott övezet között ellentétes tendenciák 
érvényesülnek. A centrumból való kitelepülés (Győr negatív, illetve minimális pozitív 
vándorlási egyenlege alapján) az agglomerációs övezetben részben betelepülésként 
jelentkezik.  
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15. sz. ábra: Népességszám változás 2003-2008 között 

 
Forrás: KSH 

 
Az agglomeráció települései közül egyedül Mosonszentmiklóson csökkent a népesség, az 
agglomeráció középső – Győrt is magába foglaló – meghatározó településsávjában pedig 
stagnált (vagy 2%-ot nem meghaladó mértékben nőtt). A lakosszám növekedése összefüggő, 
több települést is magába foglaló területen Győrtől D-DK-re a 82, 83-as főutak mentén, 
valamint a Szigetköz agglomerációhoz tartozó részén következett be. Ez utóbbi területen a 
bevándorlók egy részét valószínűleg a Szlovákiából betelepülők, illetve lakásvásárlók teszik 
ki. A növekvő lakosszámú települések kormegoszlása legtöbb esetben jól tükrözi az 
agglomerációs folyamatok jelenlétét. Mivel a letelepedők többnyire munkavállalási korúak 
általában egy vagy több gyermekkel, ezért a bevándorlással elsősorban a fiatalabb korosztály 
száma növekszik. Így az agglomeráción belül e települések korstruktúrája kedvezőbb. 
 
Az utóbbi öt év demográfiai folyamatai következtében a Soproni településegyüttes területén is 
nőtt a lakosszám, ami a Győri agglomerációval analóg módon a természetes fogyást 
meghaladó pozitív vándorlási különbözet hatására következett be. 
Különbség viszont, hogy Sopron, mint központi település Győrrel szemben nagyobb 
növekedési arányt produkált, ami abszolút értékben is a megyeszékhelyének mintegy 
háromszorosa volt (700 fő).  A betelepülők egy része minden bizonnyal az osztrák határon 
túlról érkezett, miután Sopron hazánk egyik legdrágább városa, ahol a lakásárak és a 
megélhetési költségek meghaladják a nagyvárosi átlagot. 
A vonzáskörzetben Nagycenk kivételével minden településen nőtt a lakosság száma, 
arányában legkevésbé Fertőrákoson (2% alatt), leginkább Harkán (valamivel 10% felett), 
Ágfalván és Kópházán pedig a két érték között. A betelepülések a lakosság korstruktúrájában 
alapvető változást Harkán okoztak, amely lakossága kismértékben fiatalodik, a többi 
településen ugyan javítottak a korábbi állapotokon, de ezzel együtt is lakosságuk 
kismértékben öregszik.  
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A megye demográfiailag depressziós térségei zömében annak déli harmadában találhatók. A 
nemzetközi és regionális térszerkezeti tengelyektől való távolság, a központi települések 
távolsága és/vagy funkcionális fogyatékossága, a hagyományosan aprófalvas 
településszerkezetből fakadó hátrányok, a korstruktúrális torzulások mind-mind hozzájárultak 
a népességvesztéshez. Ezek a falvak összefüggő területeket a Sopron-Fertődi, a Kapuvár-
Beledi és a Csornai kistérségekben alkotnak, de ide sorolandók a Pannonhalmi kistérséghez 
tartozó, az 1990-es évektől Veszprém megyéből több hullámban átcsatolt községek is. 
 
A demográfiai folyamatok befolyásolták a megye népességének korszerkezetét is (16. sz. 
ábra). A 100 gyerekre jutó öregkorúak számát jelző öregségi mutató alapján 2007-ben Győr-
Moson-Sopron megyében 144 öregkorú jutott 100 gyermekkorúra (viszonyításként az 
országos szélső értékek: Budapesten 200/100, a relatív magas születési arányszámmal 
rendelkező Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 96/100 a mutató).  
 

16. sz. ábra: A korstruktúra jellemzői 

 
Forrás: OGY jelentés, 2009 

 
A nemek közti arányok időben nagyon lassan változnak, a területi differenciák sem jelentősek, 
és szinte állandónak tekinthetők. A területi különbségek fő dimenziója a főváros-vidék 
kettősség. Budapesten 2007-ben kimagaslóan magas volt (117) a 100 férfira jutó nők száma, 
míg Győr-Moson-Sopron megyében ez az érték csak 105 volt. Ez utóbbit az magyarázza, 
hogy a megye az utóbbi években jelentős vándorlási nyereséget mutatott fel, a migrációban 
pedig a férfiak nagyobb arányban vesznek részt. 
 
A városlakók arányát részben a várossá nyilvánítások, részben a városok átlagosnál általában 
kedvezőbb népességváltozása módosítja. Győr-Moson-Sopron megyében 2003-2007 között a 
városlakók aránya az össznépességen belül érezhetően nem változott, mindkét évben 58% 
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volt (ez az arány Beled és Fertőszentmiklós várossá nyilvánításával 2009-re 59%-ra 
módosult). 
 
 
6. KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA, SZENNYEZETT TERÜLETEK 
 
6. 1. Környezeti elemek állapota 
 
A környezeti elemek állapotának jellemzői „Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú 
fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata” (Vitál Pro Kft., 2007), valamint „Győr-Moson-
Sopron Megye Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata” (TECHNOPLUS 
Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft., 2006) helyzetelemző munkarészeinek 
figyelembe vételével a következők szerint minősíthetők: 
 
A megye talajviszonyaiban jellemzően a réti öntéstalajok (Szigetköz, Csornai- és Kapuvári-sík) 
dominálnak az agyagbemosódásos erdőtalajok (Pannonhalmi-dombság, Répce- és Ikva-sík) és a 
réti csernozjomok (Mosoni-sík) előtt. A termőréteg vastagsága a megye területének több mint 
felén közel egyméteres, a Répce-sík valamikori erdőterületein van csak sekély (20-40 cm) 
termőtalaj. A megye területe több mint fele jó illetve közepes víznyelésű és vízvezető-
képességű, azonban e kedvező adottság mellett is a megye területéből a Kapuvári-sík és az 
Igmánd-Kisbéri medence a szélsőséges vízjárással jellemezhető, éppen azok melyek a 
legértékesebbek. A talajok minőségének romlása figyelhető meg az alábbi területeken: 

— Fertő-tó melletti déli magas partok, Pannonhalmi-dombvidék: morfológiai, vízvezető 
vízzáró rétegek váltakozása és a vízjárás megváltozása miatt csúszásveszélyes övezet. 

— Nyugati és déli hegyvidéki és dombvidéki területeken jellemző az eróziós talajpusztulás. 
— Nagyszentjános-Bőny, Győrszentiván a laza homokszerkezet, felszántott területek: 

széleróziónak kitett területek, deflációs terület. 
Az ipari tevékenységhez fűződő szennyezések általában lokálisak és általában akkor kerülnek 
csak nyilvánosságra, ha a közelben lakók személyes érdekeit veszélyeztetik. A helyzet 
vélhetőleg javulni fog, mivel a cégek számára a piacon maradáshoz szükséges nemzetközi 
auditáláshoz talajmintákra, észlelő kutakra és akkreditált laborban való elemzésekre van 
szükség.  
A talaj eróziójához és károsodásához nagymértékben hozzájárulnak az egyre nagyobb számban 
nyitott kavicsbányák, melyek felhagyása után általában elmarad a rekultiváció vagy a jóléti 
célokra való hasznosítás. A kavicsbánya tavak esetén azok környezeti érzékenysége emelendő 
ki, ami már a felszín alatti vízbázis tekintetében is jelentős kockázati tényező, ezek hasznosítása 
során erre különös figyelemmel kell lenni. A szippantott szennyvíz kezeletlen kiürítésének 
tilalma, illetve a mezőgazdaság kisebb mértékű vegyi anyag felhasználása csökkentette a 
kockázatokat. A forrásokból származó szennyeződések foltszerűek, alárendeltek, nem 
regionálisak. 
A felszíni vízhálózat sűrű, de nem bővizű, főleg a patakok vízhozama csekély, és főleg nyáron 
alacsony vízállású, helyenként időszakos vízfolyásokká alakuló.  
A felszíni vizek országos vízminőségi monitoring hálózatának működtetése lehetővé teszi a 
Duna és vízgyűjtőjén a vízminőségi állapotváltozás nyomon követését. A több tucat helyen 
történő mérések eredményeit öt csoport alapján osztályozva 5 vízminőségi osztályba sorolják a 
vizeket: I. 'Kiváló', II. 'Jó', III. 'Tűrhető', IV. 'Szennyezett', V. 'Erősen szennyezett'. Az illetékes 
hatóságok adatai szerint a felszíni vízfolyások többsége a III. vízminőségi osztályba sorolható, 
tűrhető minőségű. Ez jellemző a legtöbb helyen a Duna vizére is. Ugyanakkor vannak kisebb 
vízfolyások, amelyeknek a vize erősen szennyezett, elsősorban az oxigénháztartás és a 
tápanyagháztartás komponensei alapján az V. vízminőségi osztályba tartoznak. Ilyen pl. a 
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Hanság főcsatorna, a Concó patak, az Általér. A Rába-folyó az alsó, Győr-Mosoni szakaszán 
már szintén III. osztályú. Az ÁNTSZ jelentései szerint a kisvízfolyások szinte mindegyike 
szennyezett (IV. osztály), egyes részeken találhatók „tűrhető” (III. osztály) kategóriájú helyek 
is.  
Ezeken a folyóvizeken túl számos kisebb-nagyobb tó, belvíz- és öntözőcsatorna és egyéb 
vízfelület található, amelyek többnyire III. osztályú besorolást kapnak. A felszíni vizek 
minősége kismértékben javuló tendenciájú, amit a diffúz mezőgazdasági szennyezés 
csökkenése és a lakossági szennyvíztisztítás arányának növekedése indokol. Utóbbiak esetén 
kiemelendőek a soproni és a győri ISPA finanszírozású, egyenként is több milliárd Ft értékű 
szennyvíztelep rekonstrukciós projektek. Utóbbi például előfeltétele a Mosoni-Duna 
visszaduzzasztásos vízgazdálkodásának, hiszen ez a győri szennyvíz egyik fő befogadó helye. 
A megye vízterületének sajátossága, hogy vízgyűjtő területeik ország- és megyehatáron 
átnyúlnak. Emiatt kiemelkedő jelentőségű a vízminőség mérési és vízvédelmi feladatok 
összehangolása a szomszédos két országgal, Ausztriával és Szlovákiával is. A nemzetközi 
együttműködéseket a „Szófiai-„és a „Helsinki Konvenció” szabályozza. Osztrák-Magyar 
viszonylatban az együttműködést a Határvízi Bizottság koordinálja, aminek a munkája kiterjed 
a Fertő-tó, a Lajta, a Rákos és Arany vízfolyásokra, melyekre közös vízminőség elemzéseket és 
értékeléseket végeznek. A Szlovák-Magyar Vízminőségi Bizottság ezen viszonylatban a 
Pozsony-Budapest közti Duna szakasz környezetállapot megfigyelési programját végzi, 
amelyben a Környezetvédelmi Felügyelőség is részt vesz. A Szigetköz speciális értéke és 
egyben megoldandó feladata is a megyének, de a probléma rendezése nemzetközi kérdés, a 
Hágai döntés végrehajtásáról szóló megállapodás megszületésének a függvénye. Az utóbbi 
években a vízpótlást fenékküszöbökkel, illetve mesterséges vízpótlással, a legutóbbi években 
pedig a természetesen magas vízállással sikerült kezelni – de mutatkoznak már jelei vízhiány 
következményének is (süllyedő talajvízszint, szárazuló területek, pusztuló élővilág) –, aminek 
kihatásai gazdasági, elsősorban turisztikai szempontból jelentősek. A terület hasznosításának is 
feltétele a környezeti feltételek rendezése. A kiemelt figyelem eredményeként azonban mára 
komoly monitoring rendszer épült ki, de például biztosított már a hulladékok teljes 
mennyiségének kiszállítása is a területről, csökkentve ezzel is a környezeti terhelés szintjét.  
A felszín alatti vizek a megyében kiemelt fontosságúak, mivel a Szigetköz területe alatt található 
Közép-Európa egyik legjelentősebb ivóvízbázisa, mely vízkészlet a geológiai adottságok miatt 
felszíni szennyeződésre érzékeny, védelmi intézkedés nélkül fennáll a veszélye a 
szennyeződésnek. A megye településeinek jelentős részét a sérülékeny környezetű vízbázisok 
területén fekvő települések közé sorolták.  
A vízbázisok védőterületének kijelölése korlátozásokat és esetenként intézkedéseket von maga 
után, melyek érinthetik a települési önkormányzatokat, illetve a területen gazdálkodókat is. A jövő 
számára „kincset” jelentő vízkészletek feltárása és megőrzése kiemelten támogatott feladat. 
A megye 82 települése nitrátérzékeny területen fekszik, ezért fokozottan be kell tartani az 
ezekre a területekre vonatkozó kormányrendelet előírásait. A települések bel-és külterületi 
vízelvezető hálózatainak állapota sok helyen nem megfelelő, a mélyebben fekvő területek 
vízelvezetése nincs megoldva. 
Győr-Moson-Sopron megye levegőszennyezettségét alapvetően az ipari üzemek emissziója, a 
közúti forgalom és a lakossági fűtésből származó szennyező anyag és az általános 
háttérszennyezettség befolyásolja. A lakosság tevékenységéhez kötődően a földgázhálózat 
gyorsütemű kiépülése számos előnye mellett (SOx, porszennyezés csökkenése) a nitrogénoxidok 
kibocsátásának növekedésével járt együtt, az egyéb technológiai jellegű kibocsátások 
elenyészőnek tekinthetők. 
Az utóbbi években az ipari eredetű emisszió is csökkenő tendenciát mutat. Ez várhatóan tovább 
fog javulni, az integrált szennyezés megelőző és ellenőrző rendszer követelményei miatt a még 
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itt működő, mára már elavult technológiájú cégekre 2008-ig érvényesülő szigorodó elvárások, 
illetve a legjobb elérhető technológiák engedélyezése eredményeként.  
Ezzel szemben a közlekedésből származó komponensek egyre nagyobb mértékben kerülnek a 
légtérbe, a térség tranzitjellegéből adódó nagyfokú igénybevétele és az országos átlagot 
meghaladó gépjárműsűrűség miatt.   
Az autópályák és a megépült elkerülő utak lakóterületeket nem érintenek, ami jelentős 
javulást eredményezett a lakossági expozíciót tekintve. A győri elkerülő út hatására a 
belvárosi emisszió kb. felére csökkent, de az érintett településeken a soproni elkerülő út és a 
Kapuvár-Nagycenk közötti útszakasz is jelentős javulást hozott. Mindamellett Győrben, 
Mosonmagyaróváron, Sopronban és Csornán továbbra is jelentős a forgalom légszennyező 
hatása. A lakosságot leginkább a nehéz teherjárművek, kamionok zavarják. 
Kedvezőtlen a helyzet a fő közlekedési útvonalak hatásterületén is, a következő települések 
környezetében: 

1. sz. főút: Gönyű, Abda, Öttevény, Győr, Mosonmagyaróvár 
15. sz. főút: Mosonmagyaróvár, Bezenye  
81. sz. főút: Pér, Mezőörs 
82. sz. főút: Nyúl, Écs, Ravazd 
83. sz. főút: Győrszemere, Tét 
84. sz. főút: Sopron, Kópháza, Sopronkövesd 
85. sz. főút: Enese, Csorna, Kapuvár 
86. sz. főút: Jánossomorja, Csorna, Szil, Páli 

 
Összefoglalásul megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megye levegőminőségi helyzete 
általában jó, de Győr, Mosonmagyaróvár, Csorna és Sopron térségében, valamint egyes főutak 
menti településeken mérsékelten szennyezettnek számít.  
Az ipari zajártalom a 2000 előtti időszakhoz képest csökkent, ám a lakosság egyre érzékenyebb 
a meglévő zajterhelésre. A közelmúlt ipartelepítési koncepciójának megfelelően kialakított ipari 
parkokban az újonnan megvalósuló vállalkozások már az előírásoknak megfelelően működnek. 
 A közlekedési zajszint helyzete legrosszabb Mosonmagyaróvár átkelési szakaszán 
Hegyeshalom és Rajka irányában, ahol a határértékhez viszonyított túllépés a 10 dB-t is 
meghaladja. A Győr-országhatár közötti autópálya megnyitása zajvédelmi szempontból nem 
hozta meg a kívánt eredményt, mivel a forgalom döntő többsége továbbra is az 1. sz. főút nem 
fizetős szakaszán bonyolódik. Ugyanakkor az M1 autópálya Győrt elkerülő szakaszának, illetve 
a 84. sz. főút Sopront tehermentesítő szakaszának megnyitása javulást eredményezett a 
belterületi utak mentén. Ellenben az erősödő Győr-elővárosi forgalom újabb komoly terhelés 
elé állította az érintett lakosságot.  
A vasúti közlekedés területén a Budapest-Hegyeshalom fővonal rekonstrukciójával 
kapcsolatban merültek fel problémák, elsősorban a sebesség és a forgalom növekedése miatt. 
A meglévő nyomvonalon végrehajtott fejlesztés a teljes körű zajvédelem megvalósítását 
behatárolta.  
A megyében található repülőterek jelentős zajproblémát jelenleg nem okoznak. 
Győr-Moson-Sopron megyében minden település be van vonva a hulladékgyűjtésbe, a 
keletkező települési szilárd hulladék gyakorlatilag a teljes mennyiségben lerakással kerül 
ártalmatlanításra. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 2008-ban 
meghaladta a 95%-ot. A települési szilárd hulladékok hasznosítása azonban eddig nem, vagy 
csak nagyon minimális mértékben valósult meg, az is elsősorban az egyes alkotók szelektív 
gyűjtésének bevezetésével, vagy hulladékgyűjtő szigetek felállításával (az országban elsőként 
Győr egész területén vezették be a szelektív hulladékgyűjtést) (5. sz. táblázat). 
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5. sz. táblázat: Hulladékgyűjtés Győr-Moson-Sopron megyében 
 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Hulladékgyűjtés 

Hulladékgyűjtésbe bevont település 166 182 182 182 182
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 
lakás és üdülő 152 204 168 931 170 715 171 883 172 971
Ebből: lakás 150 705 167 908 170 037 171 160 172 447
Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakás 
és üdülő .. .. .. – –
Ebből: lakás .. .. .. – –
Elszállított települési szilárd hulladék, 
ezer t .. .. 275,1 257,2 239,6
Ebből: lakosságtól .. .. 149,9 135,2 121,8

ezen belül: szelektív 
hulladékgyűjtésben .. .. .. .. –
Elszállított folyékony települési hulladék, 
ezer m3 87,9 62,3 51,1 56,1 49,4
Ebből: lakossági tárolókból 16,7 15,0 12,6 14,1 11,4

Hulladékhasznosítás, ártalmatlanítás 
Újrafeldolgozással hasznosított, ezer t .. .. .. 8,6 10,1
Energiahasznosítással történő égetéssel 
hasznosított, ezer t .. .. .. – –
Energiahasznosítás nélküli égetéssel 
ártalmatlanított, ezer t .. .. .. – –
Lerakással ártalmatlanított, ezer t .. .. .. 248,6 229,5
Összesen .. .. .. 257,2 239,6
Üzemelő lerakóhelyek száma 9 5 5 4 4

Forrás: KSH 
 
A hulladékok kisebb része (4%-a) 2007-től kezdődően újrahasznosításra kerül, de túlnyomó 
része lerakással kerül ártalmatlanításra. 
A megye hulladéklerakóinak többsége földtanilag kedvezőtlen helyre került, művi védelmük 
nem elégsége. Kivételt az újonnan épült lerakók jelentenek (Jánossomorja, Győr-Sashegy), mert 
jelenleg csak ezek rendelkeznek megfelelő védelemmel.  
Jelenleg Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg 3 térségi jelentőségű szilárd hulladéklerakó 
üzemel (6. sz. táblázat) 

 

 
6. sz. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye üzemelő térségi hulladéklerakói 

 

Lerakó (település 
neve) 

A lerakó teljes 
kapacitása 

A lerakott hulladék 
mennyiség 2008. 01. 01-
ig. 

A lerakó szabad 
kapacitása 2008. 01. 01 
után 

Fertőszentmiklós A 2/a ütem teljes 
kapacitása: 627.294 
tonna (kb. 800.000 m3 ) 

120.000 tonna (kb. 
160.000 m3) 

510.000 tonna (kb. 640.000 
m3) 

Győr-Sashegy  1.200.000 m3     
Jánossomorja I. ütem teljes 

kapacitása: kb. 640.000 
tonna (800.000 m3) 

 kb. 320.000 tonna 
(400.000 m3) 

 Kb. 320.000 tonna (400.000 
m3) (5 év + a bővítés) 

                                                                                                                                       Forrás: ÉDUKÖTEVIFE 
 
(A Felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyének módosításában engedélyezte 
az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. részére 1,012 
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ha területen, kb. 177500 m3 kapacitású, jogszabályi előírásoknak megfelelő szigetelés 
kialakítását, amely jelenleg még nem készült el.) 
A megye területén működik a MOTIM Zrt. által, Mosonmagyaróvár, 4783/7, 4783/10, 
4783/11, 4783/12, 4783/13, 02/a, 02/b, 08/29 és 08/29/a hrsz.ú ingatlanokon üzemelő ún. 5/1-
es vörösiszaptározó, amely rendelkezésre álló szabad térfogata 277.320 m3. 
 A kommunális hulladék gyűjtése és szállítása közel 100 %-os, azonban a települések határain 
több százra tehető az engedély nélküli lerakások száma, ami különösen a határmenti utak 
mentén növekszik. A schengeni övezethez való 2007-es csatlakozás egyik kellemetlen, de 
várható hatása lesz ezen illegális hulladék behozatal növekedése, mivel az ausztriai 
lomtalanítások során a teljes mennyiség elszállítása ingyenes, míg az egyes részek elszállításáért 
fizetni kell.  
Az elindult nagytérségi komplex hulladékgazdálkodási rendszerek (három) kiépítése révén a 
szelektív hulladékgyűjtés a megye teljes területére várhatóan megvalósul. Fontos része a 
programnak a lerakók felszámolásának, vagy a kiválasztott 62 lerakó rekultiválásának  
megvalósulása is. (1. sz. függelék)  
Győrben és Sopronban a háztartási és kommunális hulladékok energetikai hasznosítása biogáz 
termelés formájában megoldott. Szintén megoldást jelenten a hulladékudvarok kialakítása, 
illetve a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges tárolók beszerzése.  
Az országosan érvényes keretterv szerint a szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében 2010-re 
68%-os területi ellátottságot kell elérni a megyéknek. Győr-Moson-Sopron megye ezt már 
2001-ben elérte, azóta pedig már az értéket jóval meghaladta. 2008-ban a megyei lakásállomány 
csatornahálózatra való csatlakozása (~85%) régiós összevetésben és országosan is 
kiemelkedően jó mutatót produkált.  
Probléma, hogy a keletkező szennyvíz gyakran nem a csatornába, hanem a felhagyott ásott 
kútba, vagy a nem vízzáró módon megépített gyűjtőaknába kerül. A tisztításra kerülő lakossági 
szennyvizek aránya a szennyvíz-csatorna bekötések számának növelésével bővíthető.  
A megyében működő szennyvíztisztító telepek azonban sok esetben korszerűtlenek, mivel a 
befogadó vízfolyás szempontjából előírt határértéket – elsősorban télen – nem tudják teljesíteni. 
Sok helyen mára a kapacitásukat bővíteni szükséges (pl. Sopron, Hédervár). A túlterheltség oka 
részben az újonnan csatlakozó települések, részben a bővülő gazdasági tevékenységek, részben 
pedig a magas szennyezőanyag tartalom. A megyében keletkezett szennyvíziszapot 2004-es 
adatok szerint helyileg deponálják, abból biogázt állítanak elő (Győr, Kapuvár), egy részét pedig a 
szennyvíziszap komposztálásával mezőgazdaságban hasznosítják (Győr). 
A vízgazdálkodás tekintetében a legkevésbé megoldott a felszíni csapadékvíz zárt elvezetése és 
kezelése. Általában nyílt árkos csapadékvíz elvezetés a jellemző a településeken, melynek 
kiépítettsége hiányos, kezeletlen, sok helyen egyidejűleg szikkasztóként funkcionál, és a sok 
helyütt feliszapolódott árokrendszer a települések arculatára is kedvezőtlenül hat. Ez alól 
jellemző kivételt a Fertő-menti települések jelentenek, ahol több helyen a kerékpárút 
kiépítésével egyidejűleg ezt a feladatot is megoldották. 
A szippantott szennyvizek elhelyezése megoldott a megyében, ugyanakkor problémát jelent a 
földmedencés ürítőhelyek talajvízszennyezése. 
 
6. 2. Szennyezett területek 
 
A környezetbiztonság szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a talajok kármentesítése, a 
földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyezésektől való megóvása, illetve a már 
szennyezett területek rehabilitációja, a károk felszámolása és mérséklése. A KvVM által 
koordinált Országos Számbavétel az ország egész területére kiterjedően, különböző szintű és 
mélységű adatokat gyűjt és dolgoz fel a pontszerű szennyező források, elszennyezett területek 
szennyezettségére vonatkozóan.  
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Az új információk birtokában folyamatosan bővülő FAVI-KÁRINFO alrendszer a 
tényfeltárás előtti adatok adatlapja (B1), a tényfeltárás utáni adatok adatlapja (B2), és a 
műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja (B3) alapján tartalmaz alapadatokat az egyes 
szennyezett területekről. 
A B1 tényfeltárás előtti adatok adatlapja alapvetően helyszíni bejárás és háttéradatbázisok 
felhasználásával közelítő adatokat és műszaki becsléseket tartalmaz. A B2 tényfeltárás utáni 
adatok adatlapja már a tényfeltárás során mért, analizált és modellezéssel megállapított 
adatokat tartalmaz, hasonlóan a B3 műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapjához.   
 
Győr-Moson-Sopron megyében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 2008. évi adatbázisa alapján (2. sz. függelék) B1 kategóriában 
összesen 14 esetet regisztráltak 9 település területén. Egynél több eset Győr (4) és Bőny (3) 
területén fordult elő. 

 
A B2 tényfeltárás utáni kategóriában 25 esetet regisztráltak 11 település érintettségével. A 
legtöbb szennyezett terület (9) itt is Győrben fordul elő, de egynél több az előfordulás Sopron, 
Mosonmagyaróvár és Csorna területén is.  

 
A B3 műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja alapján a FAVI-KÁRINFO Győr-Moson-
Sopron megyére vonatkozóan 26 szennyezett területet tartalmaz 11 településen. Az esetek fele 
(13) Győrben regisztrált, de Sopronban és Mosonmagyaróváron is egynél több szennyezett 
területen történt beavatkozás. 

 
Magyarországon a hátrahagyott környezeti károk nyilvántartásba vétele, felmérése, 
kármentesítése, illetve monitorozása az Országos Környezeti Kármentesítési Program 
(OKKP), illetve annak Alprogramjai keretében valósulnak meg. Az OKKP célja a felszíni,- a 
felszínalatti víz,- a földtani közeg,- a természeti értékek veszélyeztetésének, 
szennyezettségének, károsodásának megismerése, nyilvántartásba vétele, valamint a 
szennyezettség kockázatának csökkentése, a szennyezettség csökkentésének, vagy 
megszüntetésének elősegítése.  
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17. sz. ábra: B1 adatlappal rendelkező települések 

 
 

18. sz. ábra: B2 adatlappal rendelkező települések 
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19. sz. ábra: B3 adatlappal rendelkező települések 

 
 

20. sz. ábra: OKKP által érintett települések 

 
                                                                                                        Forrás: ÉDUKÖTEVIFE, Váti Nonprofit Kft. 
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2008-ban a program keretén belül Győr-Moson-Sopron megyében műszaki beavatkozás 
összesen 2 esetben történt (Sopron-Ágfalva és Sarród). A szennyezést első esetben egy 
felhagyott laktanya földalatti olaj, illetve üzemanyagtartályai, másik esetben pedig egy volt 
növényvédőszer-raktár okozták. 
 
 
7. TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 
 
A megye természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékei a Bakonyaljától a Soproni-hegységig, a 
Duna és Fertő mentén a rábaközi, hansági rétekig, és a dombvidéki tölgyesekig terjednek. A 
természeti és táji értékek közül kiemelkedőek a hazai és nemzetközi viszonylatban is védetté 
nyilvánított területek, képződmények, valamint a növény- és állatfajok. 
A megyében az országos jelentőségű védett természeti értékeket túlnyomórészt a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság és kis részben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezeli. 
Ezen túl két natúrpark is alakult a megyében (Soproni-hegység Natúrpark 2004-ben, és a 
Pannontáj-Sokoró Natúrpark 2006-ban), amelyek a természeti értékek védelme mellett a 
természetkímélő turizmus partnerségi fejlesztését tűzték ki fő célként. A helyi jelentőségű 
védett értékekért a települési önkormányzatok felelnek. A táji értékeket méltóképpen emeli a 
világörökség címet kapott Fertő-tó kultúrtáj (2001), és a pannonhalmi Szent-Benedek Rendi 
Főapátság (1996). (A megye természetvédelmi jellegű értékeinek összefoglaló táblázata a 3. sz. 
függelékben található.) 

 
21. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megyében működő nemzeti park igazgatóságok 

 
 

 
Forrás:FHNPI, BfNPI, 2009 

 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területének teljes nagysága 409 519 ha, 
ebből a Győr-Moson-Sopron megyei 408 741 ha.  
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A nemzeti park területén a védett és védelemre érdemes élőhelyeket a sekély, sós vízi 
társulásoktól a másodlagos szikes pusztákon és nádasokon, hansági lápokon és dombvidéki 
társulásokon át a soproni hegység alpesi jellegű erdőtársulások fedik le. Az igazgatóság működési 
területén számos védett és fokozottan védett növény-, állatfaj fordul elő. A hazai jogszabályokon 
alapuló védelem mellett számos faj élvez nemzetközi szintű védelmet (Élőhelyvédelmi 
Irányelv, Berni Egyezmény, Bonni Egyezmény, EUROBATS, CITES, stb.) is. 
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 836 584,5 ha ebből a Győr-
Moson-Sopron megyei 15 274,4 ha.  Győr-Moson-Sopron megyében Bakonygyirót, 
Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány települések közigazgatási 
területére terjed ki. A korábban Veszprém megyéhez tartozó ”kinyúló” területen a Bakony 
középhegységi gyertyános-bükkösei jellemzők, és Fenyőfőn található a reliktumnak számító 
őshonos erdei fenyőállomány. 

 
Az elsőfokú természetvédelmi hatóság az Észak-dunántúli Környezetvédelmi 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi 
természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 
 
7. 1. Országos jelentőségű védett természeti területek és emlékek 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján az országos jelentőségű védett 
természeti területeknek két alapvető típusa különíthető el. A nemzeti parkok, tájvédelmi 
körzetek és a természetvédelmi területek védettsége egyedi jogszabállyal, miniszteri 
rendelettel, kerül kihirdetésre, míg az ún. ex lege védett területek a törvény erejénél fogva 
állnak védelem alatt. Az ex lege védett természeti területek esetében az illetékes 
természetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg, hogy az adott terület megfelel a törvény 
által megadott feltételeknek és így védelem alatt áll. 
 
7. 1. 1. Egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területek 
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egy nemzeti park, három 
tájvédelmi körzet és hat természetvédelmi terület összesen 46 683,2 hektár kiterjedéssel került 
eddig egyedi jogszabállyal országos védelem alá. 
 

7. sz. táblázat: A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egyedi jogszabállyal 
kihirdetett védett természeti területek 

 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Teljes terület 

(ha) 

Fokozottan 
védett terület 

(ha) 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 238/NP/91 23730,9034 7659,4587 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 253/TK/92 8271,5081 63,8697 

Soproni Tájvédelmi Körzet 40/TK/77 4890,9984 734,2594 

Szigetközi Tájvédelmi Körzet 187/TK/87 9681,6974 1426,5741 

Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi 
Terület 

169/TT/78 17,2064 0 

Liget-patak menti Természetvédelmi Terület 302/TT/06 27,3223 0 

Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület 304/TT/06 18,0385 0 

Bécsi-domb Természetvédelmi Terület 303/TT/06 7,8512 0 
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Pannonhalmi Arborétum Természetvédelmi 
Terület 

81/TT/63 25,6133 0 

Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület 7/TT/42 11,0929 0 

Összesen: 46682,2319 9884,1619 

Forrás: Takács G.(2008,FHNPI) 
 
Az igazgatóság jelenlegi működési területén az első védetté nyilvánítás, az országban a 
hetedik természetvédelmi terület kialakítása 1942-ben történt  meg a Nagycenki hársfasor  
(Széchenyi hársfasor) védetté nyilvánításával. Ezt követte mintegy 20 évvel később a 
Pannonhalmi Apátság arborétumának védetté nyilvánítása. Az igazán nagy kiterjedésű védetté 
nyilvánítások a 70-es évek végén történtek, ekkor alapították a Hanság Tájvédelmi Körzetet 
(1976), a Fertő-tó Tájvédelmi Körzetet (1977) és a Soproni Tájvédelmi Körzetetet (1977), a 
Szigetközi Tájvédelmi Körzet alapítására pedig 1987-benkerült sor. A igazgatóság  névadó 
nemzeti parkját 1991-ben alapították Fertő-tavi Nemzeti Park néven, amelyhez 1994-ben 
csatolták hozzá a Hansági Tájvédelmi Körzet, majd 1999-ben a Répce-menti területeket és így 
alakult ki a mai nemzeti parki terület. A működési területen a védett területek 2006-ban 
bővültek utoljára a három Sopron környéki természetvédelmi terület megalapításával. 
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megyére kiterjedő működési területén az 1991-ben védetté 
nyilvánított, főként Veszprém megyét érintő  Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet és két 
természetvédelmi terület érintett. 

 
22. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye egyedi jogszabályban kihirdetett  

országos jelentőségű védett természeti területei 
 
 

Forrás: FHNPI, BfNPI, 2009 
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8. sz. táblázat: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egyedi jogszabállyal 

kihirdetett védett természeti területek 
 

Név 
Törzskönyvi 

szám 

Teljes 
terület/GYMS 

megyei 
(ha) 

Fokozottan 
védett terület 

(ha) 

Magas-Bakony TK 239/TK/91 8753 /1118 - 

Fenyőfői ősfenyves TT 56/TT/54 411/411 - 

Hódoséri ciklámenes TT 227/TT/90 24/24 - 

Összesen: 9188/1553 - 

Forrás: Tóth Sz..(2008,BfNPI) 
 
(A megye egyedi jogszabályban kihirdetett országos jelentőségű védett természeti területeinek 
települési érintettségét a 4.sz. függelék tartalmazza.) 
 
7. 1. 2. Folyamatban lévő védetté nyilvánítások 
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén jelenleg kilenc védetté 
nyilvánítási eljárás (országos jelentőségű) van folyamatban. Ezek közül hat meglévő országos 
jelentőségű védett természeti terület bővítésére, három pedig új természetvédelmi terület 
kialakítására irányul. A bővítések közül a legnagyobb területtel a Szigetközi Tájvédelmi 
Körzet bővítése (5 922,9173 ha) rendelkezik, de jelentősnek nevezhető a Pannonhalmi 
Tájvédelmi Körzet bővítése (692,8107 ha) is. A BfNPI megyét étintő területén nincs tervezett 
védett terület. 
 

9. sz. táblázat: Folyamatban lévő védetté nyilvánítások 
 

Név 
Terület 

(ha) 
Ebből 

átminősítés (ha) 
Védetté nyilvánítás 

helyzete 

    

Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítése I. 149,4163 0 Tárcaegyeztetésen 

Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítése II. 57,5746 0 Előkészítés alatt 

Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. 155,7352 49,0206 Tárcaegyeztetésen 

Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése II. 7,7668 0 Előkészítés alatt 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítése 692,8107 0 Tárcaegyeztetésen 

Szigetközi Tájvédelmi Körzet bővítése 5922,9173 446,1005 Előkészítés alatt 

Ebergőci láprét TT létrehozása 48,8905 0 Területi egyeztetésen 

Iváni szikesek TT létrehozása 96,3966 0 Területi egyeztetésen 

Várbalogi héricses TT létrehozása 50,0080 0 Területi egyeztetésen 

Védelemre tervezett összesen: 7181,516 495,1211  

               Forrás: Takács G.(2008,FHNPI) 
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7. 1. 3. Ex lege védett természeti területek 
 
Lápok 
 
A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg 
amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, 
illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve 
tőzegképződési folyamatok jellemzik (Tvt. 23.§ (3) d) pontja alapján) 
Az ex lege védett lápok jegyzéke a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
erejénél fogva védett lápok jegyzékéről szóló 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatóban 
jelent meg. A tájékoztató jegyzék megjelenése óta megtalált lápokról a természetvédelmi 
hatóság egyedi határozatban rendelkezett a Tvt. módosításának megfelelően. Az ex lege lápok 
ellenőrzése, felülvizsgálata folyamatosan történik.  A megyében 20 (FHNPI) ex lege védett 
láp került azonosításra (5. sz. függelék). A lápok több mint felének átminősítése egyedi 
jogszabállyal kihirdetett védett természeti területbe folyamatban van. A lápok művelési ág 
szerinti megoszlására a gyepgazdálkodás és részben erdő, nádas jellemző.  

 
23. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye ex lege védett lápjai 

 

 

 
Forrás: FHNPI, BfNPI, 2009 

Szikes tavak 
 
A szikes tó olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan 
vagy időszakosan legalább 600 mg/liter nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag 
tartalmú felszíni víz borítja, illetve a területén sziki életközösségek találhatók (Tvt. 23.§ (3) e) 
pontja alapján) 
A FHNPI működési területén lévő szikes tavak egyedi jogszabállyal kihirdetett védett 
természeti területen találhatók, a BFNPI működési területén pedig nem található. Így ex lege 
védett szikes tó nem fordul elő a megyében.  
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7. 1. 4. Ex lege védett természeti emlékek 
 
Barlangok 
A barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek 
hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása 
utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást (Tvt. 23.§ (3) a) pontja alapján) 
A FHNPI működési területe barlangokban kifejezetten szegény, mindössze 16 barlang 
található a területen, a BfNPI működési területén 28 barlang található.  A barlangok 
felmérését és dokumentálását a KvVM Barlangtani és Földtani Osztálya végezte el (6. sz. 
függelék). 
 
Víznyelők 
A víznyelő az állandó vagy időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő elnyelődési helye 
(Tvt. 23.§ (3) c) pontja alapján). A BfNPI megyét étintő területén 3 víznyelő került 
azonosításra. (7. sz. függelék) 
 
Források 
A forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan 
meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad (Tvt. 23.§ (3) b) pontja alapján) 
Az ex lege források felmérése és pontosítása jelenleg is folyamatban van, az előzetes adatok 
(VUTUKI Kft.) alapján a FHNPI megyét érintő működési területén 38 db ex lege védett 
forrás, a BfNPI megyét érintő működési területén pedig 88 forrás található, amelyek közül a 
legtöbb egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területen (Soproni Tájvédelmi 
Körzet, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Magas-bakonyi TK) helyezkedik el (8. sz. függelék). 
 

24. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye ex lege védett barlangjai és forrásai 
 

 
Forrás: FHNPI, BfNPI, 2009 
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Kunhalmok 
 
A kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi 
szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme 
lehet a tájnak (Tvt. 23.§ (3) f) pontja alapján) 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
együttműködésében elkészült a működési területen található kunhalmok jegyzéke, de a 
kihirdető miniszteri jegyzék még nem jelent meg. Az adatbázis feltöltése és az egyes 
kunhalmok természetvédelmi, illetve örökségvédelmi felmérése folyamatosan történik. 
Jelenleg 33 kunhalmot azonosítottak. (9. sz. függelék). A BfNPI területén a jelenlegi 
ismeretek szerint kunhalom nem található 
 
Földvárak 
 
A földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 
azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, 
illetve tájképi értéket képvisel (Tvt. 23.§ (3) g) pontja alapján) 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
együttműködésében elkészült a működési területen található földvárak jegyzéke, de a 
kihirdető miniszteri jegyzék még nem jelent meg. Az adatbázis feltöltése és az egyes 
földvárak természetvédelmi, illetve örökségvédelmi felmérése folyamatosan történik. Jelenleg 
14 földvárat azonosítottak. (10. sz. függelék). A BfNPI területén a jelenlegi ismeretek szerint 
földvár nem található. 
 

25. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye ex lege kunhalmai és földvárai 
 

 
Forrás: FHNPI, BfNPI, 2009 

 
 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - VIZSGÁLATOK 

 

 48

7. 2. Helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek 
 
Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg az FHNPI működési területén 75 helyi jelentőségű 
védett természeti terület (összesen 496 ha) és 51 helyi jelentőségű természeti emlék található, a 
BfNPI megyét érintő területén ilyen nem került kijelölésre. A helyi jelentőségű védett 
természeti területek többnyire ültetett fák, fasorok, létrehozott kertek, parkok. A leginkább 
figyelemre méltó, egyben fentiek mellett kivételek a Fertőszentmiklós-Lövő-Iván-Cirák-
Himód-Hövej-Vitnyéd közötti erdővel borított térség, a Horpácsi-erdő, a Rába-völgy, az Alsó-
Szigetköz és a győrszentiváni erdők. Összességében a helyi védettségű területeknek leginkább a 
környezeti tudatformálásban van szerepe. A felmérési és ellenőrzési feladatot a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Igazgatóság szakemberei az érintett 
települések jegyzőivel közösen végzik. (11. sz. függelék)  
 
7. 3. Erdőrezervátumok 
 
Az erdőrezervátumok a természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség 
megóvását, a természetes folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását 
szolgáló erdőterületek.  
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található erdőrezervátumokat a 
13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet hirdette ki. A működési területen 4 erdőrezervátum található, 
amelyek kiterjedése összesen 695,71 ha, ebből 242,82 ha a magterület, amely fokozottan 
védettnek minősül. A BfNPI megyét érintő területén 1 erdőrezervátum található. 
 

10. sz. táblázat: Erdőrezervátumok 
 

Név 
Terület  

(ha) 
Magterület 
területe (ha) 

Kihirdetés éve Kihirdető jogszabály 

FHNPI 

Bikafej 285,62 74,51 2000 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 

Dombos-ház  287,59 83,21 2000 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 

Erebe-szigetek 64,4 64,4 2000 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 

Hidegvíz-völgy 58,1 20,7 2000 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 

Összesen 695,71 242,82   

BfNPI 

Tóth-árok 57,9 380,9 2000 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 

Forrás: Takács G.(2008,FHNPI) 
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26. sz. ábra: Erdőrezervátumok 
 

 
Forrás: FHNPI, 2009 

 
7. 4. Európai közösségi jelentőségű területek (Natura 2000 területek) 
 
Az Európai Unió természetvédelmi szabályozásának két legfontosabb pillére a Tanács 
79/409/EGK (1979. április 2.) számú irányelve a vadon élő madarak védelméről és a Tanács 
92/43/EGK (1992. május 21.) számú irányelve a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és 
növények védelméről (a gyakorlatban madárvédelmi irányelv és élőhelyvédelmi irányelv 
elnevezéssel használják). Magyarországon az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szabályozza a magyarországi 
Natura 2000 területek kijelölési eljárását, a területekre vonatkozó előírásokat, és egyúttal 
kihirdette az 5. mellékletben felsorolt különleges madárvédelmi területeket, illetve a 6-7. 
mellékletben felsorolt különleges természet-megőrzési és kiemelt jelentőségű különleges 
természet-megőrzési területeket. A rendeletben a kormány szabályozta a Natura 2000 
területekre vonatkozó támogatások és a kártalanítás kérdéseit is. A Natura 2000 területtel 
érintett ingatlanok helyrajzi számainak miniszteri rendelettel történő kihirdetése az érintett 
ingatlanok helyrajzi számai az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelettel valósult meg. 
 
A FHNPI működési területén 4 különleges madárvédelmi terület és 13 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület található. A Natura 2000-rel érintett területek összes kiterjedése 87 
592,9291 ha, amely a működési terület 21,4%-a. A Natura 2000 területekből 46 297,0328 ha 
(52,9%) áll országos védelem alatt. A BfNPI megyét érintő területén 1 különleges 
madárvédelmi terület és egyben kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület található. A 
Natura 2000 területek művelési ág szerinti megoszlása nagyon vegyes képet mutat. A legtöbb 
terület esetében magas az erdők aránya, ugyanakkor van olyan terület, ami szinte teljes 
egészében szántó, gyep, vagy kivett terület, a Fertő-tó esetében pedig a nádas dominál.  A 
tulajdonszerkezetben a legtöbb terület esetében magas az állami tulajdon aránya, kivétel  a 
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Mosoni-sík és az Ácsi-gyepek területen, ahol a tulajdonjog magánkézben (gazdasági 
társaságok, természetes személyek) van. 
 

11. sz. táblázat: Natura 2000 területek 
 

Azonosító Név 
Terület 

(ha) 
Típus 

FHNPI 
HUFH10001 Fertő-tó 8703,86 KMT 

HUFH10004 Mosoni-sík 13208,96 KMT 

HUFH30004 Szigetköz 17184,85 KMT 

HUFH30005 Hanság 13557,42 KMT 

HUDI20001* Ácsi-gyepek 6,99 KjTT 

HUFH20001 Rábaköz 6143,25 KjTT 

HUFH20002 Fertő-tó 11315,97 KjTT 

HUFH20003 Fertőmelléki dombsor 2540,47 KjTT 

HUFH20006 Dudlesz-erdő 1092,66 KjTT 

HUFH20007 Péri repülőtér 213,96 KjTT 

HUFH20008 Pannonhalmi-dombság 7554,92 KjTT 

HUFH20009 Gönyüi homokvidék 2021,77 KjTT 

HUFH20010* Répce-mente 746,75 KjTT 

HUFH20011* Rába 4379,37 KjTT 

HUFH20012 Soproni-hegység 5331,46 KjTT 

HUFH20013 Határmenti-erdők 2246,97 KjTT 

HUFH30004 Szigetköz 17184,85 KjTT 

HUFH30005 Hanság 13557,42 KjTT 

BfNPI 
HUBF30001 Északi-Bakony  KMT, KjTT 

* A megjelölt Natura 2000 területek egy része más nemzeti park igazgatóság működési területén található. A 
megadott területadatok kizárólag a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területére vonatkoznak. 
KMT = különleges madárvédelmi terület; KjTT = kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
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27. sz. ábra: Különleges madárvédelmi területek 
 

 
                                                                                                                                     Forrás: FHNPI, BfNPI, 2009 
 
 

28. sz. ábra: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 
 

 
                                                                                                                                     Forrás: FHNPI, BfNPI, 2009 
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7. 5. Egyéb nemzetközi jogi védelem alatt álló területek 
 
Ramsari területek 
 
A FNHPI működési területén két ramsari terület található, a Fertő-tó és a Nyirkai-Hany. A 
Fertő-tó 1989-ben, míg a Nyirkai Hany 2006-ban került fel a nemzetközi vadvizek 
jegyzékére. A BfNPI megyét érintő területén nincs ramsari terület. 
 

12. sz. táblázat: Ramsari területek 
 

Név Azonosító 
Kiterjedés 

(ha) 
Alapítás 

éve 
Működési 

terület (%) 
Érintett települések 

Fertő-tó 3HU011 8433 1989 2,1 Csorna 

Nyirkai-Hany 3HU024 416 2006 0,1 
Fertőboz, Fertőhomok, Fertőszéplak, 
Hegykő, Hidegség, Sarród, Sopron 

Összesen: 8849   

Forrás: Takács G.(2008,FHNPI) 
 
 

29. sz. ábra: Ramsari területek és bioszféra rezervátumok  
 

 
                                                                                           Forrás: FHNPI, BfNPI, 2009 

 
Bioszféra rezervátumok 
 
A FHNPI működési területén eddig egyetlen bioszféra rezervátum került kijelölésre, a Fertő-
tó 1979 óta szerepel az UNESCO bioszféra rezervátumainak (Man and Biosphere - MAB) 
hálózatában. 
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13. sz. táblázat: Bioszféra rezervátumok 

 

Név 
Kiterjedés 

(ha) 
Magterület 

(ha) 
Alapítás 

éve 
Működési 

terület (%) 
Érintett települések 

Fertő 12627 374,5 1979 3,08 
Fertőboz, Fertőhomok, Fertőszéplak, 
Hegykő, Hidegség, Sarród, Sopron 

Összesen: 12627 374,5   

Forrás: Takács G.(2008,FHNPI) 
 
7. 6. Területrendezési kapcsolódások 
 
Az előzőekben bemutatott nemzetközi, európai, országos és helyi jelentőségű védett 
természeti területek és emlékek területrendezési szabályozása a természeti értékek ökológiai 
hálózatban elfoglalt szerepe alapján valósul meg. Az egyes elemek hálózatban betöltött 
funkciója alapján az országos ökológiai hálózat egyes kategóriáiba sorolódnak, amelyek 
között nincs átfedés. A legnagyobb természetességet, természetközeliséget mutató területek 
magterületbe és ökológiai folyosóba, valamint az ökológiai folyosónál és a magterületnél 
magasabb tájhasználati intenzitású, jóval alacsonyabb természetességű pufferterület 
övezetekbe kerülnek besorolásra. Az ökológiai hálózat megyei övezetei területhasználati, 
természetességi szempontból homogének, így alkalmasak az egységes területhasználati 
szabályozásra.  
 

30. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye ökológiai hálózata 
 

 
                                Forrás: KvVM 
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8. MEZŐGAZDASÁG 
 
A megye gazdaságban a mezőgazdaság szerepe évről évre csökken. Az agrárium 2008-ban a 
(az erdő-, a hal- és a vadgazdálkodást is magában foglalva) mindössze 3,8%-al (2000-ben 
még több mint 5%-kal) járult hozzá a megye teljesítményéhez. Ez a mutató nagyjából 
megegyezik az országos átlaggal (3,9%). Javítja a helyzetet, hogy a mutató csak az 
alapanyag-termelést jellemzi, és nem foglalja magában az élelmiszergazdaságot és az 
„agrobizniszt” (pl.: műtrágya- és növényvédőszer-gyártás, mezőgazdasági gép- és alkatrész-
előállítás, oktatás, kutatás stb.) Az agráriumban alkalmazásban állók aránya is jelentősen 
csökkent az elmúlt évtizedben, 2008-ban alig haladta meg az 5 ezer főt (2,6%). 2000-ben a 
mezőgazdasági alkalmazottak aránya még 5% felett volt. A mezőgazdaság súlyának 
értékelésekor azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a mezőgazdasághoz kötődő 
népesség és az egyéni gazdaságok száma jelentősen meghaladja az alkalmazásban állók 
nagyságrendjét. Továbbá a mezőgazdaság nem csak ipari nyersanyagot előállító termelő 
ágazat, hanem környezetet és tájat is tart fenn, természeti- és kultúrtörténeti értékeket őriz, így 
számos, a társadalom egésze számára fontos szolgáltató funkciót is ellát. 
 
 
8. 1. Mezőgazdasági földhasználat 
 
Győr-Moson-Sopron megyében a mezőgazdasági területek arány 63%, ami gyakorlatilag 
megegyezik az országos átlaggal (62%). A mezőgazdasági területeken belül azonban az 
országos átlagnál magasabb a szántóterület (87%), viszont alacsonyabb a gyepterületek 
aránya (9,4%). A konyhakert, a szőlő és a gyümölcsös aránya az összes mezőgazdasági 
területhez viszonyítva mind megyei, mind pedig országos szinten alacsony. A szőlő és a 
gyümölcsterületek esetében a megyei mutatók még az országos értékeket sem érik el. 

 
14. sz. táblázat: Mezőgazdasági földhasználat 

 

Mezőgazdasági 
földhasználat 

2008 

Győr-Moson-Sopron megye Ország 

Területe (ezer ha) 
Aránya a 

mezőgazdasági 
területen belül (%) 

Területe (ezer ha) 
Aránya a 

mezőgazdasági 
területen belül (%) 

Szántó 232, 3 87,3 4502,8 77,8 
Gyep 25,0 9,4 1009,8 17,4 

Konyhakert 4,5 1,7 96,1 1,7 
Szőlő 2,3 0,9 82,6 1,4 

Gyümölcs 1,8 0,7 98,5 1,7 
Mezőgazdasági 
terület összesen 

265,9 100,0 5789,8 100,0 

                                                                                                                                           Forrás: KSH, 2008 
 
8. 2. Táji és termőhelyi adottságok 
 
Győr-Moson-Sopron megye területén 6 természetföldrajzi középtáj (mezorégió) található. 

 
Ezek közül területileg a Győri-medence kiterjedése a legnagyobb, melyet főként szántóföldi 
műveléssel hasznosítanak. Ez alól kivétel a Hanság és szigetközi hullámtér, ahol az 
erdőterület aránya is magas. A Győri-medencét vastag homokos kavics tölti ki. A középtáj 
jellegzetes talajai közé tartoznak az öntés-, a réti -és a láptalajok, illetve ezek átmeneti típusai. 
A középtáj legjobb adottságú talajai a réti- és mészlepedékes csernozjomok a Mosoni-sík 
területén alkotnak nagyobb összefüggő foltokat. A középtáj évi átlagos csapadékmennyisége 
590-690 mm, áprilistól-októberig pedig évi átlagban 340-400 mm csapadék hullik. A térség 
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fontosabb termesztett növényei az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az őszi 
káposztarepce.  

 
31. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye természetföldrajzi középtájainak területhasználata 

 
Forrás: FÖMI Corine Land Cover 

 
A megye második legnagyobb kiterjedésű középtája a Sopron-Vasi síkság, amelynek jellegét 
az É-D irányba sorakozó medencék adják. Talajtakarója igen változatos. A szántóföldek 
főként jó adottságú csernozjom barna erdőtalajokon helyezkednek el, míg a gyengébb 
adottságú agyagbemosódásos erdőtalajokon (Répce-sík) nagyobb összefüggő erdőfoltok 
találhatók. A Sopron-Vasi síkságon őszi búza mellett jelentős kalászos növény a tavaszi árpa. 
Emellett kukoricát és repcét termesztenek nagyobb területen. 
A Komáromi-Esztergomi síkság a megye keleti részét érinti. A középtájon a dűnehomokon, a 
löszön, illetve a löszszerű üledéken főként mezőségi talajok képződtek. A táj megye területét 
érintő részén elsősorban csernozjom barna erdőtalajok találhatók. Az évi átlagos 
csapadékmennyiség 570-600 mm, a nyári félévben 320-350 mm csapadék hullik. A 
mezorégió legfontosabb földhasználati formája a szántóföldi hasznosítás. A szántókon 
elsősorban kukoricát, búzát, napraforgót és repcét termesztenek. 
A Marcali-medence viszonylag kis területen érinti Győr-Moson-Sopron megyét. A tájat 
elsősorban szántóként hasznosítják, de az erdőterületek aránya is jelentős. A mezorégió 
uralkodó talajtípusa a homokos vályogon kialakult barna erdőtalaj. Az évi átlagos 
csapadékmennyiség 570-600 mm.  
Az Alpokalja középtájának Győr-Moson-Sopron megye területére eső részét főként 
erdőterületek borítják (Soproni-hegység), de jelentős a szőlő művelési ág területe is (Soproni-
borvidék). 
A Bakonyvidék középtáján az erdő és a szántóterületek kiterjedése egyaránt jelentős. Emellett 
itt találhatók a pannonhalmi borvidék szőlőültetvényei is. A szántóföldek jellegzetes talaja a 
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csernozjom barna erdőtalaj, míg az erdők az agyagbemosódásos erdőtalajokon és a savanyú, 
nem podzolos erdőtalajokon helyezkednek el. 

 
32. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye szántóföldjeinek talajtípusai 

 
                                                        Forrás: MTA-TAKI Agrotopográfiai térkép, Corine Land Cover  

 
8. 3. Borvidékek 
 
Győr-Moson Sopron megyében két borvidék található: a Soproni borvidék és a Pannonhalma-
Sokoróaljai borvidék. A Pannonhalmi – Sokoróaljai borvidék szőlőterületei a Pannonhalmi –
dombság dombvonulatain találhatók, ahol főként fehér bort adó fajtákat termesztenek. A 
borvidék legjelentősebb fajtája az olaszrizling, de emellett nagyobb területen termesztenek 
rajnai rizlinget és a rizlingszilvánit is. A Soproni borvidék legjobb termőhelyi adottságú 
szőlőterületei a Fertőmelléki-dombsor lejtőin találhatók. A borvidék jellegzetes fajtája a 
kékfrankos. 
 
8. 4. Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) 
 
A természeti értékek megőrzését, a környezeti elemek védelmét szolgáló agrár-
környezetgazdálkodás megjelenése a 2078/92/EK tanácsi rendelethez kapcsolódik. Mivel az 
agrár-környezetgazdálkodás európai agrárpolitika szerves részévé vált, így a csatlakozó 
országoknak – köztük Magyarországnak – is fel kellett készülnie annak gyakorlati 
megvalósítására. Ennek első, alapvető jelentőségű kerete és eszköze a Kormány 2253/1999 
(X. 7.) számú határozatával elfogadott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) 
volt. Magyarország 2004-ben történő Európai Uniós csatlakozását követően a NAKP fő 
elemei bekerültek a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe (NVT), majd 2007-ben az Új 
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Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) agrár-környezetgazdálkodási intézkedései 
közé.  
Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok és azokhoz kapcsolódó kifizetések egy része 
konkrét területekhez kötődik. Ezek az úgynevezett zonális programok, amelyek elsősorban a 
természeti értékek megőrzését szolgálják. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási 
rendszer keretén belül kerültek meghirdetésre az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) 
programjai. 2002-től 11, 2004-től 15 ÉTT mintaterületen lehetett a programba belépni.  
Győr-Moson-Sopron megyében egyedül a Mosoni-síkon került ÉTT mintaterület 
lehatárolásra. A Mosoni-sík ÉTT területen fő cél a túzokállomány élőhelyének megőrzése és 
fejlesztése volt. 2009-től az ÚMVP keretében az Magas Természeti Területek (MTÉT) néven 
indult újra a program immár 25 mintaterületen. Győr-Moson-Sopron megyében a Mosoni-sík 
mellett a Hanság területén is kijelölésre került MTÉT lehatárolás.  

 
33. sz. ábra: Magas Természeti Értékű (MTÉT) területek 

 
                                                                                                                                                       Forrás: KvVM 
 
8. 5. Az agárgazdaság és a területrendezés kapcsolata 
 
A területrendezés a mezőgazdaság termelő tevékenységét a jó minőségű földterületek intenzív 
beépítéssel szembeni védelmével támogatja. Erre szolgál a kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetének lehatárolása és a hozzá kapcsolódó szabályozás. Az agrár-
környezetgazdálkodási rendszerek működését a területrendezési tervek táj- és 
természetvédelemhez kapcsolódó övezeti lehatárolásai és rájuk vonatkozó szabályok, illetve 
ajánlások segítik elő. Továbbá területrendezési tervek közvetett módon segítik a fenntartható 
földhasználati struktúrák létrejöttét, amely szintén az agrár-környezetgazdálkodás céljait 
szolgálja. 
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9. ERDŐGAZDÁLKODÁS 
 
9. 1. Erdősültség 
 
Győr-Moson-Sopron megye erdőterülete 2009-ben összesen 82 331 ha volt, ami 19,6%-os 
erdősültségnek felel meg. Ez az érték nagyjából megegyezik az országos mutatóval (20%).  
A megyén belül magas erdősültség a Fertőmelléki-dombság, a Győr-Tatai teraszvidék, a 
Hanság, az Öreg-Bakony, a Pannonhalmi-dombság, a Répce-sík és a Soproni-hegység 
kistájakat jellemzi. 
 

34. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye meglévő erdőterületei 

 
          Forrás: MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság  

9. 2. Termőhelyi jellemzők 
 

Győr-Moson-Sopron megyét valamennyi erdészeti klímazóna érinti. A meglévő erdőterületek 
nagy része az erdő sztyepp (pl.: Hanság, Szigetköz stb.) és a kocsánytalan tölgyes-cseres 
zónába (Pannonhalmi-dombság) esik. A Soproni-hegység erdői pedig gyertyános-tölgyes és 
bükkös övezetben találhatók. 
 
A megye erdőinek nagy része agyagbemosódásos barna erdőtalajokon (pl: Répce-sík, 
Pannonhalmi-dombság, Fertőmelléki-dombság stb.) és a lecsapolt síkláp talajokon (Hanság) 
helyezkedik el. A Soproni-hegység erdői savanyú nem podzolos talajokon, a szigetközi 
hullámtéri erdők nyers öntéstalajokon találhatók. A Bakony vidékhez tartozó kistájakon a 
rendzina talajok a legjelentősebbek. A Győr-Tatai teraszvidéken erdőterületeinek nagy része 
csernozjom jellegű homoktalajokon található. Továbbá nagyobb összefüggő foltokat alkotnak 
a barnaföldeken és a kovárványos barna erdőtalajokon található erdők. 
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35. sz. ábra: Erdészeti klímazónák 

 
                                                                                                 Forrás: MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság  

 
36. sz. ábra: Erdőterületek talajai 

Forrás: Agrotopográfiai térkép, MgSzH erdészeti térkép 
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9. 3. Tulajdonviszonyok  
 
A megye erőterületeinek nagyobb része (2009-es adatok alapján) állami tulajdonban van, 
arányuk meghaladja a 71%-ot (58 852 ha). Ez az érték jelentősen magasabb az országos 
átlagnál (56%).  
A megye legnagyobb erdőgazdálkodója a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., amely 34 594 ha-on 
(a megye erdőterületeinek 42%-án) gazdálkodik. Szintén jelentős gazdálkodó a Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt, amely 17 212 ha erdőterület kezelését végzi. A többi állami tulajdonú 
erdőterület a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság, valamint a Lajta Hanság Zrt. kezelésében van.  
A magántulajdonban lévő erdők aránya 28% (23 194 ha), ami jelentősen kisebb arányú, mint 
az országos átlag (43%). A magántulajdonú erdőterületeken főként társult erdőgazdálkodási 
formában folyik a gazdálkodás.  
A közösségi tulajdonú erdők kiterjedése mindössze 285 ha (az erdőterületek 0,35%) és 
nagyrészük önkormányzati tulajdonban van. 
 
9. 4. Erdőterületek elsődleges rendeltetése  
 
A megye erdőterületeit elsődleges rendeltetés szerint (2009-es adatok alapján) osztályozva 
megállapítható, hogy legnagyobb a gazdasági erdők területi részesedése (45 574 ha, 55%). A 
gazdasági erdők nagyobb összefüggő foltjai a Répce-síkon, a Pápai-Devecseri síkon, valamint 
a Hanságban találhatók.  
A védelmi erdők kiterjedése 27 161 ha, így az összes erdőterület 33%-a szolgál elsődlegesen 
védelmi célokat. A védelmi erdőkön belül is meghatározó a védett erdők részesedése 
(mintegy 84%). A védett erdők nagyobb összefüggő foltjai a megye védett természeti 
területein találhatók, úgymint a Soproni-hegységben (Soproni Tájvédelmi Körzet), a 
Pannonhalmi-dombság térségében (Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet), a Szigetközben 
(Szigetközi Tájvédelmi Körzet) és a Hanságban (Fertő - Hanság Nemzeti Park). A védő erdők 
közül a talajvédelmi erdők kiterjedése jelentős, ezek az összes védelmi rendeltetésű 
erdőterület 12%-átteszik ki.  
Az egészségügyi-szociális, turisztikai elsődleges rendeltetésű erdők aránya mindössze 1%. 
Nagyobb foltjai Győr mellett (Püspök erdő) és a Fertőmelléki-dombság területén találhatók. 
Az oktatási-kutatási elsődleges rendeltetésű erdők 177 ha-on találhatók, és szórt 
elhelyezkedésűek. 
 

15. sz. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye erdőterületeinek elsődleges rendeltetése 
 

Erdők elsődleges rendeltetése (2009) Területe (ha) Aránya 
(%) 

Védelmi 27161 33,0 
Gazdasági 45574 55,4 
Egészségügyi-szociális, turisztikai 797 1,0 
Oktatási kutatási 177 0,2 
Egyéb 8622 10,5 
Mindösszesen 82331 100 

Forrás: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 2009 
 
9. 5. Erdőtelepítések 
 
Magyarország 2004. évi Európai Uniós csatlakozását követően a mezőgazdasági térségek 
erdősítése a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) keretében kerül támogatásra. A NVT 
intézkedése alapján az erdőtelepítések és a telepítések ápolása kerül támogatásra, valamint a 
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gazdálkodók legfeljebb 20 évig jövedelempótló kifizetésben részesültek (-nek). A 2007-2013 
közötti időszak újabb változást hozott az agrártámogatások szerkezetében, ugyanis az NVT-t 
felváltotta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP), amelynek második 
tengelyében található „a mezőgazdasági földterület első erdősítése” mellett megjelent a „nem 
mezőgazdasági földterület első erdősítése”, és „az agrár-erdészeti rendszerek első 
létrehozása mezőgazdasági földterületeken” támogatási jogcím is. Győr-Moson-Sopron 
megyében a 2004/2005-2007/2008-as időszakban viszonylag kis területet erdősítettek, az első 
kivitel pótlásokkal együtt ez kereken 1000 ha-t tett ki, a tenyészeti év végén sikeresen erdősült 
terület pedig 3240 ha volt. A befejezett telepítések összterülete 174 ha. 
 
9. 6. Területrendezési kapcsolódások 
 
A területrendezési tervek területi lehatárolásai és az azokhoz kapcsolódó szabályozás egyrészt 
elősegítik a meglévő erdőterületek, azon belül a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 
intenzív beépítéstől való védelmét, másrészt – az erdőtelepítésre alkalmas területek kijelölése 
által – hozzájárulnak a termőhelyi adottságokhoz igazodó föld- és területhasználat 
kialakításához. 
 
 
10. ÜDÜLÉS, IDEGENFORGALOM 
 
 

Határ menti fekvésénél, közlekedés-földrajzi és térszerkezeti helyzeténél fogva Győr-Moson-
Sopron megye fontos szerepet tölt be az ország idegenforgalmában, miután a nyugatról és 
északról érkező vendégforgalom legfontosabb fogadóterülete. Az ország aktív külföldi 
idegenforgalmának jelentős hányada Győr-Moson-Sopron megye határátkelőin keresztül 
érkezik be, mint ahogy a kiutazó magyarok nagy hányada is itt lép ki az országból. A 
forgalom zöme az ország legnagyobb forgalmú határátkelőhelyén, Hegyeshalomnál 
bonyolódik közúton. A vasút részesedése az utóbbi években folyamatosan és jelentős 
mértékben csökkent. 
 
10. 1. Idegenforgalmi folyosók 
 
Az ország üdülés-idegenforgalmi térszerkezetébe a megyét a Hegyeshalom/Rajka-Mo-
sonmagyaróvár-Győr-Budapest nemzetközi és országos jelentőségű idegenforgalmi folyosó 
kapcsolja be, ami az átmenő forgalom legfontosabb áramlási iránya. Ez nem csak a 
megyének, hanem az országnak is legfejlettebb infrastrukturális tengelye (autópálya, 
törzshálózati vasúti fővonal, tervezett nagysebességű vasútvonal, nemzetközi forgalomra 
megnyitott repülőtér, stb.). Jelentőségét erősíti a Bécs-Budapest fejlesztési tengelyhez való 
kapcsolódás, amely mentén egy gazdasági-innovációs zóna formálódik az észak-dunántúli 
térségben. Nagytérségi jelentőségű térszerkezeti kapcsolatokat hordozó gyorsforgalmi 
folyosóként része a transzeurópai hálózatnak (a TEN-T hálózat része). 
Hegyeshalom mellett a másik fő határforgalmi irány Rajka, amelynek forgalma Moson-
magyaróvárnál csatlakozik rá a fő forgalmi folyosóra. Ehhez Győrben csatlakozik a 85. főút 
Sopronnál belépő forgalma. 
Sopronnál még egy nemzetközi forgalmat bonyolító országos jelentőségű idegenforgalmi 
folyosó halad át a megye területén a 84. főút nyomvonalán, amelynek jelentőségét az adja, 
hogy Bécs irányából ez jelenti a közvetlen kapcsolatot a Balaton felé. 
Nemzetközi és országos jelentőségű folyosó továbbá a 86. főút nyomvonala (E65. út). Szintén 
nemzetközi forgalmat bonyolít, de kisebb jelentőségű a 14. főút folyosója, amely a 
Vámosszabadinál lévő határátkelőn keresztül a Csallóköz felé biztosít regionális kapcsolatot. 
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A nemzetközi és országos jelentőségű idegenforgalmi áramlási irányokat regionális 
jelentőségű folyosók egészítik ki, azonban a Győr-központú, sugaras közlekedési hálózatnak 
megfelelően ezek is sugárirányúak (81., 82. és 83. főút). Különösen a megye déli részén 
hiányzik a keresztirányú kapcsolat (Pannonhalmától Téten át Bük felé). Idegenforgalmi 
jelentősége elsősorban a Győr – Pannonhalma – Veszprém/Bakony (82. út) és a Győr – Pápa 
– Bakony (83. út) kapcsolatot megteremtő főutaknak van. Térszerkezeti szempontból a 81. 
főút közlekedési folyosója a legnagyobb - és távlatban növekvő jelentőségű - a Győr – Mór – 
Székesfehérvár kapcsolattal. 
 
10. 2. Turisztikai térségek 
 
A megye szerepe az ország üdülés-idegenforgalmi térszerkezetében nem csak azért jelentős, 
mert az ország nyugati kapujában nagy forgalmú idegenforgalmi folyosók mentén fekszik, 
hanem mert területén országos vonzású üdülőterületek is találhatók.  
A megyének három meghatározó turisztikai térsége van, ebből kettő – a Pannonhalmi Apátság 
és a Fertő-táj – a világörökség része, míg a Mosonmagyaróvártól Győrig terjedő Szigetköz 
országos jelentőséggel bír. Fenti térségek közül Fertő-tó vidékének van a legnagyobb 
gazdasági súlya, míg Pannonhalma alapvetően az egynapos kirándulások célpontja, ahol a 
szállásférőhelyek száma is lényegesen kevesebb a Sopron-Fertő térségnél. A megye területén 
található két natúrpark is, a Soproni-hegység és a Pannontáj – Sokoró.  
Az idegenforgalom táji, természeti és művi adottságai alapján, figyelembe véve a forgalmi és 
rekreációs tengelyek által meghatározott térszerkezeti adottságokat, a következő funkcionális 
térségek határolhatók le a megyében: 

- a forgalmas idegenforgalmi folyosók mentén (elsősorban az M1, M15 autópálya és a 
85.,84. sz. főút) a tranzitturizmus fejlesztési zónája; 

- a tartós üdülés a termál- és' gyógy-idegenforgalmi, valamint a vízparti adottságokhoz 
kapcsolódva – azok területi elhelyezkedésének megfelelően – mozaikosan, nem 
összefüggő térségekben jelenik meg, de hangsúlyosan Sopron környékén, ahol a Fertő-
tó menti településsoron egészen Kapuvárig követhető. Sopron térségében a város 
idegenforgalmához kapcsolódva a környéki, Fertő-tó menti települések egymást 
kiegészítő kínálati elemeinek csokorba fűzésével, térségi kínálat kialakításával 
idegenforgalmi agglomeráció formálódása figyelhető meg; 

- a Szigetköz térsége a Mosoni-síksággal változatos természeti-táji, kulturális-épített 
környezeti értékekre alapozott sokrétű természetközeli hobbiturizmus és vízi 
turisztika, valamint a falusi turizmus területe; 

- a Fertő-Hanság a természetvédelem elsődlegességét biztosító ökoturizmus térsége, 
kiegészítő tevékenységként a természetközelí "lágy" turizmus különböző formáival 
(horgászat, kerékpározás, természetjárás, lovaglás, falusi turizmus stb.); 

- a Pannonhalmi-dombság térsége a falusi turizmus és a történelmi borvidékhez 
kapcsolódó gasztronómiai és borturizmus, valamint a gyalogos- és kerékpáros 
kirándulás és – műemlékei, kultúrtörténeti értékei révén – nem utolsó sorban a 
kulturális turizmus adottságaival; 

- a Rábaköz és a Répce-sík belső- és külső perifériája – kisebb jelentőségű – nagyrészt 
még kihasználatlan, a táji adottságokban és a néprajzi hagyományokban gyökerező, 
sajátos turisztikai adottságokkal; 

- a nagyvárosok környékén – főként Győr esetében, de kisebb részben Sopron 
környékén is – megjelenik a városi lakosság helyi hétvégi rekreációs igényeit kielégítő 
üdülési zóna. Sopronnál elsősorban a város közigazgatási területén (erdei kiránduló 
területek, vízparti rekreációs területek, horgásztelepek, városkörnyéki 
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szabadidőközpontok stb.), illetve a városkörnyéki településeken, főleg Győr 
környékén vízparti üdülő- és szabadidős területek, a Pannonhalmi-dombvidék 
kiránduló területei és zártkerti szőlőterületei. 

 
10. 3. Idegenforgalmi szervezőközpontok 
 
A megyében több település is jelentős üdülés-idegenforgalmi szerepkört tölt be. 
Sopron a Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet szervezőközpontja, a 84. és 85. főutak 
tranzitfolyosóján határ közeli megállóhely, és a megyének egyben a legszélesebb üdülés-
idegenforgalmi vonzással és kínálattal rendelkező turisztikai központja. A tartós üdülés egyik 
legjelentősebb bázisa a megyében, ahol a természeti adottságok (erdős, hegyvidéki környezet, 
klimatikus gyógytényező, balfi gyógyvíz, vízparti adottságok stb.) szerencsésen ötvöződnek 
az épített környezet nyújtotta vonzerőkkel. Műemléki és kultúrtörténeti értékeinek páratlan 
gazdagsága folytán nagy kisugárzással rendelkező kulturális központ és turisztikai célpont. 
Győr a Szigetközt és a Mosoni-sík, valamint a Pannonhalmi-dombság egy részét magába 
foglaló, a "Szigetköz" néven lehatárolt üdülőkörzet szervezőközpontja, ugyanakkor a 
megyének is legfőbb szervezőközpontja. Jelentős tranzitközpont az ország legfrekventáltabb 
idegenforgalmi folyosóján, de nemcsak forgalmi csomópontként, hanem üdülés-
idegenforgalmi célterületként is sokrétű adottságokkal rendelkezik. Önálló idegenforgalmi 
vonzerőin túl ehhez hozzájárul a nagyváros infrastrukturális és intézményi háttere, kulturális 
rendezvényeinek vonzása. 
Sokrétű adottságai révén komplex kínálatú üdülőközpont és egyúttal határ közeli tranzit-
megállóhely az Ml autópálya folyosóján Mosonmagyaróvár. A város térségében kisebb 
jelentőséggel szervezőközponti funkciókat is ellát. 
A 85. főút menti idegenforgalmi folyosón kisebb jelentőségű üdülőközpont Csorna és 
Kapuvár kisvárosi intézményi és szolgáltatási háttérrel, elsősorban a termál- és gyógyüdülési 
adottságuk révén. Ehhez a folyosóhoz kapcsolódik Fertőd is színvonalas kultur- és 
rendezvényturizmusával. 
Jelentős – egyre bővülő turisztikai kínálattal rendelkező – üdülő-idegenforgalmi települése a 
Fertő-térségnek Fertőrákos, amely a Sopron körül formálódó idegenforgalmi agglomeráció 
meghatározó települése. 
Kiemelkedő kultúrtörténeti és műemléki értékei folytán Nagycenk és Pannonhalma országos, 
sőt Pannonhalma a világörökség részeként nemzetközi vonzású turisztikai célpontok, de a 
vendégforgalom tartózkodását is lehetővé tevő kínálattal. Kulturális és műemléki értékei 
alapján jelentős turisztikai célpontok továbbá Árpás, Fertőszéplak, Hédervár, Hidegség, 
Lébény, Nagylózs, Nemeskér és Sopronhorpács. Közülük Lébény, Nagycenk, Nemeskér és 
Hidegség tranzitfolyosón fekszik. 
Határközeli kisebb tranzitmegállóhelyként fejlődött Levél. Korábbi frekventált közlekedés-
földrajzi helyzetéből az autópálya kiépülésével veszített, kínálatának bővítésével azonban 
idegenforgalmi jelentőségét megőrizheti. A 86. főút folyosóján Jánossomorja fejlődhet 
tranzitmegállóhellyé, ebben a határátkelőhely megnyitása kedvezően segíti. 
A jelentősebb üdülő-idegenforgalmi települések általában a termálvizes, vagy a vízparti 
üdülési adottságok bázisán alakultak ki: Hegykő, Lipót, valamint Ásványráró, Dunakiliti, 
Dunasziget, Halászi, Kimle és Mecsér. 
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10. 4. Fogadókapacitás  
 
A megye vonzerőinek komplex turisztikai termékként való hasznosításának feltétele a 
megfelelő mennyiségű és színvonalú fogadókapacitás kiépítése, valamint a turisztikai 
szempontból frekventált kistelepülések és a turisztikai vonzerők megközelíthetőségének 
biztosítása. 
A kereskedelmi szálláshelyek kínálata és kapacitása 2005-höz képest látványosan csökkent. 
Struktúrája viszont a magasabb színvonalú és magasabb költési kategóriák felé tolódott el, és 
bővült a magánférőhelyek száma is.  
 

16. sz. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek Győr-Moson-Sopron megyében 
 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008
Férőhely 14 229 20 487 16 371 11 057 11 992
Vendég 387 858 396 476 429 007 404 441 444 871
Ebből: külföldi 153 568 171 179 168 564 160 211 182 221
Vendégéjszaka 987 627 901 044 939 322 915 827 964 939
Ebből: külföldi 300 516 351 739 353 100 351 945 378 107
Átlagos tartózkodási idő, éjszaka 2,5 2,3 2,2 2,3 2,2
Ebből: külföldi 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1

                                                                                                                                                     Forrás: KSH 
 
A megyében 2008-ban 11 992 kereskedelmi szállásférőhelyet tartottak nyílván, ahol a 
mintegy 450 ezer vendég 985 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégeknek mintegy 40%-a 
volt külföldi, a többi belföldi (a régióban Győr-Moson-Sopron megyében a leginkább 
meghatározó a belföldi turizmus). 
A hazai tendenciákhoz hasonlóan a kereskedelmi szálláshelyeken töltött átlagos tartózkodási 
idő 2005-től kissé csökkenő tendenciát mutat, 2008-ban 2,1 éjszaka volt az átlagos 
tartózkodási idő. Az itt-tartózkodások átlagát vélhetően rontja a relatív nagyszámú, egy 
éjszakát eltöltő átutazó turisták száma. A külföldi vendégforgalmat tekintve legtöbben 
Ausztriából és Németországból érkeztek. 
A megye idegenforgalmát Győr és Sopron túlsúlya határozza meg, a két város koncentrálja a 
fogadókapacitás csaknem felét, és az eltöltött vendégéjszakák több mint kétharmadát. 
Típus szerinti mind a vendégek számát, mind a vendégéjszakákat tekintve a szállodák 
bonyolítják le a forgalom legnagyobb hányadát, ami döntően a turisztikai termékeket 
koncentráló megyei jogú városokban lévő szállodákra (Sopron, Győr) koncentrálódik. 
A két nagyvároson kívül Fertődön (Fertő-tó, Kastély), Hegykőn (termálfürdő), 
Röjtökmuzsajon (kastélyszálló), Győrújbaráton (ifjúsági tábor, panzió), Hegyeshalmon 
(átutazó turizmus), Lipóton (termálfürdő) és Mosonmagyaróváron (gyógyfürdő, átutazó 
turizmus) töltötték el a legtöbb vendégéjszakát a vendégek. A folyók menti területek 
turisztikai adottságai még kihasználatlanok, általában alacsony színvonalú a turisztikai 
fogadóképességük. A megye déli része – a Rábaköz belső és a Répce-sík külső perifériája – 
turisztikailag kevésbé feltárt terület, kisebb volumenű, mozaikosan megjelenő, de sokrétű 
potenciális adottságokkal és jelentős tartalékokkal rendelkezik a turizmus fejlesztése számára. 
A magánszálláshelyek száma 2005-től 2007-ig kismértékben csökkent, majd 2008-ban 
valamelyest nőtt. Ugyanez mondható el közel a vendégek és a vendégéjszakák számáról is. A 
vendégkör megoszlását tekintve megállapítható, hogy 2006-tól nőtt a külföldiek száma. A 
magánszálláshelyeknek körülbelül a fele tekinthető falusi turisztikai szálláshelynek és a 
forgalmi adatok is arányosak a szálláshelyek megoszlásával. 
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17. sz. táblázat: Magánszálláshelyek Győr-Moson-Sopron megyében 
 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008
Férőhely 2 588 3 252 3 204 3 171 3 457
Vendég 20 695 21 821 19 577 23 407 27 575
Ebből: külföldi 7 424 6 948 6 102 5 829 6 143
Vendégéjszaka 88 581 78 657 68 438 75 021 99 234
Ebből: külföldi 21 025 20 201 17 121 17 481 19 017
Átlagos tartózkodási idő, éjszaka 4,3 3,6 3,5 3,2 3,6
Ebből: külföldi 2,8 2,9 2,8 3,0 3,1
                                                                                                                                                   Forrás: KSH 

 
Egy KSH felmérés szerint 2009 első öt hónapjában a megye kereskedelmi szálláshelyeinek 
látogatottsága elsősorban a belföldi érdeklődés hanyatlása miatt csökkent. 
A vendégforgalom visszaesése nyomon követhető a szállodai látogatottság csökkenésében is. 
A csökkenés jellemző a wellness-szállókra, a panziókra, a turistaszállókra, ifjúsági szállókra, 
üdülőházakra is, növekedés csak a kétcsillagos szállodákban, a gyógyszállókban illetve a 
kempingekben figyelhető meg. Az első öt hónapban kisebb forgalmuk ellenére a négy- és 
háromcsillagos szállodák voltak a legnépszerűbbek. Győr-Moson-Sopron megye 
szálláshelyein a vendégek 84,6%-a az Európai Unió országaiból érkezett, és egy külföldi 
átlagosan 2,2 éjszakát töltött itt. A legtöbben Ausztriából, Németországból és Romániából 
látogattak ide, annak ellenére, hogy mindhárom országból csökkent a szállásfoglalás. 
 
 
11. VÍZGAZDÁLKODÁS 
 
11. 1. Felszíni vízkészletek 
 
Győr-Moson-Sopron megye teljes területe a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, felszíni és 
felszín alatti vizekben az ország leggazdagabb területének számít.  
A Víz Keret Irányelv előírásaival összhangban a hazai Duna-szakasz közvetlen vízgyűjtőjét (a 
Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtője kivételével) 16 db tervezési alegységre osztották, 
amiből Győr-Moson-Sopron megye területét 6 tervezési alegység fedik le, illetve érinti. Ezek: 
a Szigetköz (1-1-1), a Rábca és a Fertő-tó (1-1-2), a Marcal (1-1-3), a Rába (1-1-4), kisebb 
mértékben a Cuhai-Bakony ér és a Concó (1-2-1). 
 
(A vizsgálati összefoglaló vízgazdálkodással kapcsolatos munkarészei az érintett tervezési alegységek 
vízgyűjtő-gazdálkodási terveihez kapcsolódó anyagok és a megye területrendezési tervéhez 
adatszolgáltatásként kapott információk alapján készültek.) 
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37. sz. ábra: Vízgyűjtő-tervezési alegységek 

 
Forrás: www.vizeink.hu 

 
 
A Szigetközben (1-1-1 Szigetköz vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység) az 1960-as 
években végrehajtott középvíz-szabályozás és mederkotrások miatt a Duna folyamatos 
medersüllyedése volt megfigyelhető, aminek következtében a kis- és középvizek szintje 
folyamatosan csökkent. Ennek hatására a hullámtéri ágak a főmeder felől egyre ritkábban 
kaptak vizet, az állandó vízáramlás hiánya következtében megkezdődött az ágrendszer 
elöregedése.  
1992-ben a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megépítésével, a folyó elterelésével a 
főmederből kiszaladt a víz, a talajvízszintek is drasztikusan lecsökkentek.  
Az 1993-94-ben végrehajtott vízpótlási változatok nem jártak kellő eredménnyel, ezért 1995-
ben megépült a fenékküszöb, amelynek segítségével a hullámtérben magasabb vízszintek 
kialakítására nyílt lehetőség, megteremtve ezzel a főmeder és az ágrendszer kapcsolatát. A 
fenékküszöbös megoldással az elterelés előtti időszakhoz képest kedvezőbb állapot alakult ki. 
A hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszerek üzemelnek, fejlesztésük Alsó-Szigetköz 
irányába folyamatban van. Felső-és Középső Szigetközben az ágrendszerek vízellátása igény 
szerint – amelynek megfelelően lett kidolgozva az üzemelési szabályzat – megoldható, de 
továbbra is probléma az ásványi ágrendszer alsó szakaszának és a bagoméri ágrendszernek a 
vízellátása.  
A főmeder vízhozamát a szlovák féllel kötött egyezmény alapján átadott vízmennyiség és az 
üzemelési szabályzat határozza meg.  
A Szigetközben az érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízhasználatok 
tekintetében felszíni vízkivételek és vízbevezetések egyaránt megtalálhatók.  
A Duna szigetközi szakaszán a szennyvízbevezetés mértéke 36 ezer m3/év körüli, a Kisalföldi 
Mezőgazdasági ZRt. öntözés iránti vízigénye elérheti a 255 ezer m3/évet.  
A mentett-oldali vízpótló rendszer vízkészlete elsősorban öntözési igényeket elégít ki, 
amelyek éves engedélyezett vízmennyisége megközelíti a max. 450 ezer m3-t. Ezen kívül a 
kisbodaki tavak max. 268 ezer m3/éves ökológiai vízigénye tekinthető érdemi felszíni 
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vízkivételnek a Pontyos-Örvényi csatornán. A legjelentősebb vízbevezetésnek a Lipóti 
termálfürdő max. 281 ezer m3/éves, a Zsejkei-csatornába történő szennyvízbevezetése számít.  
 
A Mosoni-Duna a Duna déli fattyúága. A Dunából Dunacsúny (Čunovo) alatt ágazik ki, és 
végigkanyarog a Szigetköz déli határán. A Mosoni-Duna hossza 125 km és Véneknél ömlik 
vissza a Dunába, kis mellékfolyója a Lajta. 
 
A Lajta Alsó-Ausztriában, az Alpokban ered. Két patak, a Schwarza és a Pitten egyesülését 
követően nevezik Lajtának (Leitha). Vízgyűjtőterülete összesen 2 379 km2, melynek 96,5 %-a 
Ausztria, 3,5 %-a (71,2 km2) pedig Magyarország területére esik. A folyó teljes hossza 182 
km; ebből a magyarországi szakasz 18,4 km.  
A XIX. század eső felében bekövetkezett egy-egy nagy árvíz hatására kezdődtek el az első 
mederrendezések, megépült az árapasztó funkciót betöltő Balparti- és Jobbparti-csatorna és a 
Rét-árok-csatorna is. A Rét-árok-csatorna nemzetközi egyezmény keretében Ausztriából 
szabályozott, 1,5 m3/s vízmennyiséget kap.  
A Lajtán a vízkivételek tekintetében a Márialigeti Vízerőmű vízigénye és a Lajta jobbparti 
csatorna ökológiai vízigénye jelent nagy mennyiséget.  
 
A Duna legjelentősebb mellékfolyója a megye területén a Rába, amely részvízgyűjtő 
területének (1-1-4 Rába vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység) csak kisebb része 
található a megyében. 
A Rába – a Lajta és a Rábca kivételével – a vízgyűjtő valamennyi vízfolyásának a befogadója. 
A folyó teljes hossza 283 km, Magyarország területére eső szakasza 211,5 km. 
Vízgyűjtőterülete 10 270 km2. Vízgyűjtőjét átmetszi az osztrák-magyar államhatár, így annak 
egyharmada Ausztria, kétharmada Magyarország területére esik. A Rába Szentgotthárdnál 
lépi át a magyar határt és Rábakecöl és Nick között éri el a megye területét. Nicknél 
duzzasztógátat építettek a Rábára, aminek regionális nagyságrendben is kiemelkedő 
vízkészlet-gazdálkodási, gazdasági és ökológiai jelentősége van.  
A Rába folyó vize – a szentgotthárdi szakasz kivételével – többnyire elfogadható minőségű. A 
Rába állapota a torkolati szakasz közelében az oxigénháztartás jellemzőit tekintve jó (II. 
osztályú), a tápanyagháztartást illetően a közepes vízminőségi kategóriába tartozik. 
A Rába jelentősebb mellékvízfolyásai néhány esetben a nátrium ill. a különböző tápanyagok 
vonatkozásában nagyon szennyezettnek tekinthető. A térségben a kisvízfolyások vízminőségi 
állapota nagyon heterogén, a helyi körülményektől függően tiszták, vagy szennyezettek. Az 
esetek többségében a vízfolyásban mért foszfor koncentráció lépi túl a határértékeket.  
 
A mai Marcal – a Rába legnagyobb mellékvízfolyása – Sümeg környékén ered, Gyirmótnál 
ömlik a Rábába, hossza közelítően 95 km. A 2-3 km-es völgye a Veszprém megyei 
Kemeneshőgyész táján 8 km-re szélesedik és felveszi a Bakony lejtőiről lefutó patakokat és 
ereket. A Marcal részvízgyűjtő területének (1-1-3 Marcal vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
alegység) szintén csak egy kisebb, a torkolat környéki része található a megyében.  
A Marcalon és jelentősebb mellékvízfolyásain érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező 
felszíni vízkivételek és vízbevezetések egyaránt megtalálhatók. A vízkivételek döntő része a 
Marcalra, mint fő vízfolyásra esnek, a vízbevezetések viszont a betorkolló vízfolyásokba 
történnek.  
A felszíni vízkivételek tekintetében a halastórendszerek vízigénye, illetve öntözéses 
vízkivételek jelentkeznek. Jelentős mennyiségű vízigénnyel a Nagy-Pándzsán található 
ravazdi és a Vezseny-éren elhelyezkedő péri halastavak rendelkeznek. Ezek a vízhasználatok 
mindkét esetben kiemelkedően magas arányban veszik igénybe.  
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Öntözéses vízigények a Bornát-éren és a Marcal torkolati szakaszán találhatók, a vízkészlet 
szempontjából azonban nem tekinthetők jelentős mértékűnek. . 
A Marcal alsó szakaszán közepes értéket mutatnak mind az oxigénháztartás, mind a 
tápanyagháztartás mutatói.  
 
A Duna másik jelentős mellékfolyója a Rábca. Részvízgyűjtő területe (1-1-2 Rábca és Fertő-
tó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység) nagyobb részt a megye területén található. A 
szabályozás előtt a folyó a Rábába ömlött Győrnél, de 1907-ben új torkolati szakasz 
kiépítésével most a Rába torkolatától mintegy 400 m-re nyugatra ömlik a Mosoni-Dunába.  
A Hanság sajátos vízrendszert képez a hozzá szervesen kapcsolódó Fertő-tóval, a Hanságot 
tápláló folyókkal és a Dunával. A Hanság hajdan az ország egyik legnagyobb összefüggő 
lápterülete volt.  
A szabályozási munkák előtt az Ikva, a Répce és a Kis-Rába vize is a Hanságba ömlött és 
szétterült, létrehozva a kiterjedt lápvilágot. Csak magasabb vízállás során indult meg a 
vízfolyás a Duna felé, ha viszont a Dunán volt magas a vízállás, akkor még a Rába és Rábca 
vizét is visszanyomta a Hanságba. Ilyenkor hatalmas folyamként áramlott a víz a Fertő-tó 
felé. A Hanság-főcsatorna megépítésével, a Rábca szabályozásával, belvízelvezető csatornák 
és szivattyútelepek építésével a Hanság vizeit lecsapolták, az egykori lápvilág nyomai ma már 
csak foltokban találhatók meg. 
A Rábca vizét a Hanság-főcsatorna érkező vize határozza meg. Szintén alacsony 
oxigéntartalom és magas tápanyag-koncentráció jellemzi. A Répcének a BOI5 és dikromátos 
oxigénfogyasztás koncentrációja már a határszelvényben is magasabb a határértéknél. A 
NYUDUKÖVIZIG működési területéről kifolyó Répce vízminősége még a határszelvénynél 
is rosszabb. A Répce vizét szennyező csepregi és büki települési szennyvíztisztítók mellett 
más kisebb szennyezőforrások is szennyezik a területen.  
A tervezési területen a vízfolyások és felszín alatti vizek minőségének védelmét a magyar-
osztrák határvízi megállapodásokban foglaltak betartása mellett a vízgyűjtőn található 
természetvédelmi területek védelme is indokolja.  
 
A megye területén az állóvizeket a Fertő-tó, morotva tavak (pl. a dunaszegi Holt-Duna), a 
Hanság területén visszamaradt, lecsapolhatatlan tavak (pl. Fehér-tó, Barbacsi-tó) és néhány 
mesterséges tó (pl. a hegyeshalmi kavicsbányató) képviselik. 
 
A Fertő-tó alakját - amelyet a vízszintváltozások jelentősen nem befolyásolnak - veséhez 
lehet hasonlítani, melynek öble kelet felé néz. Ebben az öbölben és még a tőle néhány km-re 
keletre eső sík területen kb. 80 kisebb-nagyobb szikes tó található. A tó hossza: 35 km, 
szélessége: 6-12 km, átlagos vízmélysége: 1,0 m. Víztérfogata:~ 250 millió m3 ebből a 
magyarországi tórész: 20 millió m3. A Fertő-tavat az osztrák oldali Wulka és a magyar oldali 
Rákos-patakon kívül csak a talajvíz és a lehulló csapadék táplálja.  
A területet dél felől a Hanság-főcsatorna határolja, amely hosszú szakaszon egyben a 
Magyarország és Ausztria közötti határt is képezi.  
 
A tó eredeti állapotában, egészen a XVIII. sz. végéig lefolyástalan volt. A Hanság 1775-ben 
megkezdett lecsapolása során épített Fertő-csatorna, majd Hanság-csatorna tették lehetővé a 
tóból való vízlebocsátást és ez a helyzet napjainkig is. 
A tó vízszintszabályozása a természetes tényezők mellett nagyban függ az 1956-57-ben 
megépült Mekszikópusztai zsilip üzemeltetésétől. A zsilip kezelésére vonatkozó szabályzat 
elsősorban az árvízi biztonságot tartja szem előtt. Az elmúlt évek aszályos időszaka azonban 
újabb kérdéseket vet fel a Fertő-tó vízgazdálkodásával, vízszintszabályozásával kapcsolatban.  
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A tóban a feliszapolódás mértéke északról délre fokozatosan növekszik. A feltöltődés a 
vízgyűjtőről származó erózió, a szél által hordott por és a vízi vegetáció elhalásából 
származik. Jelenleg a nádasok a tó területének mintegy 56 %-át teszik ki és döntő kihatással 
vannak a tó vízháztartására, vízminőségére. A magyar tórész esetében szerepük még ennél is 
nagyobb, hiszen a mintegy 75 km2-es tóterületből 63 km2 a nádas (84 %). Napjainkban a 
Fertő-tó a tavi szukcesszió folyamat előrehaladott, elöregedő stádiumban van. 
Azonban a Fertő-tó jelenlegi állapotában is kiemelkedő jelentőségű élőhely. 
Természetvédelmi értékeinek jelentőségét bizonyítja, hogy a hazai oltalmon túl több 
nemzetközi egyezmény (Ramsari, Világörökség) hatálya is kiterjed rá.  
 
11. 2. Felszín alatti vízkészletek 
 
Győr-Moson-Sopron megye felszín alatti vízkészletekben is bővelkedik. A különböző 
mélységből kitermelhető felszín alatti vizek más-más hasznosítási célra alkalmasak. A 
természetben ritkán fordul elő, hogy a felszín alatti vizek formái tisztán önmagukban 
jelenjenek meg. A föld felszíne alatt hidrodinamikailag általában összefüggő rendszerek 
alakulnak ki, ahol pl. a talajvíz összefüggő rendszert alkot(hat) a parti szűrésű vízzel, de nem 
ritkán a rétegvizekkel is, vagy a rétegvíztartó nekitámaszkodik a karsztkőzetnek és még 
számos variáció lehetséges ill. valósul meg.  
 
11. 2. 1. Vízkészletek szerint 
 
A talajvíz elsősorban a felszínhez legközelebb eső első vízadó rétegben fordul elő.  
A megyében tipikus talajvízfelhasználók a mezőgazdasági üzemek, termelők öntöző kútjai, 
illetve ipari üzemek helyi vízellátását biztosító kutak, mint pl. Mosonmagyaróvári 
Timföldgyár. Közüzemi vízellátás céljaira alárendelten játszik szerepet a talajvíztermelés pl. 
Mosonmagyaróvári Régi Vízmű esetében. 
A felszín alatti vizek közül a felszíni szennyeződésekkel szemben a talajvíz a legvédtelenebb, 
legnagyobb szennyezője a mezőgazdaságból származó diffúz szennyezés. Az 1960-1990 
között felhasznált nagy mennyiségű műtrágya és peszticid a külterületek egy részén határérték 
közeli, vagy azt meghaladó szennyezést okozott.  
A települések alatt a közműolló szétnyílása következményeként – elmaradt csatornázás – 
jutott, illetve jut nagy mennyiségű szennyezés a talajvízbe. Továbbá lokális szennyezések 
jelzik az állattartó telepeket, sokszor a régi benzinkutakat, régebbi ipari létesítményeket.  
 
A parti szűrésű vizet a felszíni vízfolyások mellett található vízvezető, víztároló kőzetekből 
termelik ki. Ezek a kőzetek érintkezvén a felszíni vizekkel a vízutánpótlódásukat zömében a 
felszíni vizekből nyerik. A parti szűrésű víz termelése esetén tehát elsősorban a felszíni 
vizeket használják, csak a velük érintkező vízvezető kőzetek, pl. kavics, kavicsos homok, 
homok által megszűrve. Innen ered a parti szűrés elnevezés. 
Országos szinten a közüzemi vízellátás jelentős részét - durván 40 %-át - nyerik parti szűrésű 
kutakból. Jelentős parti szűrésű ivóvízbázisok a megyében a Győr környékiek, a távlati 
vízbázisok pedig kivétel nélkül ilyen típusúak. 
 
A megyében, országos viszonylatban is jelentős mennyiségű rétegvízkészletek találhatók. A 
fő vízadót képező pannon korú törmelékes üledékes összletek vastagsága a Kisalföldön a több 
ezer métert is meghaladja. 
A megyében rétegvízből az alábbi közüzemi vízkivételek jelentősebbek: Kapuvári, Csornai, 
Sopronkőhidai, Nagycenki, Balfi Ásvány-, és Gyógyvizek, Nyúli, Darnózseli Vízművek.  
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A térségben az ivóvíz túlnyomó részét rétegvizekből nyerik, mivel azok 30 m alatt még 
általában szennyezésmentes, jó minőségű ivóvizet szolgáltatnak. A vízbázisok nagy részén a 
vas- és mangántartalom határérték feletti, így ennek csökkentésére van szükség. Helyenként 
szükséges az arzén és az ammónium csökkentése. A rétegvíz-bázisok azonban a talajvíz 
irányából kapják utánpótlásukat, így különösen az intenzívebb vízkitermelések környezetében 
a meggyorsult lefelé áramlás a szennyeződés lefelé húzódását is meggyorsítja. Ennek 
következtében egyes sekélyebb kutak jövőbeni elszennyeződésére számítani kell.  
A rétegvízbázisok utánpótlódása jelenleg jónak mondható, mennyiségi probléma nincs.  
 
A rétegvizek egy speciális formája a termálvíz vagy hévíz, amelynek hőmérséklete 
meghaladja a 30 °C-ot. A megyében több helyen (Balf, Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Győr, 
Csorna, Lipót, Hegykő) találhatók termálvizet hasznosító fürdők, amelyek turisztikai 
vonzerejükön kívül gyógyászati célokra is alkalmasak. A termálvizek esetében szigorú 
vízkészlet-gazdálkodás érvényesül. A környezettudatos termálvízhasználók és a határozott, 
szigorú vízügyi szakigazgatási fellépés együttes eredményeként a területen a termálvízbázisok 
terhelése sehol sem haladja meg ezek utánpótlódását.  
A hasadékvíz a hasadékos, repedezett kőzet hasadékaiban, üregeiben, járataiban fordul elő. 
Ide sorolhatók a mészkőben, dolomitban, homokkőben, konglomerátumban, breccsában, 
vulkáni kőzetekben, valamint görgetegben található vízkészletek. 
Hazai gyakorlatban a repedezett kőzetek közül legnagyobb jelentősége a mészkőből, 
dolomitból álló karsztkőzeteknek van és itt is elsősorban a mezozoós korúaknak. 
A karsztkőzetekből nyert közüzemi vízkivételek jelentik a hasadékvizek legjelentősebb 
formáját. Ilyen vizet termel ki pl. a Fertőrákos térségi vízmű.  
 
11. 2. 2. Vízgyűjtő tervezési alegységek szerint 
 
A Szigetköz tervezési alegység geológiai felépítésére jellemző, hogy az alaphegység több ezer 
méter mélységbe süllyedt, felette medence kitöltő üledékek települtek nagy vastagságban az 
alsó és felső pannonban. A felső pannon homok rétegek jó vízadó képességének és a kedvező 
geotermikus adottságoknak köszönhetően ezekből termálvíz nyerhető. E felett pleisztocén 
folyóvízi üledékek települtek több száz méter vastagságban, amik nagy mennyiségű vizet 
tárolnak.  
A terület földtani felépítése miatt nehezen lehet különválasztani a talajvíz- és a 
rétegvízszintet, mivel nincs vízzáró réteg az üledék összetételében a rétegvízszint felett. 
A Duna vízhozamának hatására a Szigetközben a talajvízszint szabályos évi ingadozása 
jelentős eltéréseket mutathat.  
A talajvízszintek éven belüli ingadozása a Dunához közelebbi kutakban 2-3 m-t ér el, míg a 
távolabbi kutakban 1-0,5 m. A vízszintingadozás mértékében az utóbbi években nem történt 
jelentős változás. 
A legjelentősebb, a felszín alatti vizekre is hatást gyakorló beavatkozás a Duna 1992-es 
elterelése volt. Az elterelés óta jelentős vízpótló szerepe már csak a Rajka-Dunakiliti és az 
Ásványráró-Szap közötti szakaszoknak van.  
A talajvíz szintek alakulását helyi jelleggel befolyásolják a beavatkozások, koncentrált 
vízkivételek. A Szigetköz területén öt üzemelő ivóvízbázis található. A Felső-Szigetközben 
működő Dunakiliti, vagy Feketeerdei vízbázisok nagy mennyiségű utánpótlódást kapnak a 
felszín alatti áramlással érkező vízkészletből és a vízkivételek nem okoznak jelentős leszívást. 
A Középső- és az Alsó-Szigetközben levő vízbázisok lokális depressziót hoznak létre. 
Utánpótlódásukban döntő szerepe itt is felső terület felől érkező felszín alatti áramlásnak van, 
de a Duna menti kutak nagyvizes időszakokban részben a folyóból utánpótlódnak.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet�
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A Szigetközben hat távlati vízbázis került kijelölésre, amelyek területén jelenleg még nincs 
tényleges vízkivétel, de ezek a jövőbeni vízkivételi lehetőséget jelentik. 
 
A Rába tervezési alegység térségében a geológiai nagyszerkezetre jellemző a Rába vonalában 
húzódó jelentős törésvonal, amely kettéválaszt kétféle alaphegységet. Vízföldtani jelentősége 
a felsőpannon korú összletnek van, amely keletről nyugati irányban egyre vastagabb 
kifejlődésű, és a Rába vonalán eléri az 1000 m-t, a vízgyűjtő északnyugati részén az 1500 m-t. 
A felsőpannon felső 250 m-es szintje a terület legfontosabb ivóvíz tárolója. Jellemző, hogy 
Vág-Várkesző térségében egy felszín közeli vulkáni képződmény körvonalazódik, ami 
vízzárónak tekinthető és itt a folyót követő kavicsos rétegek elvékonyodnak.  
A felsőpannon üledék felett elhelyezkedő 10-20 m vastag pleisztocén üledék ivóvíz nyerésére 
nem alkalmas. A vízgyűjtőn az ivóvízbázisok teljes egészében a felszín alatti vizekre, döntően 
a rétegvizekre települtek. A rétegvízbázisok utánpótlásukat a talajvíz irányából kapják. A 
talajvíz átlagos mélysége 4 m. A talajvíz azonban a vízgyűjtő terület nagy részén szennyezett, 
ivásra alkalmatlan minőségű.  
 
A Marcal tervezési alegység északi felén az ivóvízellátás rétegvizekre települt vízbázisokból 
történik. A felszín alatti vízhasználatok jelentős részét ezek a közműves ivóvízellátás céljából 
történő vízkivételek teszik ki. Ezek a vízbázisok a felső-pannon homokrétegeiben tárolódó 
rétegvizet termelnek. Az ivóvíz minőségében a nitrit és az ammóniumtartalom határértéket 
meghaladó koncentrációja jelenthet problémák.  
A mélyebb rétegekben található vízkészletek védettnek tekinthetők a felszíni hatásokkal 
szemben. A felső 50 m mélységig található homokrétegek sérülékenyek, valamint a távlati 
vízbázisok partiszűrésű készlete. A Rába és a Marcal által lerakott kavicsos 
teraszképződmények partiszűrésű vízkészletet tartalmaznak, amelyre potenciális vízbeszerzési 
lehetőségként távlati vízbázisokat jelöltek ki.  
 
A Rábca és Fertő-tó tervezési alegység geológiai szempontból a fő szerkezeti törésvonaltól, 
az ún. Rába-vonaltól nyugatra elterülő terület, amelyre a vízzáró tulajdonságú kristályos 
alaphegység jellemző. A geológiai felépítésnek köszönhetően a kisalföldi részeken jó 
vízbeszerzési lehetőségek vannak. Nagyobb mélységekből magas hőmérsékletű termálvíz 
nyerhető, ami kedvező adottság. A Fertő-tó melletti, peremi területen lévő karsztos 
képződmények szintén jó vízadók. Az ország többi területéhez hasonlóan a Kisalföld területén 
is, elsősorban a Hanság-főcsatornától északra elterülő területen, megfigyelhető a talajvizek 
elszennyeződése (elsősorban nitrátosodás), ami azonban a rétegvizekre is komoly veszélyt 
jelent.  
 
11. 3. Vízrendezés 

 
Győr-Moson-Sopron megye területén tapasztalható vízbőségből fakadóan mindig jelentős 
feladat a vízmedrek rendezése, szabályozása, az ár- és belvíz elleni védekezés, és a 
vízkárelhárítás. 
 
A Duna folyamszabályozása részben az árvízi biztonság megteremtése, részben pedig a 
nemzetközi hajóút biztosítása céljából történt. A Duna jobbpartján az első összefüggő 
árvízvédelmi töltésrendszert a „Szigetközi Árvízmentesítő Társulat” építette ki 1892-1896 
között. 1954-ben a védvonal több helyen átszakadt, az öblözet alsó része teljes mértékben víz 
alá került. Az 1965-ös árvizet követően, úgy magyar, mint szlovák oldalon megkezdődtek a 
biztonságos árvíz- jéglevezetés céljából végzett munkák. Ennek keretében a védvonalakat 
megerősítették, a Rajka-Gönyű közötti szakaszon megtörtént a középvízi meder szabályozása.  
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A vízlépcső rendszer építésének megkezdése jelentős változást hozott a közös Duna 
szakaszon tervezett árvízvédelmi és folyamszabályozási beavatkozások tekintetében is. A 
vízlépcső rendszer megvalósításában bekövetkezett változás miatt, Duna 1992 októberében 
történt elterelését követően jelentősen megváltozott a közös Rajka-Szap közötti 
folyamszakasz állapota. Az érkező víz jelentős része a bősi erőművön keresztül folyik le, az 
Öreg-Duna medrébe átadott vízhozam töredéke a folyó természetes vízhozamának. Ennek 
következtében a szigetközi mellékágakból „kiszaladt” a víz, kiszáradtak. Első lépésben a 
vízpótlást a Mosoni-Duna vízmegosztásával, később szivattyúzással próbálták orvosolni a 
szakemberek. Ezen átmeneti intézkedéseket váltotta fel 1995-től a Duna 1843 fkm-ben 
létesített fenékküszöb, és a hullámtéren számos műtárgy építésével létrehozott hullámtéri 
vízpótló rendszer szakszerű üzemeltetése. Ez a megoldás jelenleg ideiglenes jelleggel 
működik, de hosszú távú megoldást jelenthet.  
A hajózás útvonala az üzemvíz csatornára helyeződött át, a szigetközi Duna szakaszon az 
államközi megállapodásban meghatározott 400 m3/s évi átlagos vízmennyiség érkezik. A 
vízátadás üzemrendben meghatározott módon történik, amely figyelembe veszi a Duna 
természetes vízjárását is. A szabályzat a Duna, dévényi szelvényénél érkező vízhozam 
függvényében, havi bontásban deklarálja az átadandó víz mennyiségét. A nyári időszakban 
400 és 600 m3/s közötti, a téli időszakban 250 – 600 m3/s vízhozam kerül átadásra. Ennek 
következtében a Duna vízszintje jelentősen lecsökkent, a parti zátonyokon és szigeteken 
nagymértékű vegetációs folyamat indult meg, amelynek hatására jelentős mértékben romlott 
az Öreg-Duna medrének vízszállító képessége. Az árvizek levezetésének javítása valamint az 
árvíz szintek csökkenésének érdekében törekedni kell a hullámtéri levezető sávok 
kialakítására, a mellékágak rehabilitációjára. A hullámtér és a Duna mellékágainak bevonása 
az árvízlevezetésbe mérsékelheti a főmeder süllyedését is.  
Az üzemvíz csatorna torkolata alatti folyamszakaszon jelentős mederátrendeződés játszódott 
le, amely egyes esetekben szinte ellehetetlenítette a nemzetközi hajózást és a hajóút Duna 
Bizottság által meghatározott paramétereinek teljesítését. Ezért a két ország közös tervet 
dolgozott ki a gázlós szakaszok rendezésére. A munka keretében a meglévő szabályozási 
művek rongálódásainak helyreállítása történt meg és új folyamszabályozási művek kerültek 
beépítésre. Az árvizek levezetése, valamint a természetvédelmi igények kielégítése érdekében 
mellékág rehabilitációkra is sor került.  
A Duna szigetközi szakaszának az Üzemvízcsatorna torkolat alatti szakaszán szlovák részről a 
vízlépcső rendszer kiépítése kapcsán az árvízvédelmi műveket is megerősítették. A magyar 
oldalon nem történek hasonló fejlesztések, így a folyó esetében nem érvényesül az árvízi 
gyakorlatban elengedhetetlen egyenlő árvízi biztonság elve, annak ellenére, hogy a 2002. évi 
árvízszintek alapján a szlovák oldalon sem éri el mindenhol a szükséges szintet a töltéskorona 

 
A folyószakaszon a jövőbeni folyamszabályozásoknál figyelembe kell venni a fenti (osztrák, 
szlovák) Duna-szakaszon bekövetkezett változásokat, amely főként a görgetett hordalék 
anyag hiányában jelentkezik. Ennek következtében a folyó elragadó ereje megnövekedett, a 
folyó szabad hordalékszállító képességgel rendelkezik, ami a mederfenék erózióját okozza, 
maga után vonva a kisvízszintek süllyedését is. Ez a folyamat jelenleg az 1810-1797 fkm 
szakaszon jelentkezik a legintenzívebben.  
 
Szigetköz több száz méter vastagságú kavicsfeltöltődésen helyezkedik el. A Dunán levonuló 
árhullámok következtében a kavicson keresztül fakadóvíz képződés indul meg a mentett 
oldalon. Az egykori Duna-ágak összekötéséből kialakított belvízlevezető hálózat kiépítése a 
XX. század elején kezdődött (mederbővítések és új medrek létesültek). Az 1954-es és 1965-ös 
árvizek, szakítások miatt a koncepciót újraértékelve a rendszerben a vízelvezetés iránya 
megváltozott, a Mosoni-Duna irányába tevődött át, részben gravitációs, részben szivattyús 
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vízlevezetésre. 1975-re a megváltozott koncepciónak megfelelően átépült a rendszer. Egy 
sűrű, 1,3 km/km2 fajlagos csatornasűrűségű belvízlevezető rendszer került kiépítésre, amely 
részben gravitációsan, részben pedig 8 db stabil szivattyútelepeken keresztül vezeti a 
fakadóvízből keletkező belvizeket a Mosoni-Dunába illetve a Dunába. A medrek a mértékadó 
belvízhozamok levezetésére épültek ki, vízszinttartó-vízkormányzó-szabályozó zsilipek 
létesültek. A Mosoni-Duna mentén levő szivattyútelepek helyett korszerű elektromos telepek 
épültek.  
A térségben, az utóbbi időben a Duna medersüllyedése következtében a kisvizek szintje, így a 
talajvízszint csökkenése és az árvízszintek növekedése figyelhető meg. Ezt a hatást 
felerősítette a Duna elterelése (1992), ezért szükség volt a hullámtéri és mentett oldali 
vízpótló rendszerek kiépítésére.  
A mentett oldali – eredeti funkcióját tekintve belvízlevezető – rendszert a vízpótlási funkció 
ellátása érdekében át kellett alakítani. Ez 1992-93-ban szükségintézkedésekkel kezdődött, 
majd évente folyamatosan folytatódtak az át- és kiépítési munkálatok. A pótolt víz szállítására 
alkalmassá kellett tenni a fő csatornákat, az ellátatlan területeket a fő csatornákhoz csatlakozó 
vízpótló csatornákkal lehetett bevonni a vízpótlásba. A rendszernek így kettős funkciója lett: 
belvíz levezetés és vízpótlás. Általános elvként a megváltozott igényeknek megfelelő rendszer 
a meglévő nyomvonalakon, holtágak nyomvonalán, minél kevesebb mesterséges átvágással és 
új meder kialakítással, zsilipekkel valósult meg. Vízpótlási lehetőség a Szivárgó-csatornából a 
Kisrévi vízkivételen és a hullámtérből a Remetei zsilipen keresztül van. A Parlagnyilasi-csa-
tornán keresztül jut a víz az alsó-szigetközi csatornahálózatba. Tervek között szerepel a 
hullámtéri vízpótló rendszerrel való további összekötések, mint vízpótlási lehetőségek 
kialakítása Patkányos és Ásványráró térségében (Béka-ér).  
A mentett oldali vízpótlórendszer csatornái jelenleg kettős hasznosításúak. Alapvető cél a 
belvizek károkozás nélküli levezetése, ennek érdekében a medreken fenntartási, kaszálási 
tevékenységeket, a műtárgyakkal vízkormányzást, vízvisszatartást kell végezni. A műtárgyak 
a meder folytonosságát megszakítják, a vízi élőlények vándorlását megakadályozzák (pl. 
torkolati és közbenső zsilipek megszakítják a kék folyosót) Az elégtelen kaszálás mind 
belvizes időszakban, mind a vízpótlás időszakában a vízlevezetés akadálya lehet. A 
fenntartási munkák idő-pontját az ökológiai igényekkel egyeztetetten kell megállapítani. Az 
egyoldali kaszálással az érintetlen oldalon a növényzónák kialakulását segítjük elő. A medrek 
feliszapolódottsága a mederforma torzulásához vezethet. A gyepes parti sávokat a parti 
birtokosok esetenként beszántják (szűrő szerep megszűnik).  
A mentett oldali vízpótló rendszer továbbfejlesztésének koncepciója rendelkezésre áll. A 
gerinchálózathoz fokozatosan csatlakoznak a részterületek vízpótlását biztosító létesítmények.  
Jelenleg a csatornahálózat 168,7 km állami tulajdonú, KÖVIZIG kezelésű medret, valamint 
társulati csatornákat tartalmaz.  
 
A Mosoni-Duna nyomvonala szinte még teljesen az eredeti medrében halad, rendkívül 
kanyargós. Vízbetáplálása teljes mértékben szabályozott módon történik. Korábban a Duna 
egyik mellékágából a régi Rajkai zsilipen keresztül, napjainkban a Dunacsúnyi-tározóból, a 
Szivárgó-csatornán keresztül a VI-os (Vígh) zsilippel történő szabályozással. A Mosoni-Duna 
vízellátása 1995-ben a fenékküszöb üzembe helyezése után stabilizálódott. Vízbetáplálása 
üzemrendben szabályozott, évszaktól, és a Duna dévényi vízjárásától függően 8-40 m3/s 
között változik. A megfelelő vízellátás lehetővé teszi a folyó mozaikosságának helyreállítását, 
mellékágainak, holtágainak, alsó torkolati szakaszon a vízszintek rehabilitációját. A folyó 
vízjárását az egyes szakaszokon jelentősen befolyásolják még a Lajtán, a Rábcán és a Rábán 
érkező vízhozamok.  
A 82,930 fkm szelvényben található a mosonmagyaróvári Mosoni-Duna duzzasztó. A 
műtárgy építésének célja a vízkivételi lehetőség biztosítása a Hanság irányába. A Mosoni-
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Duna meder alsó 15 km-es szakasza részben szabályozott, mosonmagyaróvári és a folyó többi 
belterületi szakasza szabályozásra szorul. Az erősen túlszélesedett medret kisvízi szabályozási 
művekkel, sarkantyúkkal szűkítették és hatásukat mederkotrással segítették elő. 
Legjelentősebb beavatkozás a 99,800 fkm szelvényben a feketeerdei túlfejlett kanyar 
átvágása, valamint a Győr árvízvédelmi biztonságának növelését célzó püspökerdei átvágás. 
A torkolatnál épül 1998-óta folyamatosan a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő, 
amely a medencés kikötő jellegét a torkolat áthelyezése után éri el. A Mosoni-Duna alsó 14 
km-es szakasza EGB II. kategóriájú hajóútnak van minősítve.  
A folyón önálló árvízi esemény – szabályozott vízbetáplálása miatt – nem alakulhat ki, 
Mosonmagyaróvár és a torkolat közötti szakaszon viszont a Lajta, a Rábca, a Rába, és a Duna 
árvizei okozhatnak problémát.  
 
A Lajta folyó két ágon lép be az országba, és Mosonmagyaróvár belterületén torkollik a 
Mosoni-Dunába, a folyó 86,870 fkm szelvényében.  
A kis és középvízi hozam jelentős része a főmederben érkezik, ami a 18,570 fkm szelvényben 
lépi át az országhatárt.  
A Lajta árvízlevezető rendszerének kialakítása alapjaiban a „Lajta Vízrendező Társulat” 
1911-es megalakulásához köthető. Ekkor épült meg a mai is üzemelő Mosonmagyaróvári 
duzzasztó. Ezt követően az 1930-as években építették ki a folyó melletti töltéseket, 
depóniákat. 1965-ös árvíz során a védvonal átszakadt, az öblözet részben elöntés alá került. 
1968-1977 között történt a védvonal mai állapotot tükröző kialakítása. Ezt követően 1984-ben 
jelölték ki Mosonmagyaróvár árvízi biztonsága érdekében a két meder (Lajta főmeder és 
Balparti-csatorna) közötti területet szükségtározónak. A szükségtározó töltések másodrendű 
védvonalak, amelyek összesített hossza 29,932 km. A vízmegosztást Ausztria területén a 
Nickelsdorf-i osztómű végzi, a magyar-osztrák határon az árvízszintek kiegyenlítése céljából 
összekötő csatorna épült. 
 
A Rába árvizei viszonylag gyorsan futnak le. A folyó a legtöbb vizet általában márciusban 
szállítja, amikor vízgyűjtőjének nagyobbik részén olvad a hó. A legnagyobb árvizek akkor 
keletkeznek, ha a hóolvadás kiadós esőzéssel párosul.  
A Rába felső vízgyűjtőjén az árvízvédelmi töltések csupán lokálisan, az egyes települések 
védelmében épültek ki. A Rába Sárvár alatti szakaszán az 1800-as évek végén, 1900-as évek 
elején végrehajtott nagyszabású árvízvédelmi és folyószabályozási beavatkozások 
következtében megbomlott a folyó egyensúlyi helyzete. Nagyjából a mederrel párhuzamosan 
futó jobb- és balparti védműveket építettek. A hullámterek szélessége a torkolati szakaszon 
400 m, feljebb fokozatosan csökken, Vágnál 200 m. A Rábához hasonló kanyargós, vándorló 
medrű vízfolyások rendezése általában a kanyarulatok átvágásából és a medrek mélyítéséből 
állt. A töltésépítéssel egyidejűleg mintegy 80 db átvágás készült el. Ezzel a Rába Győr-Sárvár 
közötti szakasza 131 km-ről 84 km-re rövidült. Az átmetszések között legnagyobb volt a 
Győr-Patonai 11 km hosszú „Rábacsatorna”, mellyel a 26 km-es mederhossz 11 km-rel 
rövidült meg. A szabályozási munkák után a meder újra meanderezni kezdett, a folyó egyre 
több helyen veszélyeztette az árvédelmi töltéseket, valamint a hidakat. Ezért 1950-től a 
partbiztosításokat a középvíz-szabályozás kezdetén többnyire rőzseművekkel, az ’50-es 
években kődepóniával, később leggyakrabban vegyesművek építésével végezték. A 
szabályozási munkálatokat nem egységes terv alapján hajtották végre, ezek helyi jellegűek 
voltak, a folyó meanderezését nem szüntették meg. Az 1968-1977 között végrehajtott, az 
árvízvédelmi fejlesztéshez kapcsolódó Győr-Árpás közötti mederkotrás hatására az alsó 
szakaszon ismét megváltoztak a morfológiai folyamatok. A kis- és közép vízszintek a 
rábacsécsényi és árpási szelvényben jelentősen leszálltak. Az 1970-es években végrehajtott 
árvízvédelmi fejlesztés Győr és Árpás közötti szakaszon az árvízvédelmi töltések előírás 
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szerinti kiépítésével járt. A Rába jobb- és balparti töltései Győr és Árpás között magasságilag, 
keresztmetszetileg és altalaj állékonyság szempontjából a jelenleg érvényes mértékadó 
árvízszint + biztonságra kiépítettek. Árpás feletti szakaszon Sárvárig a Rába jobb és bal 
partján találhatók kiépítési hiányok. 
 
A Marcal a Rába legnagyobb jobbparti mellékfolyója. Valamikor Marcaltő térségében ömlött 
a Rábába, de a 14. és 15. században a Rába egyik mellékágába az ún. „Mezőrábá”-ba vezették 
be, így jutott a torkolata Gyirmót alá.  
A Rábaszabályozó Társulat az 1904.évi XXXIX. t.c. alapján végrehajtott Rába folyó 
szabályozása során Gyirmót, Ménfőcsanak és Győrszabadhegy ármentesítése érdekében a 
Marcal folyó torkolatát a Győr-Gyirmóti határra helyezte át. Ezzel a Rába folyó jobbparti 
védtöltését a gyirmóti temetőnél lévő magaslatba kötötték be és mentesítették a Rába 
jobbpartján a közvetlenül Győr felett fekvő öblözetet a Rába árvizeitől. Az öblözetbe eső 
Marcal folyó torkolati szakasza így vált Holt-Marcallá, amely vízszintjének szabályozására a 
Gyirmóti bekötőtöltésben egy tápláló zsilip, a régi Marcaltorok áttöltésében pedig a Holt-
Marcal torkolati, vagy más néven a tyúktelepi ikerzsilip épült. A szabályozási munkálatokat 
1910-12-es években végezték el. A Marcal folyó torkolatának mai állapotát a harmincas évek 
elején hozták létre. Ezzel a kanyargós gyirmóti torkolati szakaszt is kiiktatták.  
A Holt-Marcal jelenlegi formáját az 1960-as években elvégzett mederrendezések során nyerte 
el. A Kis- és Nagy-Pándzsa torkolati szakaszát áthelyezték, illetve visszatöltésezték. Ezzel 
lehetőség nyílt a Pándzsán levonuló kisebb árvizek közvetlen bevezetésére a Rába folyóba, 
így a Holt-Marcal völgye a gyakori Pándzsa árhullámoktól mentesült. A Holt-Marcal 
folyamatos és biztonságos vízpótlásának biztosítására a Marcal folyón 1986-ban duzzasztót 
létesítettek, amely korlátozza a hosszirányú átjárhatóságot. Ezt követően a rossz műszaki 
állapotú tápláló zsilip helyett újat építettek, amelynek kapacitása azonban még mindig 
elmarad az igényelttől.  
A Rába és a Pándzsa árhullámainak egybeesésekor továbbra is szükséges lehet az ún. 
Helbényi zsilipen keresztül árvízi vésztározás célú igénybevételre. Az 1980-as évek elején a 
Nagy-Pándzsa alsó szakaszán a balparti töltés áthelyezésre került. Ezzel és a kialakításra 
tervezett mintegy 40 ha felületű tóval az árvízi tározókapacitás jelentős növelése volt a cél. A 
jóléti célokat is szolgáló tavat azonban csak részben, nem a terveknek megfelelően 
valósították meg. 
 
Az 1965. évi árvízi tapasztalatok, valamint az osztrák rendezési munkák szükségessé tették 
magyar területen is a Répce szabályozását. 1971-ben megindult a Répce felső szakaszának 
szabályozása magyar területen is. Árvízvédelmi szempontból két szakaszra osztható a Répce. 
A Góri árvízi tározó – Répceszemere közötti szakasz árvizes beavatkozásai nem okoztak 
ökológiai problémákat. A nagyobb árhullámok a völgyi területeken is folyhatnak, de a 
községek védelme megoldott. Az árvízi tározó feletti szakasz kiépítése lefűződő időszakos 
övárkok kialakulását eredményezte, valamint a Répce egyenes vonalú vezetését, illetve 
növényzetben szegény parti sávot. A szakasz ökológiai rehabilitációra szorul.  
A Répce-árapasztót védműveivel együtt a Rábaszabályozó Társulat építette 1909-ben. Azzal a 
céllal készült, hogy a Répce 15 m3/s feletti árvíztömegét a Répcéből (Répceszemere) a 
Rábába (Rábakecöl) vezesse. A Répce árvizei miatt a Hanság-főcsatorna és a Rábca töltéseit 
nagymértékben meg kellett volna növelni, de a töltésállékonysági problémák és a nagy 
költség miatt ezt kivitelezhetetlennek ítélték. Az árapasztó megépítését elősegítette, hogy a 
Répce árvize az addig észleltek szerint mindig megelőzte a Rába árvizét. 
 
Rábcakapinál ömlik a Rábcába a Hansági-főcsatorna, amely a Fertő-tó vízfeleslegét és a 
Hanság vizeit vezeti a folyóba. Korábban a Répcébe ömlött a Soproni-hegység és a Soproni 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - VIZSGÁLATOK 

 

 76

medence vizeit összegyűjtő Ikva is, de újabb szabályozások következtében a Hansági-
főcsatorna lett a befogadója. 
A Fertő-tó és a Hanság-medence lefolyástalan, elláposodott területének lecsapolása 1795-ben 
kezdődött a kanyargós Rábca meder szabályozásával. A Hanság lecsapolása nyomán a régi 
lápvegetáció ma már csak nyomokban található meg.  
Az évszázadok során történt folyamatos bővítés, fejlesztés eredményeként a XX. század első 
felében nyerte el jelenlegi formáját a Hansági vízrendszer. Az emberi beavatkozások során a 
Kisalföldön Magyarország egyik legbonyolultabb vízrendszere alakult ki. 
 
A Fertő-Hanság medence vízpótlása két irányból oldható meg. A déli, rábaközi terület a Kis-
Rábából, az Észak-Hanyi terület a Mosoni-Dunából. A Kis-Rába vízpótló rendszer 
főcsatornája a Kis-Rába. 
A Kis-Rába 1965. január 1.-én érdekeltségi tulajdonból állami tulajdonba, vízügyi kezelésbe 
került. A Rábca-Hanság belvízrendszer rekonstrukciójával (1960-as évek) párhuzamosan a 
Kis-Rábán is jelentős mederrendezési munkák és a régi, korszerűtlen műtárgyak helyett 
korszerűbb duzzasztók, zsilipek épültek. A belvízrendszer rekonstrukciója is a meglévő 
nyomvonalon mederrendezést, műtárgy-korszerűsítést, szivattyútelepek átépítését jelentette. 
A Kis-Rába mederrendezése során igény hiányában a vízimalmok megszűntek. Ma már csak 
az ún. kapuvári Berg malom működik, mint törpeerőmű. Az országos vízkészlet megosztás 
1965-ben a Kis-Rábára 8,0 m3/s kivehető vízmennyiséget határozott meg, a művek erre 
épültek ki.  
Mosoni-Dunából történő vízpótlás a Lébény-Hanyi erdő- és mezőgazdasági területek, 
vízellátásait biztosítja. Korábban Horvátkimlénél a Mosoni-Dunán létesített szivattyús 
vízkivétellel a Bordacsi- és Kimlei-csatornákon keresztül történt a vízpótlás. A rendszer 1964-
1978 között üzemelt, kapacitása 1,0 m3/s volt. 1978-ban üzembe helyezték a Mosoni-Dunán a 
mosonmagyaróvári duzzasztót, a folyóból kiágazó Lébény-Hanyi öntöző főcsatornát és annak 
1. sz. öntöző mellékcsatornáját. Ezzel lehetővé vált a Lébényi-Hany gravitációs vízellátása. A 
Horvátkimlei vízkivétel megszűnt. A főcsatorna kapacitása 5,2 m3/s.  
1984-ben épült meg a Lébény-Hanyi főcsatornából kiágazó 2. sz. mellékcsatorna. Ezzel 
főművi kiépítésekkel mintegy 4000 ha erdőterület és 2000 ha mezőgazdasági terület szakszerű 
öntözése vált lehetővé. Jelenleg a vízjogilag engedélyezett főműves öntözhető terület 6606 ha.  
1985-1991 között épült a Rábca árapasztó új meder és a torkolati műtárgy (árvízkapu). A 
Mosoni-Duna árvizeinek kizárásával a mértékadó árvízszint a Rábca alsó szakaszán 1 m-rel 
csökkent.  
A Fertő-tó 1967. évi felmérését követően nagyszabású mederszabályozás kezdődött a 
Fertőrákosi öbölben. Az öböl közepéről elkotrásra került a Bokor-sziget, amelynek anyagából 
feltöltésre került a Fertő-tavi Vízitelep és strand szárazulata. Kialakításra kerültek a mólók, 
partvédőművek, a horgásztanyai öböl, stb. A Vízitelep bejáró útja a nyugati nádszegélyt 
kettévágta, ennek nádminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatása az út D-i oldalán 
megfigyelhető. Az áramlási viszonyok javítása érdekében áramlásjavító kotrásokra került sor.  
Jelenleg a Rákos patak hordalékban, tápanyagban gazdag vízét és a Fertőrákosi 
szennyvíztelep tisztított vizét biológiai szűrőmezőn keresztül vezetik a Fertő-tóba. 
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11. 4. Belvíz elleni védekezés 
 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén öt belvízvédelmi 
rendszer található, amelyekhez belvízvédelmi szakaszok tartoznak, ebből négy érinti Győr-
Moson-Sopron megye területét.  
 
Szigetközi belvízvédelmi rendszer 
 
01.03. sz. belvízvédelmi szakasz: Duna-menti 
A terület az Igazgatóság működési területének északnyugati részén helyezkedik el. Északi 
határán húzódik a Duna folyó 1850-1794 fkm közötti szakasza, mely Szlovákiával alkot 
közös határfolyót. Délkeleten a 01.05. számú, délen a 01.06. számú, valamint a 01.14. számú 
belvízvédelmi szakaszokkal szomszédos. Területe 233,4 km2. Domborzata sík, 127,0-110,0 
mBf. közti magassággal. A felszínesése Ny-K-i irányú. A védelmi szakasz területéhez tartozik 
a 61 km2 területű kálnoki külvízártér. A védelmi szakasz teljes területe a Szigetközi 
belvízrendszerhez tartozik. Védelmi központja az Ásványrárói Szakaszmérnökség. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 19 csatorna és 4 szivattyútelep található. 
 
01.05. sz. belvízvédelmi szakasz: Mosoni-Duna bal parti 
A terület az Alsó-Szigetköz déli részét foglalja magába. Határai: a Szavai-főcsatorna a 
szivattyúteleptől a Zsandár-hídig, innen Vámosszabadi és Dunaszeg községek külterületén át 
dűlőutak a Győr-Mosonmagyaróvári közút dunaszentpáli elágazásáig. A továbbiakban a 
közúton Zsejkepusztáig, innen a Liczkópusztára vezető dűlőút, majd Mecsér község 
közigazgatási határa, végül a Mosoni-Duna a Szavai-szivattyútelepig. Területe 96,0 km2. 
Védelmi központja a 05.02. számú Kálóczy téri gátőrház. A szakasz területéhez tartozik a 
dunaszentpáli külvízártér 9,2 km2-es területe is. 
A védelmi szakasz területe a szigetközi belvízrendszerhez, ill. kisebb részben a Mosoni-Duna 
jobb parti belvízrendszerhez tartozik. Érinti a Szavai és a Mosoni-Duna menti öblözeteket. 
A 01.05. sz. védelmi szakasz működése szempontjából a 01.03. sz. védelmi szakasszal 
szorosan összefügg, mert a szakaszok védelmi művei összeköttetésben vannak (a 
szakaszhatárok csatornákat szelnek ketté). Hatékony belvízvédekezés csak a két szakasz 
megfelelő összehangolt irányításával végezhető. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 7 csatorna és 3 szivattyútelep található. 
 
Mosoni-Duna jobb parti belvízvédelmi rendszer 
 
01.06. sz. belvízvédelmi szakasz: Rábca-menti 
A terület a Rábca folyó jobb és bal partján, valamint a Mosoni-Duna jobbpartján fekszik. 
Határai: Győrtől kezdődően nyugati irányban a GYSEV vasútvonal, Enese község 
közigazgatási területéig. Innen a község D-i, majd Kóny déli és Bágyogszovát északi 
közigazgatási határa a Bágyogszovát, Bősárkány közlekedési útig. Ezt követően a nevezett 
közút Bősárkányig, majd északi irányban a 86-os főközlekedési út a Rábcáig. A közúttól a 
Rábca bal partja a Csorna - Hegyeshalmi vasútvonalig, majd a vasútvonal a Hanság 
főcsatornáig. Innen a Hanság főcsatorna a Tarcsai Határcsatornáig. Ezt követően az 
Országhatár Várbalog északi közigazgatási határáig. A község északi közigazgatási határa 
majd Mosonszolnok északi és Mosonmagyaróvár déli közigazgatási határa a Győr - 
Hegyeshalmi vasútig. A vasútvonal Mecsér déli közigazgatási határáig, majd a közigazgatási 
határ a Mosoni-Dunáig. Ezt követően a Mosoni-Duna jobb partja Győrig. A védelmi szakasz 

http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0103�
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központja az Abdai gátőrház. A védelmi szakasz területe 601,1 km2, melyet a Rábca két 
részre oszt. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 28 csatorna és 9 szivattyútelep található. 
 
01.14. sz. belvízvédelmi szakasz: Lajta-menti 
A terület az Országhatár - Mosoni-Duna és a Hansági belvízvédelmi körzet határa közé eső 
területen helyezkedik el. Határai: nyugaton az Országhatár, északon a Hegyeshalom-Rajka 
vasútvonal, Bezenye község közigazgatási határa és a Mosoni-Duna Kimle közigazgatási 
határáig, délen a Hansági belvízvédelmi körzet, területe 186,4 km2. A 14. sz. belvízvédelmi 
szakasz területe a Mosoni-Duna jobb parti és a Rábca-Hansági belvízrendszert érinti. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 1 csatorna található. 
 
Rába-menti belvízvédelmi rendszer 
 
01.08. sz. belvízvédelmi szakasz: Rába-alsó 
A terület a Rába folyó bal partján fekszik. Határai Győrtől kezdődően nyugati irányba a 
GYESEV vasútvonal, Enese község keleti, majd déli, Bágyogszovát község északi, 
Rábapordány község nyugati, Egyed község nyugati közigazgatási határa, majd innen a 
Kepés-Lesvári öblözet déli határa Árpás községig. Árpás község és Győr között a Rába folyó 
bal parti töltése. A védelmi szakasz központja a Rábai Szakaszmérnökség, területe 126,3 km2.  
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 3 csatorna és 1 szivattyútelep található. 
 
01.09. sz. belvízvédelmi szakasz: Rába-felső 
A terület a Rába folyó bal partján fekszik. Határai: Árpástól kezdődően: nyugati irányban a 
Vág-Sárdos-Megág öblözet északi határa Rábacsanak község déli közigazgatási határáig, 
innen Rábacsanak déli, Szil északi közigazgatási határa a Csorna-Szombathely vasútig, majd 
a vasútvonal Vica községig, innen Vica északi, Beled északi és nyugati, Dénesfa északi 
közigazgatási határa a Rábca-Hanság belvízrendszer határáig. Délnyugati irányban haladva a 
Rábca-Hanság és Rába menti belvízrendszerek közös határvonala a Rába jobb parti 
árvízvédelmi töltéséig. Innen északkeleti irányba haladva a Rába jobb parti töltése Árpás 
községig. A védelmi szakasz központja a Vági gátőrház. A védelmi szakasz területe: 234,2 
km2. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 9 csatorna és 1 szivattyútelep található. 
 
01.11. sz. belvízvédelmi szakasz: Marcal-menti 
A terület a Rába folyó jobb partján fekszik. Határai Győrtől kezdődően: északon a Rába jobb 
parti töltése a vasúti hídtól az árpási közúti hídig. Innen az Árpás-Móriczhida közút a Marcal 
bal parti töltéséig, majd a Marcal bal parti töltése a Rábamenti belvízrendszer déli 
határvonaláig. Innen a Rába-menti belvízrendszer határa a Rába folyó GYESEV vasúti 
hídjáig. A védelmi szakasz központja a Kiskúti szakaszvédelmi központ. Területe 59,9 km2. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 2 csatorna és 1 szivattyútelep található. 
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Rábca-Hanság belvízvédelmi rendszer 
 
01.15. sz. belvízvédelmi szakasz: Kapuvár-Hansági 
A terület a Rábca-Hanság belvízrendszer részét képezi, a Hanság főcsatornától déli irányban 
fekvő Hansági területeket foglalja magába. Határai: Északi irányban a Hanság főcsatorna 
Csorna-hegyeshalom vasútvonaltól az Ikva patakig, nyugati irányban az Ikva torkolattól az 
Ikva patak Agyagosszergényig, majd később a dombvidék határvonala Vitnyéd-Himód-
Dénesfa vonalon, déli határvonala a Dénesfa-Magyarkeresztúr Rábacsanak vonala a 0.9. 
belvízvédelmi szakasszal közös határon, keletről az Egyed-Rábapordány-Bágyogszovát 
községek északi közigazgatási területhatárán át a Bágyogszovát-Barbacs közlekedési út, majd 
Csorna fölött visszatérve a Csorna-Hegyeshalom vasútvonalhoz a Hanság főcsatornáig. A 
védelmi szakasz központja a Hansági Szakaszmérnökség. Területe 565,9 km2. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 20 csatorna és 1 szivattyútelep található. 
 
01.16. sz. belvízvédelmi szakasz: Fertő-menti 
A terület határai: Keleten az Ikva-patak, délen a GYESEV vasútvonal és a Fertő-parti közút, 
Nyugaton a Fertő-parti közút, Északon a Fertő-tó és az országhatár. A védelmi szakasz 
központja a Fertődi mederőrtelep. Területe 138,06 km2, síkvidéki jellegű. A szakasz négy 
belvízöblözetre tagozódik. A szakasz belvizeinek befogadója a Fertő-tó és annak levezető 
csatornája, a Hanság főcsatorna. 
A védelmi szakaszon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében 8 csatorna és 2 szivattyútelep található. 
 
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő Győr-
Moson-Sopron megyei települések: Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, 
Csikvánd, Fenyőfő, Gyarmat, Lázi, Románd, Sikátor, Szerecseny és Veszprémvarsány.  
Az érintett települések közigazgatási területén belvízvédelmi rendszerek és létesítmények 
valamint térségi jelentőségű öntözőrendszerek nincsenek. 
 
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén 10 db 
település helyezkedik el, amelyek Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területéhez 
tartoznak. Ezek: Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Iván, Lövő, Répcevis, Sopronhorpács, 
Szakony, Und, Zsira. 
A területen rendszeres belvízjárta terület, belvízvédelmi mű, építmény és térségi jelentőségű 
öntözőrendszer nem található. 
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11. 5. Víziközmű-ellátás 
 
A vízellátás és szennyvízkezelés vizsgálata során fontos szempont a lakásállomány 
változásának elemzése. 2005-ben – a jelenleg érvényben lévő megyei területrendezési terv 
elfogadásának évében –175 483 db lakás volt a megyében, ez a szám 2008. év végére 180 802 
db-ra növekedett, a növekedés mértéke 5319 db (2009-ben ez a szám valószínűleg tovább 
emelkedett, bár a lakásépítésekre a megyében is bizonyára hatással volt a gazdasági válság). 
 

18. sz. táblázat: Lakásállomány változása  
 

Megnevezés 
1996–2000. 2001–2005.

2006 2007 2008 
évek átlaga 

Lakásállomány az év végén 150 231 164 367 176 993 179 189 180 802 
   Forrás: KSH 

 

Győr-Moson-Sopron megyében minden település rendelkezik közüzemi vízellátással. A 180 
802 lakásból 177 928 (~ 98,5 %) csatlakozik a közüzemi vízellátáshoz. Ez a csatlakozási 
arány magasabb a régiós (97,1 %) és az országos (94,9 %) átlagnál is. A lakásépítéssel 
párhuzamosan folyamatosan növekszik az ivóvíz hálózatra csatlakozott lakások aránya is. A 
lakosság éves vízfogyasztása azonban az elmúlt években folyamatosan csökkent. Ez nagyrészt 
az ivóvíz árának emelkedésével magyarázható, mivel az egyre drágább vizet, egyre 
kevesebben használják öntözésre. A vezetékes víz helyett inkább az ásott vagy fúrt kutak 
vizét használják ilyen célra. A lakosságnak szolgáltatott vízmennyiség 2008-ban 15 031 ezer 
m3 volt.  

 
19. sz. táblázat: Közüzemi vízellátás 

 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Közüzemi vízellátással rendelkező 
település 175 182 182 182 182 
Főnyomó és elosztó vízcsőhálózat, 
km 2 695,3 2 871,6 2 870,8 2 886,3 2 907,4 
Közüzemi vízcsőhálózatba 
bekapcsolt lakás 156 918 172 484 174 128 176 223 177 928 
Szolgáltatott víz, ezer m3 24 000 23 300 23 235 22 974 22 180 
Ebből: a lakosságnak 14 795 15 107 15 266 15 535 15 031 

Forrás: KSH 
 
A megye területén alapvetően parti szűrésű- vagy rétegvizek adják az ivóvíz kivételek döntő 
többségét, a talajvíz típusú vízkivétel kisebb mértékű.  Parti szűrésű és rétegvizes vízkivételek 
a Kisalföld szinte egész területén előfordulnak (pl. Csorna, Kapuvár, Sopron, Győr, Dunakiliti 
térsége). A vizek alapvetően jó minőségűek, de tendencia a magas vas és mangán tartalom, 
ami réteg eredetre és reduktív környezetre utal. Minél közelebb helyezkedik el a felszínhez a 
vízadó réteg, annál nagyobb valószínűséggel jelenhet meg felszíni szennyező anyag 
(ammónia, nitrát) a vízben. Az EU vizsgálatok szerint a mikroszennyezők - toxikus fémek, 
illékony szénhidrogének, peszticidek – értéke alacsony, vagy nem mutatható ki, az 
ivóvízszabvány határértékeit nem haladják meg. A PAH-ok közül a naftalinok, és az olaj 
(TPH) koncentrációja határérték alatti.  
Talajvizes ivóvíz kivételek viszonylag kis számban fordulnak elő (pl. Sopron, Vitnyéd 
térsége). Jellegükből adódóan az ilyen típusú vizekben gyakran jelennek meg felszíni 
szennyeződések, és a felhasználhatóság érdekében általában valamilyen vízkezelést kell 
alkalmazni. 
 
Győr-Moson-Sopron megye illetékességi területén védőidom kijelölő jogerős határozattal 28 
db vízbázis rendelkezik. A Jánossomorjai ivóvízbázis kiváltásra került, a Dunakiliti üzemelő 
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vízbázis védőidomának nincs felszíni metszéke, ezért a két vízbázis esetében védőidom 
kijelölésére nem került sor. További, két vízbázis esetében, felülvizsgálat van folyamatban. 4 
db vízbázisnak a védőidom kijelölése jelenleg folyamatban van. A megye illetékességi 
területén azonban, további vízbázisok vannak, melyek diagnosztikai vizsgálata folyamatban 
van, vagy a vizsgálat elindítására még nem került sor.  
Általános problémát jelent, hogy a sérülékeny ivóvízbázisok egy részén nincs még elvégezve 
a diagnosztikai vizsgálat, nincs meghatározva a védőterület. A településrendezési terveket 
összhangba kellene hozni a meghatározott védőterülettel, amennyiben ez nem lehetséges új 
vízbázist kell kialakítani.  
 
A Szigetköz tervezési alegység teljeskörű közműves ivóvízellátással rendelkezik, a hálózatra 
rákötött lakások aránya 99 %-os. Az alegység közműves ivóvízellátását 4 térségi vízellátó 
rendszer biztosítja. Három térségi vízmű vízbázisait felszínközeli rétegvízre telepített kutak 
képezik. A vízellátó rendszerek kapacitása, a szolgáltatott víz minősége hosszú távon is 
biztosítja a vízigények zavartalan kielégítését. A Győr Térségi Vízmű a Duna parti szűrésű 
vízkészletére települt, ellátja még a Marcal tervezési alegység részét képező Pannonhalmi-
Sokorói dombvidék településeit is.  
 
A Rába tervezési alegység területén rétegvízből nyerik az ivóvíz túlnyomó részét. A 
rétegvizek 30 m alatt még általában szennyezésmentes, jó minőségű ivóvizet szolgáltatnak. A 
vízbázisok nagy részén a vas- és mangántartalom határérték feletti, így ennek csökkentésére 
van szükség. Helyenként szükséges az arzén és az ammónium csökkentése. A rétegvíz-
bázisok azonban a talajvíz irányából kapják utánpótlásukat, így különösen az intenzívebb 
víztermelések környezetében a meggyorsult lefelé áramlás a szennyeződés lefelé húzódását is 
meggyorsítja. Ennek következtében egyes sekélyebb kutak jövőbeni elszennyeződésére 
számítani kell. A rétegvízbázisok utánpótlódása jó, mennyiségi probléma nincs. 
 
A Marcal tervezési alegység települései teljeskörű közműves ivóvízellátással rendelkeznek, 
az ellátottsági arány közel 100 %-os. A Nagy-Pándzsa vízgyűjtő területének településeit a 
Győr térségi vízmű valamint a felszín közeli rétegvízre telepített Nyúli vízműtelep látja el. A 
terület nyugati felének vízellátását rétegvízre telepített kistérségi vízművek biztosítják. A 
szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő, a vízmű kapacitások a hosszú távú vízigények 
kielégíthetőségét biztosítják.  
Az alegység KÖDUKÖVIZIG-et érintő területén ivóvízellátási szempontból Bakonygyirót, 
Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Fenyőfő, Lázi, Románd, Sikátor és Veszprémvarsány 
települések az Észak-Bakonyi Regionális Vízműrendszer (ÉBRV) részei. Üzemeltető a 
„PANNON-VÍZ” Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt. A vízműrendszer vízellátását a fenyőfői 
vízbázisra települő Bakonyszentlászló víztermelő mű 2 db mélyfúrású kútja biztosítja. A 
kitermelt víz karsztvíz. A felszín alatti vízkivétel kapacitása 5000 m3/d. 
Gyarmat község vízellátását a települési vízmű 2 db mélyfúrású kútja biztosítja. A kitermelt 
víz rétegvíz. A felszínalatti vízkivétel kapacitása 140 m3/d. Az üzemeltető: Gyarmat Közmű 
Beruházó és Üzemeltető Kft. 
Csikvánd és Szerecseny településeket a PANNON-VÍZ Víz-Csatornamű és Fürdő Zrt. látja el. 
 
A Rábca és a Fertő-tó tervezési alegységben az ivóvízbázisok teljes egészében a felszín alatti 
vizekre, döntően a rétegvizekre települtek. A települések teljes közműves ivóvízellátással 
rendelkeznek, az ellátottsági arány közel 100 %-os. A közműves ivóvízellátást döntően 
térségi-, kistérségi rendszerek biztosítják, amelyek a Rábcától keletre, pleisztocén felszín 
közeli rétegvízből termelik ki az ivóvizet. A Rábcától nyugatra eső területen lévő települések 
ivóvíz-beszerzése zömmel felső-pannon rétegvizekből történik. Az ivóvíztermelő művek 
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kapacitása a Fertő-tó medence és Sopron térségtől eltekintve hosszú távon is biztosítja a 
vízigények kielégítését. A Sopron és a Fertő-tó térségben már középtávon ivóvízhiánnyal kell 
számolni, ezért Fertőszentmiklós térségében kialakított vízbázisról történő regionális 
ivóvízellátó rendszert terveznek kialakítani.  
A Soproni-hegység hegyvidéki víztest egy részén nagyobb a vízigény, mint a kitermelhető 
készlet. A peremi területeken csak a talajvízből van lehetőség vízbeszerzésre, aminek 
utánpótlódása a csapadéktól függ. Számos vízhasználat erre települt.  
Az ivóvízellátás részben a karsztos vízadóból történik, amelynek utánpótlása szintén 
korlátozott.  
Az alegység ÉDUKÖVIZIG-et érintő területén Jánossomorja, Várbalog, Albertkázmér-puszta 
településeken nitrit, ammónium, illetve Szilsárkány, Pásztori, Rábacsanak településeken arzén 
tartalom miatt a szolgáltatott víz minősége nem felel meg a követelményeknek.  
Az alegység NYUDUKÖVIZIG-et érintő területén a csáfordjánosfai vízellátó rendszer a 
településen kívül még Csér és Répcevis (ÉDUKÖVIZIG) településeket látja el. Az éves 
összes vízigénye 28000 m3/év. Csáfordjánosfa arzéntartalom, Csér arzén- és mangántartalom 
tekintetében szerepel a Vízminőségjavító Nemzeti Programban, amely szerint a víz arzén és 
mangán tartalmát 2009. 12. 25-ig határérték alá kellett csökkenteni. 
Az iváni vízellátó rendszer éves összes vízigénye 69 718 m3/év. 
A lövői vízellátó a településen kívül még Egyházasfalu, Sopronhorpács és Und, valamint az 
ÉDUVIZIG területén Nemeskér, Völcsej és Újkér településeket látja el. A rendszer éves 
összes vízigénye 400 000 m3/év. 
 
A lakosság éves vízfogyasztása egy főre nézve 2008-ban 92 l/nap körül alakult a megyében. 
Ebből a mennyiségből átlagosan 70-80 l/nap szennyezett víz keletkezik. A használt víz a 
környezet egyik legjelentősebb, leggyorsabban terjedő szennyezőforrása lehet, amennyiben az 
nem kerül megfelelő módon összegyűjtésre és kezelésre. Különösen veszélyes a kezeletlen 
szennyvíz talajba, talajvízbe történő szivárgása egy olyan vízföldtani adottságokkal és 
vízrendszerrel rendelkező terület esetében, mint Győr-Moson-Sopron megye. A megyében 
található vízbázisok védelme érdekében a szennyvizek elhelyezését meg kell előznie a 
megfelelő többfokozatú tisztításnak, ezért a szennyvízkezelés kérdése kiemelt fontosságú a 
térségben. A szennyvíztisztítás helyzete, kapacitása a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően fokozatosan javult az elmúlt években. 

 
20. sz. táblázat: Közüzemi szennyvízkezelés [ezer m3] 

 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Tisztítottan elvezetett .. 20 870 21 152 23 055 22 283 
Tisztítótelepre szállított .. 25 24 30 39 
Tisztított szennyvíz összesen 27 850 20 895 21 176 23 084 22 322 
Ebből:      

csak mechanikailag 62 – – – – 
biológiailag is 27 788 17 645 17 987 13 663 12 694 
III. tisztítási fokozattal is – 3 250 3 189 9 421 9 628 

Tisztítás nélkül elvezetett 899 310 – 142 124 
Kezelt szennyvíz összesen 28 749 21 205 21 176 23 226 22 445 
Ebből: háztartásoktól közcsatornán 
elvezetett 9 661 11 839 12 428 12 650 13 219 

Forrás: KSH 
 
2008-ban a megye 182 települése közül 139 rendelkezett szennyvízcsatorna-hálózattal. A 
180 802 lakásból 152 754 (85,6 %) csatlakozott a szennyvízhálózatokhoz. Ez a csatlakozási 
arány magasabb a régiós (75 %) és az országos (71,3 %) átlagnál is. A növekvő számú 
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rácsatlakozásokkal csökken a megyében a közműolló (csatornahálózatba/ivóvízhálózatba 
bekötött lakások aránya %) nyílása, ami közvetve a talaj illetve a talajvíz állapotának 
javulását is jelzi. 

 
21. sz. táblázat: Vízellátás-csatornázás 

 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Vízellátás 

Közüzemi vízcsőhálózatba 
bekapcsolt lakás 156 918 172 484 174 128 176 223 177 928 

Közcsatornázás
Szennyvízcsatorna-hálózattal 
rendelkező település 102 136 137 137 139 
Szennyvízcsatorna-hálózat, km 1 758,4 2 122,0 2 439,1 2 488,9 2 515,2 
Szennyvízcsatorna-hálózatba 
bekapcsolt lakás 99 505 139 435 143 139 149 260 152 754 

Forrás: KSH 
 

A felszín alatti vizek minőségének alakulását a Duna Monitoring rendszer, az EU VKI 
észlelőhálózata és a felszín alatti vízminőségi törzshálózati kutak mellett a 219/2004. (VII. 
21.) Korm. rendelet alapján a különböző engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban 
működtetésre előírt, egyes telephelyekhez köthető talajvízfigyelő kutak vízminőségi adatainak 
értékelésével kísérik figyelemmel. Regionálisan változás nem tapasztalható, az eddig is 
szennyezet, a megyei ipari gócokban (pl. Győr, és Mosonmagyaróvár városok és környékük) 
mutatható ki jelentős számú szennyezés; az előző évhez képest számuk az újonnan észlelt 
szennyezéseknek köszönhetően kissé nőtt. 
Nitrát- illetve ammónium-szennyezés jelentkezik az elsősorban a Kisalföld keleti részéhez 
köthető állattartó telepek legtöbbjénél. Kiemelhető még az állattartó telepeken korábban 
használt fűtőolaj tároló tartályainak helytelen üzemeltetési gyakorlatából eredő ásványolaj-
szennyezések nagy száma. 
 
A Duna szigetközi szakaszán a szennyvízbevezetés mértéke 36 ezer m3/év körüli. A Szigetköz 
tervezési alegység csatorna ellátottsága teljeskörű, a lakosság rákötési aránya a városokban 96 
%, a községekben 70 % fölött van. A szennyvízelvezetést és tisztítást 5 térségi, valamint egy 
egyedi rendszer biztosítja. A térségi rendszerek befogadója a Mosoni-Duna, az egyedi 
rendszer befogadója a Lajta jobb parti csatorna.  
A bezenyei szennyvíztisztító telep tisztító kapacitása nem megfelelő, a telep túlterhelt, míg a 
további 5 szennyvíztisztító telep kapacitása és tisztítási hatásfoka hosszú távon is biztosítja a 
keletkező szennyvizek előírt tisztítását. Problémát jelent viszont a Győr városi egyesített 
rendszernél, hogy a nagyobb csapadékos időszakokban az egyesített szennyvíztisztítás nélkül 
kerül a befogadókba (Rába, Mosoni-Duna).  
A Mosoni-Duna középső részen a szennyvízbevezetések (ipari, kommunális) dominálnak, 
ezek közül a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep és a Megyei-csatorna bevezetése a 
jelentősebb mennyiségű. Az alsó szakaszon szennyvízbevezetések találhatók, amelyek 
közvetlenül a Mosoni-Dunához, illetve az Iparcsa-tornához kötődnek. A 
szennyvízbevezetések közül a Győr város és környékének szennyvíz-tisztítását szolgáló 
bácsai szennyvíztelep bevezetése a legnagyobb mennyiségű. Innen a tisztított szennyvizet a 
8+350 fkm szelvényben eresztik a Mosoni-Dunába sodorvonali bevezetéssel.  
A Mosoni-Duna felső szakaszán a vízminőség alakulását a szennyező anyag kibocsátók 
terhelései is alakítják (Mosonmagyaróvár tisztított és tisztítatlan közcsatornás 
szennyvízbevezetései, a Bezenyei és Hédervári kistérségi szennyvíztisztító telepek 
szennyvízkibocsátásai, valamint két mosonmagyaróvári üzem). 
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A Lajtán a szennyvízbevezetéseknél a hegyeshalmi szennyvíztisztító és mosonmagyaróvári 
termálfürdő által bevezetett szennyvízmennyiség számít jelentősnek. 
A Rába vízgyűjtőjén található települések közel felében üzemel közműves szennyvízelvezető 
rendszer.  
A Marcal alsó vízgyűjtőjén a szennyvízbevezetés a Pannon Víz Rt. kezelésében lévő két 
szennyvíztelepről származik. A Nagy-Pándzsán az écsi szennyvíztisztító átlagosan 500 ezer 
m3/év, valamint a Csángota-éren a téti szennyvíztisztító átlagosan 200 ezer m3/év kommunális 
szennyvízbevezetésével kell számolni. A koroncói Horker Kft. konzervüzeme  max. 36 em3/év 
körüli ipari szennyvízbevezetése a Bornát-ér 3+253 fkm-ben terheli a vízfolyás vízkészletét.  
Az alegység KÖDUKÖVIZIG-et érintő területén Bakonyszentlászló és Fenyőfő a 
Bakonyszentlászló szennyvízrendszerhez tartozik. A települési szennyvizek tisztítása a 
Bakonyszentlászlói szennyvíztisztító telepen történik. Üzemeltetője a „PANNON-VÍZ” Víz- 
Csatornamű és Fürdő Zrt. A szennyvíztisztító telep kapacitása: 340 m3/d. Tisztított szennyvíz 
befogadója a Rétkerti-patak. 
Lázi, Sikátor és Veszprémvarsány a veszprémvarsányi szennyvízelvezetési agglomerációhoz 
tartozik. A települési szennyvizek tisztítása a veszprémvarsányi szennyvíztisztító telepen 
történik. Üzemeltetője a ” PANNON-VÍZ” Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt. A szennyvíztisztító 
telep kapacitása: 310 m3/d. Tisztított szennyvíz befogadója a Pusztahegyi-árok. 
Gyarmat község szennyvízcsatornázásának és -tisztításának kiépítésére a többször módosított 
KDT KTVF 23.502/2001. számú határozat alapján vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van 
folyamatban. A tervezett szennyvíztisztító telep kapacitása: 165 m3/d. Tisztított szennyvíz 
tervezett befogadója a Csikvándi Bakony-ér.  
Bakonygyirót, Bakonypéterd és Románd települések szennyvízcsatornázása és –tisztítása nem 
megoldott.  
 
A Rábca és a Fertő-tó tervezési alegységen a Hansági-főcsatornába vezetett Ikva-patak 
vizének a tápanyag-koncentrációjának csökkenése várható a soproni szennyvíztisztító 
rekonstrukciójával. 
A NYUDUVIZIG működési területén 10 db település helyezkedik el, amelyek Győr-Moson-
Sopron megye közigazgatási területéhez tartoznak. Ezek közül Szakony, Gyalóka, Répcevis 
és Zsira településeken összegyűjtött szennyvizet a Vas megyei csepregi szennyvíztisztító 
telepen tisztítják meg. 
A lövői hálózathoz tartozó települések az ÉDUKÖVIZIG területén: Lövő, Völcsej, Újkér; a 
NYUDUKÖVIZIG területén: Und, Egyházasfalu és Sopronhorpács. A településeken 
összegyűjtött szennyvizet a lövői szennyvíztisztító telepen tisztítják meg, ami az 
ÉDUKÖVIZIG területén található. 
Csáfordjánosfa, Csér és Iván településeken jelenleg nincs szennyvízelvezető hálózat, de 
Csáfordjánosfa és Iván már rendelkezik szennyvíz elvezetésére kapott vízjogi létesítési 
engedéllyel. 
 
 
12. ENERGIAELLÁTÁS 
 
12. 1. Energiatermelő és szállító infrastruktúra 
 
Az energiatermelő létesítményeken belül országos jelentőségű erőmű (<50 MW) Győr-
Moson-Sopron megye területén nem üzemel, kiserőmű viszont (5 MW-nál nagyobb, de 50 
MW-nál kisebb kapacitású) a megyében engedélyezett szélerőmű-parkok formájában több 
helyen is létesült.  
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Országosan az összes névleges szélerőmű kapacitás 2008-ban 126, 925 MW volt, aminek 
döntő többsége (mintegy 75%-a) Győr-Moson-Sopron megyében van, és továbbiak létesítése 
is várható. 

38. sz. ábra: Magyarországi erőművek 
 

 
                                                                                                                                       Forrás: OGY jelentés, 2009 

 
Jelenleg van folyamatban Gönyű község területén egy 400 MW-os, gázturbinás erőmű 
megvalósítása, ami elkészülte után a magyar villamosenergia-rendszerre fog dolgozni. Az 
erőmű várhatóan 2011-ben kezdi meg működését.  
 
A megyében a villamosenergia szállító és ellátó vezetékei, valamint létesítményei egyaránt 
megtalálhatók. Az átviteli hálózat távvezeték elemei közül a megyében 400 kV-os és 220 kV-
os vezetékek találhatók. Ezen belül a nyugat-dunántúli régió ellátásának biztonsága érdekében 
néhány éve adták át Győr és Szombathely közötti 90 kilométer hosszú 400 kV-os 
távvezetéket.  
 
A megye területén áthaladó, az országos alaphálózati rendszerhez tartozó szénhidrogén 
szállító vezetékek az országos egységes hálózati rendszer részeként épültek ki, a megye 
településeinek földgázellátása ezekről lecsatlakoztatva biztosított. A települések közötti 
elosztás többnyire nagyközépnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye hálózatának a 
gerincét és erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. 
 
Alternatív energiaforrásokon belül a megyében, egyben országosan is legnagyobb energetikai 
potenciális adottsága a vízenergiának, pontosabban a Duna vízerőkészletének van. 
Hasznosítására az 1980-as években elkezdődött a Duna magyarországi szakaszát és a megyét 
is érintő vízlépcsőrendszer megvalósítása, amiből végül is csak a szlovák oldalon épült meg a 
Bősi vízerőmű. Magyar oldali megvalósíthatósága azóta is a vízügyi szakma egyik 
legtöbbször hivatkozott súlyponti tématerülete. 
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A megye potenciális geotermikus energiaforrás adottságai az egyik legkedvezőbbek az 
országban, mivel területének jó része a Kárpát-medence alaphegységi felszín mélységét és 
hőmérsékletét kimutató térképen a „80oC-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas területi” 
lehatárolásba esik, s annak belső magja a 200oC és a feletti hőmérsékletet is elérheti, azaz 
hagyományos gőzturbinás technológiájú erőmű működtetésére is alkalmas. Más helyeken a 
kisebb; 120oC-os fludium pedig ORC, ill. Kalina rendszerű kogenerációs kiserőművi 
technológiát képes működtetni. 
Biomassza primer hasznosítására a megye kiterjedt erdőterületei; az erdőgazdaságok, faipari 
feldolgozóüzemek hulladékai és a tervezett energia célnövénytermesztésre alkalmas területek 
(energiaültetvényezésre, erdőtelepítésre) termékei és hulladékai a legalkalmasabbak. A 
kutatások és kísérletek egyik gócpontja a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem. Számos 
referenciaüzem is működik a térségben, amelyek alkalmasak arra, hogy a biomasszára 
alapozott villamos és hőenergia átalakítási technológiák hazai honosítását, gyártását és 
elterjesztését segítsék. 
Győr-Moson-Sopron megyében a megújuló energiaforrások közül a szélenergiának van a 
legnagyobb jelentősége, köszönhetően országon belül is megkülönböztetett területi 
adottságainak, ahol a 100 m magasságban a szélsebesség évi átlagos értéke: 6–7 m/s.  

 
39. sz. ábra: Országos energetikai széltérkép  

(Átlagos szélsebeség 50 m magasságban) 

 
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 
Ezeken a helyeken az éves átlagos fajlagos szélenergia mennyisége: 300–350 W/m2 között 
változik. Általánosságban a szélerőművek telepítésére azok a területek alkalmasak, ahol éves 
átlagban legalább 5,5 m/s szélsebesség uralkodik, és a gazdaságos üzemórák várható 
minimuma eléri a 2100 órát évenként. 
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12. 2. Energia ellátottság 
 
Győr-Moson-Sopron megyében (további öt Észak-dunántúli megyével egyetemben) a 
villamosenergia szolgáltatást az összes településen az E.ON Áramhálózati Zrt. biztosítja.  
A megye éves villamos energia felhasználásának a lakosság 1/3-át sem fogyasztotta el, ami a 
megye rendhagyó fogyasztási szerkezetére vezethető vissza, miután az ipari termelés 
dominál, így a lakossági szolgáltatások aránya nem került túlsúlyba. 
Az egyes települések ellátása a fokozatosan átviteli szerepkörűvé vált 120 kV-os hálózati 
rendszerről vételezett villamosenergiával történik. A kisfeszültségű hálózat hossza 2007-ig 
folyamatosan nőtt, 2008-ban valamelyest csökkent. Az egy háztartási fogyasztóra jutó 
villamosenergia-felhasználás – hasonlóan az országos átlagtendenciához – ha mérsékelt 
ütemben is, de 2007-ig csökkenő, 2008-ban viszont növekvő volt. 
 

22. sz. táblázat: Villamosenergia-ellátás 
 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Kisfeszültségű hálózat, km 3 152,8 3 437,2 3 341,1 3 374,2 3 350,2
Áramfogyasztó 204 588 222 648 226 148 231 213 233 754
Ebből: háztartási fogyasztó 182 611 207 996 209 929 212 700 216 152
Szolgáltatott villamos energia, 
MWh 1 686 117 1 893 834 1 936 312 1 911 554 1 822 493
Ebből: háztartásnak 453 031 501 178 503 736 499 599 534 660
Egy háztartási fogyasztóra jutó 
villamosenergia-felhasználás, 
kWh 2 495 2 431 2 411 2 364 2 493

Forrás: KSH 
 

Az ellátás kiépítése országos összehasonlításban kedvező, amennyiben az a megyében már 
2000-ig gyakorlatilag befejeződött. 
 

40. sz. ábra: Vezetékes gázellátás alakulása 

A vezetékes gázellátás alakulása, 1995-2007

Jelmagyarázat

A nagynyomású 
gázhálózatba 
bekötés éve
1995-ig bekötött

2000-ig bekötött

2003-ig bekötött
2007-ig bekötött  

Forrás: OGY jelentés, 2009 
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A megye településeinek földgázzal való ellátottsága szinte teljeskörűnek mondható, a 
vezetékes gáz mindössze két településen (Fenyőfő és Vének) nem elérhető. Ezeken a 
földgázrendszer kiépítése olyan beruházást igényel, amelynek megtérülési ideje igen hosszú 
lenne a kis fogyasztói sűrűség miatt, vagy a befektetés megtérülése egyáltalán nem várható. 
Ilyen beruházások költségeihez a gázszolgáltatók csak nagyon minimális részben vagy 
egyáltalán nem járulnak hozzá, így a beruházás csak a helyi fogyasztók és az önkormányzatok 
jelentős hozzájárulásával, állami pályázatok igénybe vételével valósulhat meg.  

 
23. sz. táblázat: Vezetékesgáz-ellátás 

 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Gázellátással rendelkező település 170 180 180 180 180
Teljes gázcsőhálózat, km 3 528,7 3 840,0 3 896,1 3 938,8 3 992,8
Gázfogyasztó 109 229 132 667 137 721 140 640 143 256
Ebből: háztartási fogyasztó 103 402 124 418 128 830 131 578 134 015
Értékesített gáz, ezer m3 419 547 505 873 485 755 458 270 437 186
Ebből: háztartásnak 116 339 174 941 175 646 160 568 149 259
Egy háztartási fogyasztóra jutó 
vezetékesgáz-fogyasztás, m3 1 159 1 419 1 387 1 233 1 124

Forrás: KSH 
Győr-Moson-Sopron megyében az összes értékesített vezetékes gáz 35%-át fogyasztották 
2008-ban a háztartások. Az egy háztartásra jutó vezetékesgáz-fogyasztás 2005 óta éves 
átlagban 5%-kal csökkent. 
 
A megyében távfűtés és melegvíz-szolgáltatás 5 településen – Győr, Sopron, 
Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár – biztosított. Az összesen mintegy 34 500 
távhőellátással rendelkező lakás döntő hányada Győrben van.  
 

 
24. sz. táblázat: Távfűtés és melegvíz-szolgáltatás 

 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Távfűtéssel és melegvíz-hálózattal 
rendelkező település 5 5 5 5 5
Távfűtésbe bekapcsolt lakás 33 205 34 384 34 466 34 473 34 426
Melegvíz-hálózatba bekapcsolt 
lakás 30 033 31 264 31 507 31 518 31 434

Forrás: KSH 
 

A távhőellátás hőbázisai jellemzően helyi kazánházak fűtőművek. A kazánházak primer 
tüzelőanyaga jellemzően a földgáz. A hőbázistól primer gerincvezetékek épültek, amelyekről 
a helyi hőközpontok ellátása történik. A hőközpontokból induló szekunder hálózatokról 
történik a közvetlen fogyasztói hőellátás. A távfűtéssel ellátott lakások 90%-ában a használati 
melegvízellátás is távhővel történik. 
 
 
13. KÖZLEKEDÉSI ELLÁTOTTSÁG 
  
13. 1. Közúti közlekedés  
 
Nagytérségi (nemzetközi és országos) kapcsolatokat a gyorsforgalmi utak biztosítják, és bár a 
gyorsforgalmi utak elérése önmagában nem oldja meg egy terület közlekedési feltárását, a 
hálózattal való ellátottságról, vagy éppen az ellátatlanságról viszonyítási alapként szolgál. A 
gyorsforgalmi utakról 15 illetve 30 perc alatt elérhető területeket ábrázoló, a ROADTECH 
Kft. 2003-ban készített ábra (40. sz. ábra) szerint a megye keleti területe (Csornáig) a főváros 
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irányába jó elérhetőséget biztosít, de déli irányba sem ezek a területek, sem a megye nyugati 
része nem rendelkezik gyorsforgalmi kapcsolattal (az időközben megvalósult M19 autóút az 
elérhetőségi viszonyokat csak igen csekély mértékben befolyásolja). 
  

41. sz. ábra: Gyorsforgalmi utak elérhetősége 2006-ban (Forrás: ROADTECH Kft, 2003) 

 
                                                                                                           Forrás: ROADTECH Kft, 2003 
 

42.sz. ábra: Gyorsforgalmi utak elérhetősége 2015-ban (Forrás: ROADTECH Kft, 2003) 
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A 2015-ig tervezett gyorsforgalmi hálózat kiépítése az országos átlagnál eddig is jobb 
adottságokkal rendelkező megye helyzetén tovább javít. A 2003-ban 2015-re prognosztizált 
hálózat Győr-Moson-Sopron megyére vonatkozóan jelenleg is érvényes, miután megfelel az 
OTrT-ben szereplő hálózatnak. Az M85 és M86 gyorsforgalmi utak kiépülése esetén szinte az 
egész megye a 15 perces elérésű zónába esik, csak a Szigetköz, a megye dél-keleti része kerül 
a kicsit rosszabb, de még színezett zónába. 
Győr-Moson-Sopron megyében a gyorsforgalmi utak közül kiemelt jelentőségű az M1 
autópálya, amely Bécs és Budapest között biztosít gyorsforgalmi kapcsolatot Hegyeshalom 
határátkelőhelyen. Az M1 autópálya (a IV. sz. Helsinki folyosó szerves része) a Mosoni 
térséget ÉNy-i irányban átszelve, Győrt délről megkerülve halad Budapest felé. Az első 
országhatárig kiépült autópálya teljes hosszában 2x2 sávos kiépítettségű. A 6800E/ó 
kapacitású út Győr-Moson-Sopron megyei 72 km-es szakaszán a megyehatár és Abda között 
60% feletti (~50000E/nap), Abda és az M15 autóút elágazásáig 50%-os (~35000E/nap), a 
határátkelőnél pedig 29%-os (~20000E/nap) kihasználtságú. A forgalomban a teherforgalom 
jelentős arányú (Győrig a forgalom több mint 40%-át a nehéz motoros forgalom adja, de a 
határátkelőnél is 25% az arány).  
 
Az M1 autópályából Levélnél ágazik ki az M15 autóút. A jelenleg 2x1 sávon 1997-ben 
megépült autóút elsősorban Budapestről Pozsony (és Csehország) felé biztosít kapcsolatot. 
Teljes hossza (13,8 km) és rajkai határátlépési pontja Győr-Moson-Sopron megyében 
található. A Budapest- Brno - Prága viszonylaton autópályaként csak az M15 gyorsforgalmi út 
nincs kiépítve, pedig félautópályaként való kialakítása régóta lehetőséget ad a teljes kiépítés 
megvalósítására. Az országhatár előtt kb. 1,5 km szakaszon 2x2 sávos. A 2x1 sávos szakaszon 
az 1700 E/ó kapacitású út ~60% kihasználtságú. Szlovákia előtti 6400E/ó kapacitású részén 
még jelentősebb kapacitástartalékokkal rendelkezik. A forgalom ¾-ét a nehéz motoros 
forgalom adja (a 9000-12000E/nap forgalomból 6000-8000E/nap). 
 
Budapest felöl az M1 autópálya és Győr összekötését a 2x1 sávos, M19 autóút biztosítja. 
Eredetileg az M1 autópálya északról kerülte volna el Győrt, így addig kiépült. A koncepció 
megváltozása miatt az útszakasz 19. sz. főútként működött, majd 2007 óta a közel 10 km-es 
szakasz autóútként üzemel. Az út kihasználtsága 33%-os, melynek egynegyedét teszi ki a 
teherforgalom. 
 
A megye szomszédos területekkel való kapcsolatainak (a határon túl Pozsony, Dunaszerdahely 
és Burgenland térségével, másrészt a hazai Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom 
megyékkel) nagy része szintén a fent leírt relációkon bonyolódik. Ezek mellett a regionális 
jelentőségű kapcsolatokban a főutak játsszák a fő szerepet: Szlovákia felé a 14. sz. főút a 
Dunán keresztül, Ausztria felé pedig a 84. sz. és 841. sz. főút. Ország határon belül Vas 
megyébe a 86. sz. főúton kívül a 84. sz. főút, Veszprém megye felé a 82. és 83. sz. főutak, 
Komárom-Esztergom megye irányába pedig az M1 autópályán túl a 81. és 1. sz. főutak 
jelentenek kapcsolatot. A Nyugat-Dunántúli Régió megalakulásával a megye déli irányú 
kapcsolatai – Vas és Zala megyével – tovább erősödnek. 
 
Az országhatár megyei szakaszán 7 állandó közúti határátlépési pont üzemel. (Szlovákia felé: 
Rajka – Dunacsún (M15), Rajka – Oroszvár (150. sz. főút, 3,5 tonnás korlátozás) és 
Vámosszabadi – Medve (14. sz. főút). Ausztria felé Hegyeshalom – Miklóshalma (M1), 
Fertőd – Pomogy (csak személyforgalom), Sopron – Kelénpatak (84. sz. főút), Kópháza – 
Sopronkeresztúr (841. sz. főút). 
Jánossomorja és Mosontarcsa, valamint Fertőrákos és Fertőmeggyes között létesült 
határátlépési pontot csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják. 
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A Dunán kompok jelenleg nem segítik a szomszédos Csallóközbe való átjutást, de 
Dunaremete és Bős között reményteljes pályázati törekvések vannak létesítésére. 
 
A megyén belüli kapcsolatokat erősen meghatározza a sajátos térszerkezet, nevezetesen a 
három vármegye egyesítésével kialakított megyében a központok excentrikus elhelyezkedése. 
 
A területek feltárását szolgáló első- és másodrendű főutak szempontjából a megye jól ellátott; 
főúthálózata a forgalomterhelés nagyságát tekintve a második helyen áll az országos 
rangsorban. Az országos jelentőségű úthálózat erősen Győr centrikus (M1, M19 
gyorsforgalmi és az 1., 14., 81., 82., 83, és 85.sz. főutak), a Győr központúságot csak a 84. és 
86. sz. főút. oldja valamelyest. 
 
Győr-Moson-Sopron megye közúthálózatának hossza 1711,3 km. Ebből autópálya 95 km 
(5,5%), elsőrendű főút 90 km (5,3%), másodrendű főút 296,7 km (17,3%). A mellékúthálózat 
hossza 1229 km (71,8%).  A közúti ellátottság (0,407 km/km2) meghaladja az országos 
átlagot (0,335 km /km2). Az 1000 lakosra jutó közúthálózat hossza 3,84 km/1000 lakos, 
ugyancsak meghaladja az országos átlagot (3,07 km/1000 lakos).  

 
43. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye meglévő közúthálózata 

 

 
                                                                                                                                        Forrás: Váti Nonprofit Kft. 
 
Az 1. sz. főút az M1 autópályával párhuzamosan halad át a Mosoni térségen, Győr belvárosán 
keresztül Budapest felé. A 14. sz. főút az 1. sz. főútból Győrben leágazva Vámosszabadin 
keresztül Alsó-Szigetköz érintésével vezet át a szlovák határon. A 19. sz. főút 
Győrszentivánon keresztül kapcsolja össze az M1 autópályát az 1. sz. főúttal. Győr 
belvárosában és az országhatár közelében 2x2 sávos, egyébként 2x1 sávos elsőrendű főút az 
M1 autópályával párhuzamosan a lassú forgalmú út szerepét látja el. Az út legleterheltebb 
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része a M19 és a 85. sz. főút közötti szakasz 12000-20000E/nap forgalommal, valamint a 
mosonmagyaróvári települési szakasz ~10000E/nap forgalommal.  
A 14. sz. főút Győr és Vámosszabadi határátkelőhely felé biztosít kapcsolatot. A Győr 
belvárosában található 2x2 sávos szakaszán mérhető a legnagyobb forgalom ~20000E/nap, 
egyéb szakaszain általában a kapacitás felét sem használja ki. 
A 15. sz. főút az M15 gyorsforgalmi út mellett “lassú útként” halad át Rajkánál a szlovák 
határon.  
A 16. sz. főút Levél térségében válik el az 1. sz. főúttól és Hegyeshalomnál lép át Ausztriába. 
Jelentős forgalom Mosonmagyaróvár belterületén jelentkezik (8000E/ó). 
A Székesfehérvárról induló 81. sz., a Veszprémből érkező 82. sz., valamint a Pápa irányából 
idefutó 83. sz. másodrendű főutak 2x1 sávosak és Győr belterületi szakaszukon 10-20ezer 
E/nap forgalmúak. 
A 81. sz. főút Székesfehérvár–Győr között jelent összeköttetést.  
A 82. sz. főút észak-déli kapcsolatot biztosít Pannonhalma és Zirc érintésével Győr és a 8. sz. 
főút (Veszprém) között, jelentős idegenforgalmi funkcióval.  
A 83. sz. másodrendű főút általános igényt kielégítő főútvonal Győr–Pápa városa között.  
A 84. sz. 2x1 sávos kialakítású másodrendű főút a Balaton észak-nyugati részét köti össze 
Sopronnal, illetve Nyugat-Európával. Az út a soproni térség nyugati részén haladva 
elválasztja egymástól a Fertő menti, és a Répce kavicstakaró területét a közvetlen határmenti 
térségtől. Az úton a legnagyobb a forgalom 85. sz. főúttól Sopronig bonyolódik (15-20ezer 
e/nap), a megyét érintő egyéb szakaszain ennél jóval kisebb (3-7ezer E/nap). Határátlépési 
pontja a 1004/2004 Korm. határozat alapján a teherforgalom kivétel január 15-től október 31-
ig le van zárva. 
A 85. sz. főút az M1 és 1. sz. főút mellett a megye másik jelentős közlekedési tengelye, mivel    
K-Ny irányú kapcsolatot biztosít az M1 autópálya és a 84. sz. főút között. Az út közvetlenül 
érinti Győr ÉNy-i területét, valamint Csorna, Kapuvár, Fertőszentmiklós és Sopron városokat. 
A forgalom nagysága miatt az út balesetveszélyes, és az érintett települések környezetét 
nagymértékben zavarja.  
A 86. sz. főút nagytérségi jelentőségű, az adriai és a balti térségeket összekötő kontinentális 
útvonal. Magyarországon kevés út rendelkezik olyan komoly múlttal, mint a 86-os számú 
Rédics – Szombathely - Mosonmagyaróvári főút. A nyugati határmentén húzódó észak-dél 
irányú főút nyomvonala már évezredekkel ezelőtt a földrész hadászati és kereskedelmi 
szempontból fontos útvonala volt, mely a történelem folyamán szinte mindvégig megőrizte 
jelentőségét. Az ausztriai (Bécs – Graz) autópálya megépítésével forgalma megnőtt. Ezen az 
útvonalon bonyolódik a Pozsony–Mosonmagyaróvár–Csorna–Szombathely–Zágráb/Ljubljana 
irányú forgalom.  
 
A megye településiből a megyeszékhely elérése nagyrészt főutakon történik, ami a többpólusú 
megyében Sopron és környéke szempontjából a leginkább hátrányos, mivel Győr innen több, 
mint két óra utazással érhető el (43.sz. ábra). Az egyes kistérségeken belül a megyeszékhely 
elérése közel homogén képet mutat, így a teljes Soproni kistérség rossz, a Kapuvári 
kismértékben jobb, a Csornai, Mosonmagyaróvári és Téti még jobb helyzetben van. 
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44. sz. ábra: A saját megyeszékhely elérhetősége a megye településeiről 

 
                                                                                                                                  Forrás: OGY jelentés, 2009. 
 
A saját kistérség központ elérése a megyében általában 30 perc alatt megvalósítható, kivéve a 
Soproni kistérségben, ahol Sopron excentrikus helyzete miatt néhány település csak  közel 
egy óra alatt jut el a városba. 
 
Az országos mellékutak – összekötő és bekötő utak – többségének elsődleges feladata a 
települések sokrétű együttműködésének segítése, a települések feltárása és bekapcsolása az 
országos úthálózat rendszerébe. Ezért kiépítésük nagymértékben befolyásolhatja adott terület 
népességmegtartó erejét. Győr-Moson-Sopron megye azon kevés megye közé tartozik, 
amelynek országos mellékúthálózata teljesen burkolt. Természetesen a települések közötti 
együttműködést jobban segítené, ha még több mellékút épülne ki. Ezen belül is a 
zsáktelepülések „zsák helyzetének” megoldása lenne az egyik legfontosabb feladat. A 
megyében az érintett települések: Ágfalva, Csér, Dunaszentpál, Ebergőc, Kajárpéc, Kisbodak, 
Mérges, Nemeskér, Rábapatona, Rábasebes, Sobor, Újrónafő és Vének. 
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45. sz. ábra: A saját kistérségközpont elérhetősége a megye településeiről 

 
                                                                                                                                 Forrás: OGY jelentés, 2009. 
 
Az országos közutak hálózatának hossza az utóbbi 10 évben Győr – Moson - Sopron 
megyében jelentősen nem változott. Az autópálya és autóút kategória 23 km-es növekedést és 
az elsőrendű főút hálózat párhuzamos csökkenését a 19. sz. főút autóúttá minősítése okozta. 
Az országos közutak kiépítettsége 100%-os ugyan, de az önkormányzati tulajdonban lévő 
külterületi utak kiépítettsége (országos átlag 5%, megyei 3%) a még nem túl magas országos 
átlagot sem éri el.  

 
25. sz. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye országos közútjainak összefoglaló táblázata 

 

Megnevezés 2000 2005 2006 2007 2008 
Útjelleg 

Autópálya és autóút 72 71 71 94 94 
Elsőrendű főút 113 113 113 90 91 
Másodrendű főút 288 297 297 297 297 
Egyéb országos közút 1 228 1 261 1 260 1 260 1 269 
Összesen 1 701 1 742 1 741 1 741 1 751 

Burkolat 
Beton, kő és keramit – 0 – 1 0 
Aszfalt és bitumen 1 473 1 519 1 523 1 528 1 539 
Makadám 228 223 217 213 212 
Föld (kiépítetlen) – – – – – 
Összesen 1 701 1 742 1 741 1 741 1 751 

                                                                                                                                 Forrás: KSH 
 

A települési belterületi utak megyei kiépítettsége (71%) is meghaladja az országos átlagot 
(67%). Ezen belül a Győri kistérségben eléri a 80%-ot, de a Kapuvár-Beledi és a Sopron – 
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Fertődi kistérségekben is 70%-os. Az átlagtól valamivel rosszabb mutatóval rendelkező 4 
kistérség elmaradása is csak kisebb mérték (64, 65 és 66%).  

 
46.sz. ábra: A települési belterületi kiépítettség aránya 

 
                                                                                                                            Forrás: OGY jelentés, 2009. 

 
13. 2. Kerékpáros közlekedés  
 
Az Európa nyugati államaiban már korábban népszerű kerékpáros turizmus az utóbbi időben 
Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít. Győr-Moson-Sopron megye természeti 
adottságainak és turisztikai célpontjainak köszönhetően a kerékpáros turizmus szempontjából 
az ország jelentős részénél jobb helyzetben van. 
 
A magyarországi összefüggő kerékpáros úthálózatból még sok kisebb nagyobb összekötő 
szakasz hiányzik. Általában a települési szakaszok készültek el a pénzügyi és pályázati 
lehetőségek függvényében. Győr-Moson-Sopron megyében egyelőre két nagyobb szakaszon 
épült ki kerékpárút: a Fertő-tó körül és a Szigetközben. 
 
A Fertő-tó és környéke a kerékpáros turisták körében kiemelt népszerűségnek örvend, a 
vadregényes táj és a sok látnivaló többnapos túrát is jelenthet. A tavat 133 kilométer 
hosszúságú kerékpárút veszi körül, ebből 38 kilométer található magyar területen. Az osztrák 
területen jobb minőségűek az utak, a magyar szakaszon gyakori a repedezett burkolat és a 
belógó növényzet.  
 
A Duna menti kerékpárút, mint Európa egyik legnépszerűbb kerékpáros túraútvonala a 
Fekete-erdőben kezdődik és Budapest érintésével egészen a Konstancáig tart. A kerékpárút 
része a nemzetközi EuroVelo 6. kerékpáros útvonalnak is, amely Nantes-tól indul a Loire 
mentén, átszeli Franciaországot. Svájcban a Bodeni-tó érintése után a Dunát követve, 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ly%C3%A1zat&action=edit&redlink=1�
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Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Bulgária érintésével érkezik meg 
Romániába, ahol Konstancában éri el a Fekete-tengert. Nagyon népszerű a Passau – Bécs 
szakasz, de a fejlődő kerékpáros infrastruktúrának köszönhetően a Pozsony-Budapest szakaszt 
is egyre több kerékpáros turista keresi fel. 
 
A Duna menti kerékpárút magyarországi szakaszának északi, Rajka és a Mosonmagyaróvár 
közötti bevezető szakasza még csak tervi szinten létezik. A megvalósításig a kis forgalmú 
szigetközi útvonal használható e célra is.  
Mosonmagyaróvártól kezdve a Szigetközön keresztül teljesen kiépített szabványos kerékpárút 
található, amely hivatásforgalomra tökéletesen alkalmas, de turistaúton kétirányú 
közlekedéshez keskeny. A kerékpárút a 14. számú főutat elérve Vámosszabadi határátkelő 
felé vezető kerékpárútba csatlakozik. 
Győr és Komárom között még nem készült el a kerékpárút.  
 

47. sz. ábra: Meglévő kerékpárutak  
                                                                                                                       

  Forrás: Tetthely Kft. 2006 
 
 

A megyében egyébként ütemesen folyik a kerékpárutak kiépítése és kitáblázása. Ezen belül 
legfontosabb további feladat a Fertő körüli kerékpárút továbbépítése, a szigetközi kerékpárút 
befejezése, valamint a kitáblázás folytatása. 

 
 
 
 
 
 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetk%C3%B6z�
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48. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye kerékpárúti ellátottsága 

 
Forrás: OGY jelentés, 2009. 

 
13. 3. Vasúti közlekedés  
 
A megye vasúthálózatának összes hossza 378,5 km, aminek kevesebb, mint 20%-a 
kétvágányú, villamosított. A megye 182 településéből 73 települést érint vasútvonal, de a 
Csorna – Pápa vasútvonal személyszállításának szüneteltetése miatt jelenleg 5 településen  
üzemen kívül van a vasútállomás. 
Győr-Moson-Sopron megye vasútsűrűsége és vasúti ellátottsága fenti mutatók alapján 
meghaladja az országos átlagot. A vasútsűrűség 0,093 km/km2 (az országos átlag 0,08 
km/km2). Az ellátottság 0,89 km/1000 lakos (az országos átlag 0,087 km/1000 lakos). 
 
Az európai nagytengelyek közül a Béccsel és Nyugat- Európával Budapestet összekötő kelet-
nyugati vasúti tengely, a Budapest – Hegyeshalom vasútvonal (nagyrészt teherszállítással) 
bonyolítja a legnagyobb vasúti forgalmat a megyében. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - VIZSGÁLATOK 

 

 98

49. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye településeinek vasúti ellátottsága 

 
                                                                                                                                        Forrás: Váti Nonprofit Kft. 

 

50. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye vasútvonalainak forgalma 

 
                                                                                                                                        Forrás: Váti Nonprofit Kft. 
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A nemzetközi vasúti forgalomban a Győr–Celldömölk, Győr–Sopron és Sopron–Szombathely 
vasútvonalak is jelentős szerepet játszanak.  Utóbbi kettő a Győr- Sopron - Ebenfurt Vasút 
Zrt. (GYSEV) vonalát képezi.  
A Magyar Állam, az Osztrák Állam és a Strabag SE tulajdonában lévő vasúttársasághoz 
tartozik a Sopron rendező pályaudvara is, amely naponta átlagosan 1400-1500 teherkocsit 
kezel, raktárlogisztikával rendelkezik, és fordítókorong szerepet tölt be. 
Sopron–Szombathely vasútvonal fejlesztése folyamatban van a jelenlegi 60-80 km/h-ról 120 
km/h közlekedési sebesség megvalósításával, és a tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra 
felemelésével. 
Vasúti határátlépési pont Szlovákia felé Rajka – Oroszvár, Auszriai felé Hegyeshalom – 
Miklóshalma, Sopron – Sopronkertes/Somfalva, Sopron – Lépesfalva, Kópháza – 
Sopronkeresztúr között található. 
Regionális jelentőségűek a Fertőszentmiklós – Pamhagen, Győr – Veszprém, Hegyeshalom–
Szombathely vasút vonalak. Előbbi a Fertőújlak – Pomogy vasúti határátlépési ponton közelíti 
meg Ausztriát. A Pápa – Csorna vasúti mellékvonal 2007 óta csak teherforgalmat bonyolít, a 
személyszállítás szünetel. 
Turisztikai jelentőségű a Fertőboz–Nagycenk keskeny nyomtávolságú vasút, ami Fertőbozt – 
a Győr – Sopron-vasútvonal egyik állomását – köti össze a nagycenki Széchenyi-kastéllyal. A 
pálya hossza 3,6 km, a nyomtávolság 760 mm. 
 
13. 4. Légi közlekedés  
 
A megyeszékhely a Pozsony – Bécs – Budapest háromszög közepén fekszik, és mindhárom 
irányba jól működő közúti és vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, így a nemzetközi légi 
utazások esetén a Ferihegyi repülőtér mellett a pozsonyi és bécsi repülőterek is szerepet 
játszanak. 
 
 Az OTrT besorolása szerint a megyében két kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré 
fejleszthető repülőtér található. 
A Pér (Győr) térségében található repülőtéren a szilárd burkolatú futópálya, az új forgalmi 
előtér és egyéb kapcsolódó létesítmények üzembe helyezése 2003-ban történt meg. A nyílt 
reptéren 2008-ban 1729 nemzetközi művelet történt, 13289 nemzetközi utassal és 171620 kg 
áruval. A repülőtér fejlesztéséhez szükséges tervek elkészültek, de a repülőtér fejlesztéséhez 
befektetőket keresnek. Péren jelentős mértékű az üzleti charter és a regionális teherszállító 
repülések száma, amelyek szempontjából a repülőtér nem csak a Nyugat-Dunántúli régiót, de 
Bécset, Budapestet és Pozsonyt is kiszolgálja. 
A Fertőszentmiklós területén lévő repülőtér 1000 m hosszú és 200 m széles beton burkolattal 
rendelkező, ideiglenes nyitvatartású, nem kereskedelmi repülőtér a nemzetközi forgalom 
számára megnyitott és határterülettel és határőrségi illetékességgel rendelkezik. 
 
A megyében található további két repülőtér (regionális jelentőségű. Pusztacsaládnak és 
Fertőrákosnak füves kifutópályájú sportrepülőtere van. Fentieken kívül a térség légi 
közlekedését és a repülőterek fejlesztését befolyásolhatják a tágabb térségben található más 
repülőterek is (pl. Pápa, Szentkirályszabadja). 
 
13. 5. Vízi közlekedés  
 
A Duna Győr – Moson – Sopron megye északi határfolyója, a transzeurópai közlekedési 
hálózat része. Több mint kétezer kilométeres nemzetközi vízi útja kilenc ország területén 
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halad át. A Duna-Majna-Rajna csatorna 1992. évi megnyitásával a vízi út további közel ezer 
kilométeres szakasszal bővült. Ezzel létrejött a Föld egyik legfontosabb, összesen 3483 km 
hosszú belvízi vízi útja, amely Délkelet-Európát Nyugat-Európával köti össze. 
 
A Duna magyarországi szakasza a jelenlegi állapotában nem felel meg az egységes 
transzkontinentális víziút-rendszer kritériumainak, a mélységi és a szélességi korlátozások 
több mint 50 helyen akadályozzák a megfelelő használatot. A megyét érintő Felső-Duna a 
folyam egyik legnehezebben hajózható része. Ezen a szakaszon ugyanis jelentős hajózási 
akadályok képződnek, mivel a Duna az Alpokból érkezve itt változik feltöltővé (alsószakasz-
jellegűvé).   
 
Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt közforgalmú nemzetközi és országos 
jelentőségű kikötők egyike a Mosoni-Duna torkolatánál Győr-Gönyű, ami a Duna-Rajna-
Majna vízi út földrajzi felezőpontjától 38,5 km-re helyezkedik el. A kikötőben három 
hajóállás és RO-RO terminál üzemel, 2001 óta pedig határkikötőként is működik. Ennek 
érdekében kamionvizsgáló és átrakóállomás is létesült, ami által lehetővé vált a vízi 
szállítmányok közvetlen be- és kiléptetése. A Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő 
úgynevezett intermodális központja megvalósításával lehetővé vált a három közlekedési 
alágazat - a vasúti, a közúti és a kikötői áruszállítás - összekapcsolása, amivel a Nyugat-
Dunántúl legnagyobb közlekedési terminálja jött létre. 
 
A Mosoni-Dunán csónak- és jachtkikötők megvalósításával a vízi turizmus fellendítésének 
feltételei is kedvezőek lehetnek. 
 
A Fertő-tavon a kialakult vízi közlekedési formák: sportvitorlázás, kirándulójáratok – 
Fertőrákos és az osztrák kikötők között – fennmaradása várható. Magyar oldalon ezek a 
fertőrákosi kikötő kiépítését érintik, ami az utasforgalmi és turisztikai szolgáltatások 
színvonalának emelését jelenti. 
 
A Rába mentén a turizmus fellendülését szolgálná, ha az árvízvédelmi töltésen kiépülő 
kerékpárút mellett a vízi túrázók számára is pihenőhelyek és evezőshajó-kikötők épülnének. 
Az erre leginkább alkalmas területek Rábasebes, Árpás, Rábacsécsény és Gyirmót térségében 
találhatóak. 
 
 
14. HONVÉDELEM 
 
Magyarországon a korábban felduzzasztott honvédségi létszám és területhasználat a 
rendszerváltást követően fokozatosan csökkent. A folyamatot felgyorsította, amikor 
Magyarország 1999-ben a NATO teljes jogú tagjává vált, de a legnagyobb arányú 
változásokat Magyarország szövetségi helyzetének szempontjából 2004 hozott. Ekkor ugyanis 
Románia, Bulgária, Szlovákia és négy másik állam csatlakozása a NATO-hoz bizonyos 
szerepek átadását, illetve más jellegű feladatok ellátásának felvételét eredményezte. Ezen 
belül jelentős változás, hogy a Magyar Honvédség állományának jelentős része feladatát 
határainkon túl, különféle missziók keretein belül látja el. 
Területhasználati szempontból lényeges momentum, hogy a korábbi, honvédségi kezelésben 
lévő területek – elsősorban erdők, zártkerti területek, külterületen lévő, nagy területigényű 
lőterek, raktárak, laktanyák – kerültek újra polgári hasznosításra, és ez a folyamat még 
napjainkban is zajlik.  
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A megmaradt honvédségi területeken kerültek elhelyezésre a Magyar Köztársaság védelmi 
képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi 
szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott honvédségi objektumok. Ezek az 
objektumok az un. „kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területeken” helyezkednek el, 
melyek ilyen célokra való fenntartása hosszú távon is indokolt.  Ennek érdekében ezek a 
területek településhatárosan az OTrT 2008. évi módosításakor országos övezetként kerültek 
lehatárolásra, melyeknek a megyei területrendezési tervekben folthatárosan megállapított 
területeit a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  
Az övezetbe országos szinten besorolt 79 településből Győr-Moson-Sopron megyében 
egyedül Győr érintett. 
 
 

51. sz. ábra: Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
 

 
Forrás: Országos Területrendezési Terv 

 
Funkció szerint ezek az objektumok a központi gyakorló lőterek, rádió elektronikai 
létesítmények, repülőterek, katonai szervezetek saját gyakorló terei, központi raktárak, 
működő laktanyák és egészségügyi létesítmények kategóriákba tartoznak. 
Az összesen több mint félszáz katonai objektum közül Győrben kettő található, úgymint a 
Győr térségi gyakorlóterek és a Győri laktanya. Az objektumokat egy légvédelmi rakétaezred 
használja, amely a Magyar Honvédség egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemi katonai 
szervezete. 
 
15. A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 
 
Az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény a megyei 
területrendezési tervben kijelölhető térségi területfelhasználási kategóriákat a 
következőképpen határozza meg: 
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a) legalább 50 ha területű térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vegyes területfelhasználású térség, 

b) legalább 10 ha területű térségek: 
ba) városias települési térség, 
bb) hagyományosan vidéki települési térség, 

c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
ca) vízgazdálkodási térség, 
cb) építmények által igénybe vett térség 

 
Győr-Moson-Sopron megye összes területe mintegy 420 ezer hektár, melyen belül az egyes 
térségi területfelhasználási kategóriák nagyságrendje a következő:  

 
26. sz. táblázat: Térségi területfelhasználási kategóriák területe 

 

Területfelhasználási kategória 
Területe 

(ha) 

Erdőgazdálkodási térség 74 618 
Mezőgazdasági térség 308 238 
Városias települési térség 10 899 
Hagyományosan vidéki települési térség 19 293 
Vízgazdálkodási térség 7 574 
Összesen:  420 622 

    Forrás: CORINE 
 
Arányát tekintve a megye összes területének köze 2/3-a esik a mezőgazdasági térség 
területfelhasználási kategóriába, az erdőgazdasági térség részaránya pedig 18%. Utóbbi 
valamivel kevesebb, mint az országos átlag. A települési térség a megye területéből 
megközelítően 8%-ot reprezentál, mely területen belül a hagyományosan vidéki települési 
térség nagyságrendje mintegy kétszerese a városi települési térségének (megjegyzendő, hogy 
a kétféle települési térségben koncentrálódó népesség nagyságrendi aránya pont fordított). 
Köszönhetően annak, hogy Győr-Moson-Sopron megye területe gazdag felszíni vizekben, a 
vízgazdálkodási térség részesedése mintegy 2%-os.  
 

52. sz. ábra: Térségi területfelhasználási kategóriák területi aránya (%) 
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Erdőgazdálkodási térség 
Az erdőgazdálkodási térség a meglévő erdőterületek 50 ha-nál nagyobb egységeit ábrázolja. 
A megyén belül magas erdősültség a Fertőmelléki-dombság, a Győr-Tatai teraszvidék, a 
Hanság, az Öreg-Bakony, a Pannonhalmi-dombság, a Répce-sík és a Soproni-hegység 
kistájakat jellemzi. 
Az erdőterületek kiterjedése a megyében az utóbbi évtizedben alig változott. A 2004-2008 
közötti időszak erdőtelepítési statisztikái szerint az első kivitel pótlásokkal együtt kereken 
1000 ha-t tett ki, a tenyészeti év végén sikeresen erdősült terület 3240 ha volt, illetve a 
befejezett telepítések összterülete 174 ha. A művelési ág szerinti statisztikákban 2000-ben és 
2008-ban is 76 ezer ha körüli erdőterület szerepelt. Ha a távolabbi múltba tekintünk vissza 
nagyobb változások mutathatók ki. Az erdőterületek 1980-tól számítva közel 10 000 ha – ral 
növekedtek, itt azonban figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy több Veszprém 
megyéből Győr-Moson-Sopron megyébe átsorolt település jelentős erdőterületet „hozott 
magával”. 
 
Mezőgazdasági térség 
A mezőgazdasági térség a legnagyobb területfelhasználási kategória. Területi aránya (73%) 
jelentősen meghaladja a mezőgazdasági területek részesedését (63%), mert a mezőgazdasági 
térség magában foglalja az 50 ha alatti erdőfoltokat, a nem központi belterületet és a kivett 
területek (pl.: utak, vasút) egy részét is. 
A tényleges mezőgazdasági területen belül mindig is a szántóföldi hasznosítás volt a 
meghatározó. A szántók területi aránya az elmúlt évtizedekben alig változott. Az 1980-ban 
226 ezer ha szántó 2008-ra 232 ha ra növekedetett. A második legnagyobb mezőgazdasági 
földhasználat - a gyep - kiterjedése viszont jelentősen csökkent. Az 1980-ban még több mint 
41 ezer ha kiterjedésű gyepterület 2000-re 30 ezer ha alá csökkent, 2008-ban pedig már csak 
alig több mint 25 ezer ha gyepterület volt a megyében. Szintén jelentősen mértékben 
zsugorodtak a kis kiterjedésű mezőgazdasági földhasználatok (szőlő, gyümölcs, konyhakert) 
területei. A gyümölcsösök területe a 2000 és 2008 közötti időszakban közel felére csökkent 
(3236 ha-ról 1771 ha-ra). De jelentős területi veszteséget szenvedtek el a szőlőterületek is 
(3368 ha-ról 2276 ha-ra). 
 
Települési térség 
Települési térségként a vizsgálat a FÖMI digitális adatbázisa szerinti települési központi 
belterületeket azonosítja. Győr-Moson-Sopron megyében települések belterülete 2003 és 2008 
között közel 40 %-kal növekedett, a városias települési térség aránya így jelenleg 3%, a 
hagyományosan vidéki települési térségé pedig 5%. Ha ehhez hozzávesszük azokat a 
területeket (pl. kiterjedt gazdasági területek), amelyek mint beépítésre szánt területek nem 
kerültek belterületbe vonásra, akkor a települési területek növekedése biztosan meghaladja 
fenti értéket. A nagyságrendeket tekintve a belterületek abszolút növekedése jól követi a 
térszerkezeti erővonalak és a településhálózat hierarchikus rendszerét. Így a legnagyobb 
belterületi növekmények (500 ha felett) Győr, valamint Sopron, illetve az azok közvetlen 
településgyűrűjébe tartozó településeknél azonosíthatók.  
 
Vízgazdálkodási térség 
A vízgazdálkodási térség részesedése a megye területéből mindössze 2%. Ezen belül is a térség 
legnagyobb részét a Fertő-tó és Duna vízfelülete adja. 
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16. TÁJ TERHELÉSÉNEK ÉS TERHELHETŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
 

A táj terhelhetősége a tájterhelésekkel szembeni ellenállása (érzékenysége) és a táj már 
elszenvedett terhelései összevetésével határozható meg, így a táj terhelésének és 
terhelhetőségének vizsgálatakor szükséges meghatározni a táj érzékenységét is. 
 
Tájérzékenység: a tájalkotó elemek terhelésekkel szembeni ellenálló képességének mértéke. 
 
Tájterhelés: a tájhasználat során a különböző (infrastruktúra és területhasználat) 
tevékenységekből a tájat érő különböző jellegű és mértékű terhelő hatások összessége. 
 
Tájterhelhetőség: a tájnak olyan mértékű igénybevétele, amely mellett a tájalkotó elemek 
(növényzet, az állatvilág, a vizek, a levegő és a talaj), illetve azok egymással kölcsönhatásban 
élő együttese maradandóan nem károsodik. 
 
Az értékelés a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén a 
tájterhelhetőség vizsgálata a területrendezési tervekben kidolgozott módszertanára 
alapozódik. Ennek lényege, hogy a sokféle (pontszerű, vonalas, vagy folt kiterjedésű) 
tájterhelési és tájérzékenységi tényezőt a terület 500 x 500 m-es rácshálózatba osztásával és a 
cellákhoz a terhelési és érzékenységi érintettség alapján a tulajdonságokat hozzárendelve, 
majd megjelenítve a tényezőket egységes rendszerbe foglalja. Győr-Moson-Sopron megye 
tájterhelhetősége e módszertant alapul véve, a megyére jellemző különböző jelentőségű 
hatótényezők súlyozásával differenciálva került meghatározásra a következők szerint:  
 
a) A megye területének egységes felosztása 

 
A megye területének felosztása a további vizsgálathoz térinformatikai módszerrel EOV 
koordináta rendszerben létrehozott azonosítóval ellátott 500 x 500 m-es (25ha) cellákra 
bontással történt. Győr - Moson – Sopron területe így 17427 db 25 ha-os rész- vagy egész 
cellára osztható. 
 
b) A táj érzékenységét alkotó tényezők és azok egymáshoz viszonyított súlyának 

meghatározása 
 

A táj érzékenysége természeti és kulturális örökségi adottságok figyelembevételével 24 
érzékenységi tényező alapján került figyelembe vételre: 
 

54. sz. ábra: A táj érzékenységét alkotó tényezők 
 

Ökológiai hálózat Natura 2000 SPA 
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Natura 2000 SCI Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület 

Ex lege láp Ex lege kunhalom 

Ex lege földvár Ex lege barlang 
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Ramsari terület Egyedi tájérték 

Erdőrezervátum Erdőrezervátum magterülete 

Fokozottan védett terület Természeti terület 

Védett terület Tervezett védett terület 
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Magas Természeti Értékű Terület Világörökség 

Erdő Mocsaras terület 

Gyep, legelő Vízfelület 
                                                                                                                                        Forrás: Váti Nonprofit Kft. 

 
Az egyes elemek közül nagyobb súlyt kaptak a természetvédelmi célú vagy kulturális örökség 
szempontjából védendő területek, kisebb súlyt a természetvédelmileg jelentős, de külön 
védelmet nem élvező elemek. 
 
 
c)  A tájat terhelő tényezők és azok egymáshoz viszonyított súlyának meghatározása 

 
A tájterhelés vizsgálatánál a következő 10 érzékenységi tényező került figyelembe vételre: 
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55. sz. ábra: A tájat terhelő tényezők 

 

Települési térség (meglévő és tervezett) Gyorsforgalmi úthálózat (meglévő és tervezett) 

Főúthálózat (meglévő és tervezett) Mellékút-hálózat (meglévő és tervezett) 

Kerékpárút-hálózat (meglévő és tervezett) Vasúthálózat (meglévő és tervezett) 

Repülőtér Elektromos vezetékek (meglévő és tervezett) 
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Szénhidrogén vezetékek (meglévő és tervezett) Bányák 
 

                                                                                                                                        Forrás: Váti Nonprofit Kft. 
 

Az egyes elemek egymáshoz viszonyított jelentőségénél nagyobb súlyt kaptak a vonalas 
létesítmények közül a nagyobb területi igénybevétellel (a közlekedés esetén nagyobb 
forgalommal, ezáltal nagyobb környezeti igénybevétellel) járó hálózatok.  
 
d) A súlyozott érzékenységi és terhelő tényezők cellákhoz rendelése 

 
Minden figyelembe vett réteggel érintett cellához hozzárendelésre került a tényező 
fontosságának és az érintettség mértékének megfelelő pontérték. A folt jellegű tényezők 
esetén 50%-nál (12,5 ha) nagyobb érintettséggel rendelkező cellák a tényezőhöz rendelt teljes 
pontszámot, az 1- 50% arányban érintett cellák kevesebb pontszámot kaptak. Ehhez 
hasonlóan a cellát teljes szélességében metsző vonalas tényezők esetén a tényezőhöz rendelt 
teljes pontszámot, kisebb mértékű érintettség esetén kevesebb pontszámot kaptak 
 
e) Az érzékenységi és a terhelési skálák meghatározása  

 
 A cellákhoz a különböző rétegek alapján meghatározott pontszámok összesítésével, majd az 
összértékek kategorizálásával és azok képi megjelenítésével került a tájterhelés és 
tájérzékenység meghatározásra. 
 
Az érzékenységi skála egyik végén a legértékesebb területek (sötétzöld), a másik végén 
környezetvédelem szempontjából legkevésbé értékes területek (fehér) találhatók (56. sz. 
ábra). 
Az terhelési skála egyik végén a legjobban igénybe vett területek (bordó), a másik végén 
legkevésbé roncsolt területek (fehér) találhatók (57. sz. ábra). 

 
f) A tájterhelhetőség meghatározása a terhelési és érzékenységi skálák összemetszésével  

 
A cellák érzékenységi és terhelési értékeit összevetve alakult ki a terhelhetőségi skála, 
amelyen a leginkább terhelhető részek a nem érzékeny és nem igénybe területek (fehér). A 
legkevésbé terhelhető területek a nagyon érzékeny és már jelentősen terhelt területek (sötét 
barna) (58. sz. ábra).  
 
A vizsgálat eredményeként tehát legkevésbé terhelhető tájak nagy része a Fertő-medence, a 
Soproni – hegység, a Szigetköz, az Öreg – Bakony területén, a Mosoni – sík észak-nyugati, 
valamint a Hanság keleti részén találhatók. 
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FÜGGELÉKEK 
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1. sz. függelék 

Győr-Moson-Sopron megye rekultiválandó hulladéklerakói 

Település Helyrajzi szám 
Bakonyszentlászló 090/33, 090/32 és 088 hrsz. 
Bana 023/4, 023/5 
Börcs 098/4 
Dunaszeg 019/2 
Egyházaskesző A  346 hrsz. 
Egyházaskesző B 067/8 hrsz 
Gönyű (Nagyszentjános) 047/6 
Gyarmat 755/2 
Gyömöre 068/4 
Győr: Pápai úti hulladéklerakó 091/2, 098/5 és 20308  
Győrszemere 0192/7  
Győrújbarát 0139 
Győrzámoly 024 
Kajárpéc 0251/202,204,206 
Kisbabót (felszámolás) 02/11 
Koroncó  0166/2 
Kunsziget 0197/22 
Lázi 272 és 055/7 
Marcaltő 0205/5 
Mórichida 0366/5 
Mosonszentmiklós 0194 
Nagybajcs 011/13 
Pannonhalma 0238/7 
Rábaszentandrás 086/4 és 086/3 
Rábaszentmiklós (felszámolás) 041/14 
Sokorópátka 0156/4 
Táp 0173/6 
Tényő 049/161 
Tét 02/2 
Veszprémvarsány (Sikátor) 011/4 
Fertőd A, B, C, D, E 07/2 
Fertőendréd 0153/6 
Fertőrákos 

038/2 
Fertőszéplak 421-424 
Kapuvár 309 
Pusztacsalád 0140/1 ,0140/2 és 0145 
Sarród 037; 036/2; 033/4 és 034 
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Sopronkövesd 0147/ és 0138 
Sopron-Harkai út 0466/31 és 0466/32 
Sopron- Pozsonyi ut 4902/17 
" Acsalag" Csorna település 0483/3, 0483/2 hrsz. 
Bágyogszovát 097/50 és 097/51  
Bősárkány 0103/2, 099/3, 0108, 099/4, 099/8 és 0298 hrsz. 

Csorna , Őrangyal temető 1163/1, 1163/2, 1160, 1163/3, 1163/4, 1161/1 és 
1164 hrsz 

Csorna , Gyöngyös major 0197/2 hrsz. 
Enese 093/2,3,6,7,11,12 
Farád 0874, 0875, 5029 és 5044 hrsz 
Kimle 723/3 helyrajzi sz. 
Kóny 07/22, 072/7, 07/28 és 07/31  
Lébény 0229/1  
Mecsér 0149/4, 0149/64 és 0149/48  
Mosonmagyaróvár 0519/124, 0519/5, 0519/40, 0519/93 és 0519/135  
Páli Páli „A” nevű, 0137/2, 0137/1 és 0138 hrsz. 
Pásztori 053/3, 059/8, 053/13, 057/8, 054/2 és 053/2  
Rajka A, B, C 094/6,7, 095/4, 0140/4,5,6 és 0137/1,3 
Szany 0325/1 és 0302  
Szil 0245/1 hrsz. 
Szárföld 332, 331 és 089/3  
Tárnokréti 039/2, 038 és 039/23 hrsz. 
Vág A és B Vág „A"   0152/4 hrsz.   / "Vág B" 034 hrsz. 
Vásárosfalu 123, 122 és 038  
Bezenye 1112 és 1162 hrsz. 

                  

Forrás: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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2. sz. függelék 

Győr-Moson-Sopron megye szennyezett területei 

ÉRINTETT 
TELEPÜLÉS SZENNYEZETT TERÜLET   

Beled   Kisalföld Volán Zrt. volántelep B1 
Bezenye   Önkormányzat lokátoros laktanya B1 
Bőny   Bábolna Rt. III. baromfitelep B1 
    Baromfi-Invest Kft. I. baromfitelep B1 
    Baromfi-Invest Kft. II. baromfitelep B1 
Csorna   BIOPETROL Kft. B1 
Győr   Bán A. u-i benzinkút B1 
    Győrlakk Rt. telephely B1 
    KOMSZOL pápai úti lerakó B1 
    KOMSZOL, sashegyi hulladéklerakó B1 
Kisfalud   Linde Gáz Rt. B1 
Lébény   Lébényi Március 15. Mezőgazdasági Szövetkezet  B1 
Répceszemere  hulladéklerakó B1 
Sarród  László-majos Fertő-Hanság N.P.I. (OKKP) B1 
Beled   MOL Rt. 86.úti töltőállomás B2 
Csikvánd  Péter Oszkár B2 
Csorna   MOL Rt. 85. sz. úti töltőállomás B2 
    TONDACH Rt. B2 
Győr   ATEV Rt. B2 
    E.ON ÉDÁSZ Rt.Fűtőerőmű B2 
    É-D MÉH Rt. B2 
    Gardénia Rt. B2 
    KOMPLEX 2002. Kft. B2 
    Mészáros L.u. volt szovjet laktanya PRO-MÉSZ Rt. B2 
    Rába Rt. Reptéri telephelye tartálypark B2 
    Szeszgyár Rt. B2 
   BIOKOMPLEX Kft. B2 
Jánossomorja  REKULTIV Kft. hulladéklerakó B2 
Kapuvár  E.ON ÉDÁSZ Rt. trafóállomás B2 
Mosonmagyaróvár   MOFÉM Rt. telephely B2 
    Rekultiv hulladéklerakó B2 
   Motim ZRt. B2 
Nagyszentjános  MÁV állomás B2 
Nyúl  Vízmű telep, Pannon-Víz Rt. B2 
Petőháza  Magyar Cukor Rt. B2 
Sopron   Elzett Sopron Felületkezelő Kft. telephely B2 

    Sopron és Környéke Víz-és Csatornamű Rt.uszoda 
tartálykiemelés B2 

  
  Sopron és térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft. 
Harkai úti hull.lerakó 

B2 

  Sopron-Ágfalva Népi Akadémia (OKKP) 
 B2 
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Csorna   Kisalföld Volán Zrt. volántelep B3 
Fertőd  Pegano-Pig Kft. B3 
Fertőszentmiklós  Fertő-tavi Nádgazdasági Rt. telep B3 
Győr   E.ON ÉDÁSZ Rt. Déli alállomás B3 
    E.ON ÉDÁSZ Rt. Dunapart alállomás B3 
    E.ON ÉDÁSZ Rt. Transzformátorjavító B3 
    GE Hungary Rt. (Tungsram) B3 
    GRABO Kft. B3 
    Győri Hulladékégető Kft. B3 
    KOMSZOL pápai úti lerakó B3 
    MÁV Rt. B3 
    MH 12. Légv. Rakétav. Ezred B3 
    Rába Rt. Reptéri telephely öntöde B3 
    RÁBA Rt. Vasúti Jármű th. 44 ha (motorgyár) B3 
    Vocational Academy (RÁBA RT). Közúti jármű telephely B3 
   MOL bázistelep B3 
Hegyeshalom  MÁV Rt B3 
Jánossomorja   Lajta-Hanság Rt. 0144/3 hrsz B3 
Kapuvár  REKULTIV Kft. komm. hulladéklerakó B3 
Mosonmagyaróvár   felhagyott MOL bázistelep B3 
    VN-UDVAR (Hungarokamion Rt.) telephely B3 
Sopron   Kisalföld Volán Zrt. B3 
    Magyar Posta Rt.tartály megszüntetés B3 
    PH tartálysérülés B3 
Szil  KLACSKA Kft. 86. Út baleset B3 
Tarjánpuszta Ilaki lerakó Tartalékgazdálkodási Kht. B3 
                        

Forrás: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 



3. sz. függelék 
 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő természetvédelmi jelentőségű területek 
 

Természetvédelmi jelentőségű terület típusa Száma Kiterjedése  (ha) 

 FNHPI BfNPI FHNPI BfNPI 

Védett természeti területek 

Országos jelentőségű védett természeti területek 

Nemzeti Park 1 - 23731 - 

Tájvédelmi Körzet 3 1 22844 1118 

Természetvédelmi Terület 6 2 107 435 

Ex lege láp 20 - 642 - 

Ex lege szikes tó 0 - 0 - 

Országos jelentőségű védett természeti terület összesen 30 3 47324 1553 

Országos jelentőségű védett természeti emlékek 

Barlang 16 28 0 0 

Forrás 27 88 0 0 

Víznyelő 0 8 0 0 

Kunhalom 33 - 0 - 

Földvár 14 n.a. 0 n.a. 

Országos jelentőségű védett természeti emlék összesen 90 126 0 0 

Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek 

Természetvédelmi terület 75 - 496 - 

Természeti emlék 51 - 0 - 

Védett természeti terület összesen   47820  

Erdőrezervátumok 

Erdőrezervátum védőövezet 4 1 453 380,9 

Erdőrezervátum magterület 4 1 243 57,9 

Erdőrezervátumok területe összesen 4 1 696 438,8 

Natura 2000 hálózat 

Különleges Madárvédelmi Terület 4 1 52655 3020 

Különleges Természetmegőrzési Terület 0 0 0 0 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Terület 14 1 74337 3020 

Natura 2000 hálózat  területe összesen (átfedések nélkül) 18 2 87593 6040 

Nemzetközi jelentőségű területek 

Ramsari terület 2 - 8849 - 

Bioszféra Rezervátum 1 - 12627 - 

Európa Diplomás területek 0 - 0 - 

Ökológiai Hálózat     

Magterület   70746 6921 

Védőövezet   46034 263 

Ökológiai folyosó   28957 660 

Ökológiai Hálózat területe összesen   145737 7844 
Forrás: Takács Gábor (2008, FHNPI)  
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Győr–Moson–Sopron megye egyedi jogszabállyal kihirdetett országos jelentőségű védett természeti területei  

Név 
Megyei 
terület 

(ha) 

Fokozottan 
védett 

terület (ha) 

Védetté 
nyílvánítás 

Védetté nyílvánító 
jogszabály 

Törzskönyvi 
szám 

Működésében 
érintett nemzeti 

park 
igazgatóság 

Természet-
védelmi 
kezelő 

GY-M-S megyei érintett 
település 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 23730,9 7659,5 
1976-1999 

(több 
szakaszban) 

14/1976. OKTH 
határozat 
19/1977. OKTH 
határozat 
2/1990. (XI. 21.) 
KTM rendelet 
2/1991. (II. 9) KTM 
rendelet 
5/1994. (III. 8.) 
KTM rendelet 
1/1999. (I. 18.) KöM 
rendelet 

238/NP/91 

FHNPI FHNPI 
Fertőrákos, Sopron, Balf 
(Sopron), Fertőboz, Hidegség, 
Fertőhomok, Hegykő, Sarród, 
Fertőszéplak, Fertőújlak 

Fertő-táj: 

Fehér-tó, Győrsövényház, 
Barbacs, Kóny, Maglóca, 
Bősárkány, Acsalag, Dör, 
Lébény, Jánossomorja, Kimle, 
Újrónafő, Csorna, Kapuvár, Osli 

Hanság: 

Répceszemere, Csáfordjánosfa, 
Nagygeresd, Vámoscsalád 

Répce-mente: 

Pannonhalmi Tájvédelmi 
Körzet 8271,6 63,9 1992., 2001. 

19/1992. (XI. 6.) 
KTM rendelet  

20/2001. (IX. 21.) 
KöM rendelet 

253/TK/92 

FHNPI FHNPI 
Komárom 
Herkályi-erdő: 

Nagyszentjános 
Erebe-szigetek: 

Gönyű, Bőny, Győr 
Kisalföldi meszes homokpuszta: 

Győr 
Holt-Rába: 

Győrújbarát, Nyúl, Écs, 
Pannonhalma, Ravazd, 
Tarjánpuszta, Bakonypéterd, Gic, 
Sokorópátka, Tényő, Kajárpéc, 
Felpéc 

Pannonhalmi-dombság: 

Soproni Tájvédelmi Körzet 4891 734,2 1977. 
1/1977 OTvH. 

határozat 
141/2007. (XII. 27.) 

40/TK/77 
FHNPI FHNPI Ágfalva, Harka, Sopron 

4. sz. függelék 
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KvVM rendelet 
(megerősítés) 

Szigetközi Tájvédelmi 
Körzet 9681,7 1426,6 1987., 1990. 

1/1987. (III.19.) 
OKTH rendelkezés 
3/1990. (VI. 13.) 
KöM rendelet 
143/2007. (XII. 27.) 
KvVM rendelet 
(megerősítés) 
 

187/TK/87 

FHNPI FHNPI Abda, Ásványráró, Bezenye, 
Darnózseli, Dunakiliti, 
Dunaremete, Dunaszeg, 
Dunaszentpál, Dunasziget, 
Feketeerdő, Győr, Győrladamér, 
Győrújfalu, Győrzámoly, 
Halászi, Hédervár, Kimle, 
Kisbajcs, Kisbodak, Kunsziget, 
Lipót, Máriakálnok, Mecsér, 
Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, 
Öttevény, Püski, Rajka, 
Vámosszabadi, Vének 

Soproni Botanikus Kert 
Természetvédelmi Terület 17,2 0 1978. 

15/1978 OKTH 
határozat 
160/2007. (XII. 27.) 
KvVM r. 
(megerősítés) 

169/TT/78 

FHNPI NYME Sopron 

Liget-patak menti 
Természetvédelmi Terület 27,3 0 2006. 8/2006.(II.8.) KvVM 

rendelet 302/TT/06 FHNPI FHNPI Sopron 

Ikva-patak menti 
Természetvédelmi Terület 18 0 2006. 15/2006.(III.21.) 

KvVM rendelet 304/TT/06 FHNPI FHNPI Sopron 

Bécsi-domb 
Természetvédelmi Terület 7,9 0 2006. 14/2006.(III.21.) 

KvVM rendelet 303/TT/06 FHNPI FHNPI Sopron 

Pannonhalmi Arborétum 
Természetvédelmi Terület 25,6 0 1963. 

69/1963. OTVH 
rendelkezés 

154/2007. (XII.27.) 
KvVM rendelet 
(megerősítés) 

81/TT/63 

FHNPI FHNPI Pannonhalma 

Nagycenki hársfasor 
Természetvédelmi Terület 11,1 0 1942. 

M. Kir. 
Földmívelésügyi 

Miniszter 
80.855/1942. sz. 

7/TT/42 

FHNPI FHNPI Nagycenk 
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Forrás: Takács Gábor  (2008, FHNPI), Tóth Szabolcs (2009, BfNPI)) 

 
     

rendelkezése  
159/2007. (XII.27.) 
KvVM rendelet 
(megerősítés) 

Magas-Bakony TK 1118 - 1991. 
4/1991 (III.22.) 

KTM rend. 
 

239/TK/91 
BfNPI BfNPI Fenyőfő 

Fenyőfői ősfenyves TT 411 - 1954. 

1196/1954 OTT hat., 
7/1990 (IV.23.) 

KVM rend. 
 

56/TT/54 

BfNPI Veszprémi 
Állami 

Erdőrendező
ség 

Fenyőfő, Bakonyszentlászló 

Hódoséri ciklámenes TT 24 - 1990. 
7/1990 (IV.23.) 

KVM rend. 
 

227/TT/90 
BfNPI BfNPI Fenyőfő 

Összesen: 48877        



5. sz. függelék 
 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő ex lege védett lápok 
 
Érintett települések Név Terület Átminősítés folyamatban 

Ágfalva Arbesz-rét 24,7981 Soproni TK 

Ásványráró Kucsérok 108,1392 Szigetközi TK 

Darnózseli-Kimle Nováki-csatorna 80,6982 Szigetközi TK 

Dunaszeg Hosszú-rétek 87,2968 Szigetközi TK 

Fertőrákos Sopronkőhidai láprétmaradvány 12,8389  

Fertőszéplak Plébániatagra-dűlő 2,7279  

Győr Gyirmóti égermocsár 5,8206  

Győr Gyirmóti fűzláp 49,3514  

Harka Harkai láprét 33,7966 Soproni TK (részben) 

Hédervár Bokros 13,9867 Szigetközi TK 

Hédervár Károlymajori holtág-maradvány 12,7928 Szigetközi TK 

Kisbajcs Nádrét 53,3341 Szigetközi TK 

Lébény Örvényesi égerláp 18,1511  

Lébény Rákos-ér 17,3855  

Nagybajcs Vörös-rét 38,2282 Szigetközi TK 

Sarród Kis Kacsa 2,8262  

Sopron Kis-Tómalom 7,7372  

Sopron Liget-patak menti rét 20,2321  

Vámosszabadi Erdőalja 34,4262 Szigetközi TK 

Vámosszabadi Szúnyogházapusztai zsombékos 17,1983 Szigetközi TK 

Összesen FNHPI: 641,7661  

Összesen BfNPI: -  
 

Forrás: Takács Gábor  (2008, FHNPI), Tóth Szabolcs (2009, BfNPI)) 
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6. sz. függelék 
 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő ex lege védett barlangok 
 

Azonosító Név Település Hrsz Hossz Mélység 

FHNPI 

2892-1 Soproni Zsivány-barlang* Fertőrákos 0136/ 110 12 

2892-10 Tómalmi 3.sz. barlang Fertőrákos 0136/ 4 1,5 

2892-11 Pihenő-kereszti 1.sz. barlang Sopron 0101/ 16 0 

2892-12 Pihenő-kereszti 4.sz. barlang Sopron 0101/ 4 0,5 

2892-13 Pihenő-kereszti 2.sz. barlang Sopron 0102/1 15 0 

2892-14 Pihenő-kereszti 5.sz. barlang Sopron 0102/1 2,3 1 

2892-15 Pihenő-kereszti 3.sz. barlang Sopron 0102/1 5 0,5 

2892-16 Bécsidombi-barlang Sopron 4521/1 24,1 0 

2892-2 Ferenc-barlang Sopron 0932/ 26 4 

2892-3 Ottó-barlang Sopron 0932/ 15 5,5 

2892-4 Macskavári 1.sz. barlang Fertőrákos 0136/ 7 3 

2892-5 Macskavári 2.sz. barlang Fertőrákos 0136/ 5 1,5 

2892-6 Kőkapu Fertőrákos 0136/ 5 1,5 

2892-7 Tómalmi-odú Fertőrákos 0136/ 2,9 1,5 

2892-8 Tómalmi 1.sz. barlang Fertőrákos 0136/ 3 0  

2892-9 Tómalmi 2.sz. barlang Fertőrákos 0136/ 3 0  

BfNPI 

4413-38 Meander-nyelő1 Fenyőfő  0104/1 30 25 

4413-17 Kék-hegyi 2-es víznyelő1 Fenyőfő 093/6 40 20 

4413-16 Zabolaerdei-víznyelő1 Fenyőfő 095/5 7,5 7,5 

4413-15 Sándorkút-völgyi-kőfülke Fenyőfő 091/3 5 0 

4413-4 Hódoséri-kőfülke Bakonyszentlászló 0203 3 0 

4413-14 Pápalátó-kői 4. sz. üreg Bakonyszentlászló 0230/1 5 1 

4413-13 Pápalátó-kői 3. sz. üreg Bakonyszentlászló 0230/1 5 0,5 

4413-12 Pápalátó-kői 2. sz. üreg Bakonyszentlászló 0230/1 2,8 0,5 

4413-11 Pápalátó-kői 1. sz. üreg Bakonyszentlászló 0230/1 4,7 0,5 

4413-10 Pápalátó-kői-sziklaeresz Bakonyszentlászló 0230/1 3,5 0,5 

                                                 
1 Magas-Bakonyi TK területén található 
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Azonosító Név Település Hrsz Hossz Mélység 

4413-9 Pápalátó-kői-kőfülke Bakonyszentlászló 0230/1 8 0 

4413-5 Hódoséri-sziklaeresz2 Bakonyszentlászló  0231/1 3 0 

4413-6 Hódoséri-rókalyuk2 Bakonyszentlászló 0231/1 7 0 

4413-7 Hódoséri-sziklaüreg2 Bakonyszentlászló 0231/1 4 0,5 

4413-3 Cuha-völgyi-rókalyuk Bakonyszentlászló 0196 3 0 

4413-2 Kamilla-barlang Bakonyszentlászló 0196 5 0,7 

4413-8 Hódoséri-átjáró Bakonyszentlászló 0231/1 36 0 

4413-8 Hódoséri-átjáró Bakonyszentlászló 0231/1 36 0 

4413-8 Hódoséri-átjáró Bakonyszentlászló 0231/1 36 0 

4423-6 Cuha-völgy 2.sz. barlang Bakonyszentlászló 0183/5 19 0 

4423-6 Cuha-völgy 2.sz. barlang Bakonyszentlászló 0183/5 19 0 

4423-5 Alsó-Cuha-völgyi 1. sz. üreg Bakonyszentlászló 0167/3 11 0 

4423-4 Zsivány-barlang Bakonyszentlászló 0167/3 7,3 0 

4423-3 Alsó-Cuha-völgyi 2. sz. üreg Bakonyszentlászló 0157/1 2,5 0 

4423-2 Alsó-Cuha-völgyi 3. sz. üreg Bakonyszentlászló 0167/3 5 0 

4423-1 Cuha-völgyi 4.sz. barlang Bakonyszentlászló 0157/1 13,5 0 

4423-1 Cuha-völgyi 4.sz. barlang Bakonyszentlászló 0157/1 13,5 0 

4423-1 Cuha-völgyi 4.sz. barlang Bakonyszentlászló 0157/1 13,5 0 

* megkülönböztetetten védett barlang     
 
Forrás: OrszágosBarlangnyilvántartás 
 
 

                                                 
22 Hódoséri Ciklámenes TT területén található 



7. sz. függelék 
 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő ex lege védett víznyelők 
 

Azonosító Név Település Hrsz Átmérő Mélység 

 

VNY-4413-
225 Hódos-éri víznyelő Bakonyszentlászló 0225   2 

VNY-4413-
415 Meander-nyelő 1. sz. berogyás Fenyőfő 0104/1 5 6 

VNY-4413-
416 Meander-nyelő 2. sz. berogyás Fenyőfő 0104/2 4 4 

VNY-4413-
417 Meander-nyelő 3. sz. berogyása Fenyőfő 0104/3 4 3 

VNY-4413-
418 Lőrinc-víznyelő Fenyőfő 0104/4 26 5 

VNY-4413-
419 Imre-nyelő Fenyőfő 0104/5 16 4 

VNY-4413-
420 Meander-völgyoldali 1. sz. víznyelő Fenyőfő 0104/6 11 2 

VNY-4413-
421 Meander-völgyoldali 2. sz. víznyelő Fenyőfő 0104/7 25 3 

 
Forrás: BfNPI 
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8. sz. függelék 
 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő ex lege védett források 
 
Azonosító Forrás neve Település Vízadó kőzete Megjegyzés 

FHNPI 

f070580001 Nagy-forrás Fertőrákos mészkő Vízmű 

f070580002 Tóparti savanyúforrás Fertőrákos mészkő Foglalt 

f070580003 Határ-forrás Fertőrákos mészkő  

f070740001 Természetbarát-forrás Sopron kristályos pala Foglalt 

f070740002 Ferenc-forrás Sopron kristályos pala Foglalt 

f070740003 Deák-kút Sopron kristályos pala Foglalt 

f070740004 Tölgyfa-forrás Sopron törmelék  

f070740005 Hideg-víz Sopron kristályos pala Foglalt 

f070740006 Fehér Dániel (Fehérhídi)-forrás Sopron törmelék Foglalt 

f070740007 Farkas-ároki forrás Sopron kristályos pala Foglalt 

f070740008 Bükkfa-forrás Sopron kristályos pala  

f070740009 Kraftner-forrás Sopron tőzeg  

f070740010 Indián-forrás Sopron gneisztörmelék Foglalt 

f070740011 Ciklámen-forrás Sopron gneisztörmelék Foglalt 

f070740012 Vadkanároki-forrás Sopron konglomerátum  

f070740013 Rámelároki-forrás Sopron konglomerátum Foglalt 

f070740014 Szalamandra-forrás Sopron gneisztörmelék  

f070740015 Rigó-forrás Sopron gneisztörmelék  

f070740016 Ólomároki-forrás Sopron gneisztörmelék  

f070740017 Magasfenyvesi-forrás Sopron gneisztörmelék  

f070740018 Manninger-forrás Sopron gneisztörmelék  

f070740019 Madárároki-forrás Sopron gneisztörmelék Foglalt 

f070740020 Lőtéri-forrás Sopron gneisztörmelék  

f070740021 Kisházhegyi-forrás Sopron gneisztörmelék  

f070740022 Hermes-forrás Sopron konglomerátum  

f070740023 Hármas-forrás Sopron törmelék Foglalt 

f070740024 Fertősarki-forrás Sopron gneisz  

f070740025 Büdös-forrás Sopron gneisz  

f070740026 Bögre-forrás Sopron gneisztörmelék Foglalt 

f070740027 Borsóhegyi-forrás Sopron konglomerátum Foglalt 

f070790001 Wolfgang-forrás Balf homok Foglalt 
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Azonosító Forrás neve Település Vízadó kőzete Megjegyzés 

f070790002 Savanyúvíz-forrás Balf tőzeg Foglalt 

f070790003 Péter-forrás Balf agyagos homok Foglalt 

f070790004 István-forrás Balf agyagos homok Foglalt 

f070790005 Fekete-forrás Balf agyagos kavics Foglalt 

f070790006 Mária-forrás Balf agyagos kavics Foglalt 

f070790007 Fürdőtelepi-forrás (Összes-víz) Balf   

f070910001 Községi-forrás+ Fertőboz tőzeg Foglalt 

BfNPI 

F-4400-2248 Hódoséri 1. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2249 Hódoséri 2. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2250 Hódoséri 3. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2252 Hegylábi 1. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2253 Hegylábi 2. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2254 Hegylábi 3. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2255 Hegylábi 4. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2259 Hegylábi 5. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2260 Hegylábi 6. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2261 Hegylábi 7. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2262 Hegylábi 8. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2263 Hegylábi 9. forrás Bakonyszentlászló lösz  

F-4400-2285 Kisszépalma 2. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2286 Kisszépalma 3. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2287 Kisszépalma 4. forrás Fenyőfő lösz, tűzkőtörmelék  

F-4400-2288 Kisszépalma 5. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2289 Kisszépalma 6. forrás Fenyőfő lösz, tűzkőtörmelék  

F-4400-2290 Kisszépalma 7. forrás Fenyőfő lösz, tűzkőtörmelék, mészkő  

F-4400-2291 Kisszépalma 8. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2292 Kisszépalma 9. forrás Fenyőfő lösz, mészkő, tűzkőtörmelék  

F-4400-2294 Ménesjárás 11. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2296 Ménesjárás 13. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2297 Ménesjárás 14. forrás Fenyőfő lösz, kavics, mészkő  

F-4400-2298 Kisszépalma 11. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2299 Kisszépalma 12. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2300 Kisszépalma 13. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2301 Kisszépalma 14. forrás Fenyőfő lösz  
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Azonosító Forrás neve Település Vízadó kőzete Megjegyzés 

F-4400-2302 Kisszépalma 15. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2304 Kisszépalma 17. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2305 Kisszépalma 18. forrás Fenyőfő lösz, tűzkő, mészkő  

F-4400-2306 Bödön-kút Fenyőfő lösz  

F-4400-2307 Kisszépalma 19. forrás Fenyőfő lösz, mészkő  

F-4400-2308 Kisszépalma 20. forrás Fenyőfő lösz, mészkő  

F-4400-2309 Kisszépalma 21. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2310 Kisszépalma 22. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2311 Kisszépalma 23. forrás Fenyőfő lösz, tűzkő, mészkő  

F-4400-2312 Kisszépalma 24. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2313 Kisszépalma 25. forrás Fenyőfő lösz, tűzkő, mészkő  

F-4400-2314 Kisszépalma 26. forrás Fenyőfő lösz, mészkő  

F-4400-2315 Kisszépalma 27. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2316 Kisszépalma 28. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2317 Kiszépalma 29. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2318 Kisszépalma 30. forrás Fenyőfő lösz, tűzkő, mészkő, kavics  

F-4400-2319 Kisszépalma 31. forrás Fenyőfő lösz, agyag, tűzkő, kavics  

F-4400-2320 Kisszépalma 32. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2321 Kisszépalma 33. forrás Fenyőfő lösz, mésztufa  

F-4400-2322 Kisszépalma 34. forrás Fenyőfő lösz, agyag, tűzkő  

F-4400-2323 Kisszépalma 35. forrás Fenyőfő lösz, tűzkő  

F-4400-2324 Tekeres-kút Fenyőfő lösz, tűzkő, mészkő foglalt 

F-4400-2326 Ménesjárás 15. forrás Fenyőfő lösz, kavics, mészkő foglalt 

F-4400-2327 Kisszépalma 36. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2328 Kisszépalma 37. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2329 Kisszépalma 38. forrás Fenyőfő lösz  

F-4400-2330 Kisszépalma 39. forrás Fenyőfő lösz, agyag, tűzkő, kavics  

F-4400-2331 Kisszépalma 40. forrás Fenyőfő lösz, tűzkő  

F-4400-2332 Kisszépalma 41. forrás Fenyőfő lösz, tűzkő, agyag  

F-4400-2368 Sáros-Bükk 1. forrás Veszprémvarsány lösz, kavics, agyag  

F-4400-2369 Sáros-Bükk 2. forrás Veszprémvarsány lösz, agyag, homok  

F-4400-2370 Sáfrányos 1. forrás Sikátor lösz, agyag  

F-4400-2371 Sáfrányos 2. forrás Sikátor lösz, agyag  

F-4400-2372 Sáfrányos 3. forrás Veszprémvarsány agyag, aleurit, lösz  

F-4400-2373 Sáfrányos 4. forrás Veszprémvarsány agyag, aleurit, lösz  
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Azonosító Forrás neve Település Vízadó kőzete Megjegyzés 

F-4400-2374 Sáfrányos 5. forrás Sikátor lösz, agyag  

F-4400-2375 Bagó-Bükki-forrás Sikátor lösz, kőzetliszt, agyag  

F-4400-2376 Sáfrányos 6. forrás Veszprémvarsány kavics, homok, agyag  

F-4400-2377 Sáfrányos 7. forrás Veszprémvarsány lösz, agyag  

F-4400-2406 Balázs Kata 1. forrás Veszprémvarsány kőzetliszt, agyag  

F-4400-2407 Balázs Kata 2. forrás Veszprémvarsány lösz, agyag  

F-4400-2408 Balázs Kata 3. forrás Veszprémvarsány kőzetliszt, agyag  

F-4400-2409 Kinota-csapás 1. forrás Veszprémvarsány agyag  

F-4400-2410 Veszprémvarsány 7. forrás Veszprémvarsány kőzetliszt, agyag, kavics  

F-4400-2411 Veszprémvarsány 8. forrás Veszprémvarsány lösz, agyag  

F-4400-2412 Kinota-csapás 2. forrás Veszprémvarsány lösz, agyag  

F-4400-2413 Veszprémvarsány 1. forrás Veszprémvarsány kőzetliszt, agyag  

F-4400-2414 Veszprémvarsány 2. forrás Veszprémvarsány agyag  

F-4400-2415 Veszprémvarsány 3. forrás Veszprémvarsány kavics, agyag  

F-4400-2416 Veszprémvarsány 4. forrás Veszprémvarsány lösz, agyag  

F-4400-2417 Veszprémvarsány 5. forrás Veszprémvarsány lösz, agyag  

F-4400-2418 Veszprémvarsány 6. forrás Veszprémvarsány kavics, agyag  

F-4400-2419 Sikátor 1. forrás Sikátor kavics, agyag  

F-4400-2420 Vörös-völgy 1. forrás Sikátor lösz, agyag  

F-4400-2421 Vörös-völgy 2. forrás Sikátor lösz, agyag  

F-4400-2422 Káldi-kút Sikátor kavics, agyag  

F-4400-2423 Káldi 2. kút Sikátor kőzetliszt, agyag  

F-4400-2424 Sikátor 2. forrás Sikátor kavics, agyag  

F-4400-2425 Sikátor 3. forrás Sikátor kavics, agyag  

F-4400-2426 Sikátor 4. forrás Sikátor homok, kavics, agyag  

F-4400-2442 Agyaglyuki-forrás Fenyőfő kavics, homok, agyag  
 

Forrás: VITUKI Kft. 
 



9. sz. függelék 
 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő ex lege védett kunhalmok 
 

Kód Település Név Helyrajzi szám 

1 Agyagosszergény Gyűrűs-domb 0347/34-35, 0349/4, 0349/9, 0354/1-3 

24 Cirák Tsz-istálló 074/1  

25 Csapod Cser-erdő 037/2 

31 Csikvánd Hajlás 011/11 

2 Dénesfa Cseri-legelő 098/1, 098/5, 098/16, 054/2, 0102/1, 052/12 

3 Dénesfa Jégverem 058/8 

4 Fertőd Feketebokor-major,  
Borbély-domb 

0280/1,3-22, 0281, 0283/3, 0283/4 

33 Fertőd Sírdomb 0215/ 

5 Fertőszentmiklós Lófuttató 0193/, 0122/ 

6 Fertőszéplak Csonkás 019/6-7 

26 Himód Dózsa Gy. u. 9. 9/ 

32 Himód Halomsír 042/15, 0207/17 

7 Himód Tetves-halom 042/15 

8 Iván Hamvas-kút 0216/1, 0216/4  

9 Iván Újültetés 0286/a 

27 Jobaháza Borsody-domb 068/ 

10 Jobaháza Tamási út mellett 045/8 

28 Mosonszentmiklós Miklósi-legelő 1 037/2 

29 Mosonszentmiklós Miklósi-legelő 2 035/2 

11 Nagycenk Halom 0172/ 

15 Pusztacsalád Gizella-major 0165/7, 0168/, 0170/, 0171/1, 0210/1-2 

16 Pusztacsalád Halom-domb 0149/ 

14 Pusztacsalád Hegyi-föld 09/1 

12 Pusztacsalád Kis- és nagy cser 0132 

13 Pusztacsalád Kúti-dűlő 032/2  

17 Pusztacsalád Rókalyuk 0149/ 

18 Rábakecöl Haraszt-erdő 018/2  

19 Rábakecöl Rába-Homa-domb  015/8-9  

20 Rábcakapi Jend-domb 052/42-44, 51, 52 

21 Sarród Gáncshalmi-domb 0248/3-27, 0258/, 0259/1-3 

30 Tényő Katolikus temető 770/ 

22 Vitnyéd Csapodi útkanyar 0327/2 

23 Zsira Alsóhalmi-dűlő 078/ 
 

Forrás: Takács Gábor  (2008, FHNPI)) 



10. sz. függelék 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő ex lege földvárak 
 

Kód Település Név Helyrajzi szám Érintett védett 
terület 

13 Ágfalva Házhegy Zártkert   

8 Dénesfa Rózsadomb Belterület   

1 Fertőboz Gradina 016/73, 016/65-72, 016/103, 
016/104 

FHNP 

5 Fertőrákos Kecskehegy 0116/1a FHNP 

6 Harka Istenszéke 0128/39, 0128/40, 0128/41, 
0128/42 

  

12 Kapuvár Eszterházy-kastély Belterület   

7 Kapuvár Földvár-domb 0236/1, 0236/2, 0236/3, 
0235/, 0226/7, 0226/37, 
0226/38, 0226/39 

  

10 Lövő Várhely 027/4, 027/7, Zártkert   

14 Nagygeresd Várhely 015/15, 015/16 FHNP 

11 Pusztacsalád Szolgagyőr-major 0127/   

9 Sopron Fáber-rét 0563/ STK 

4 Sopron Károlymagaslat 0536/2, 0537/2, 0537/6, 
0538/2 

STK 

3 Sopron Sánchegy 0582/1 STK 

2 Sopron Várhegy 0599/1, 0599/2, 0600/, 
0602/, 0606/, 0607/ 

STK 

 
Forrás: Takács Gábor  (2008, FHNPI)) 
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11. sz. függelék 
 

Győr–Moson–Sopron megye területén lévő helyi jelentőségű védett természeti területek 
és emlékek 

 

Típus Név Törzskönyvi 
szám Év Terület 

FHNPI 

term. eml. Ásványráró / Fekete nyárfa 07/33/TT/82 1982 0,0572 

term. eml. Babót / Kocsányos tölgyek 07/39/TE/82 1982 0 

term. eml. Cakóháza / 100 éves tölgyfa 07/96/TE/04 1995 0 

term. eml. Cirák / Ciráki-platánfák 07/97/TE/04 2004 0 

term. eml. Csáfordjánosfa / Fasor 07/41/TT/95 1995 0,7053 

term.véd. ter. Darnózseli / Zseli erdő 07/42/TT/96 1996 6,9 

term.véd. ter. Dénesfa / Cziráki-kastély parkja 07/17/TT/60 1959 18,5 

term.véd. ter. Dénesfa / Fás legelő 07/22/TT/77 1977 23,9 

term. eml. Dunaremete / Juharlevelű platán fasor 07/98/TE/04 2004 0 

term.véd. ter. Écs / Écsi fenyves 07/26/TT/77 1977 2,2504 

term.véd. ter. Farád / Farádi Sarlay-kúria kertje 07/94/TT/01 2001 0 

term. eml. Farád / Farádi védett fák 07/95/TE/01 2001 0 

term.véd. ter. Fertőd / Esterházy kastély parkja és erdeje 07/23/TT/77 1977 218,5985 

term. eml. Fertőd-Süttöri Hercegasszony alleé 07/14/TT/43 1943 3,5574 

term. eml. Fertőrákos / Erdei fenyők a laktanya előtt 07/93/TE/00 2000 0 

term. eml. Fertőrákos / Kislevelű hárs a Patak soron 07/93/TE/00 2000 0 

term. eml. Fertőrákos / Molyhos tölgyek az iskola udvarán 07/93/TE/00 2000 0 

term.véd. ter. Győr / Bécsi úti nádas 07/99/TT/04 2004 21,9423 

term. eml. Győr / Rákóczi utcai vadgesztenyefa 07/28/TT/82 1982 0 

term.véd. ter. Győr / Szent Vid domb 07/36/TT/82 1982 10,4 

term.véd. ter. Győr / Várkert 07/27/TT/82 1982 10 

term. eml. Győrsövényház / Győrsövényházi-gesztenyefasor 07/100/TE/04 2004 0 

term. eml. Győrújbarát / Győrújbaráti védett fák 07/104/TE/05 2005 0 

term.véd. ter. Győrújbarát / Győrújbaráti védett terület 07/103/TT/05 2005 0 

term. eml. Hédervár / "Árpád-fa" 07/6/TE/42 1942 0 

term. eml. Hédervár / Hédervári feketefenyő 07/4/TT/42 1942 0 

term.véd. ter. Hédervár / Hédervári-kastély parkja 07/19/TT/65 1965 9,7 

term. eml. Hédervár / Kont-emlékhely 07/05/TT/42 1942 1 

term.véd. ter. Hédervár / Lovaglópálya 07/32/TT/82 1982 3,9 

term.véd. ter. Hidegség / Papkert 07/107/TT/06 2006 2,0749 
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Típus Név Törzskönyvi 
szám Év Terület 

term. eml. Hövej - Tölgyfák 032 Nincs 2004 0 

term. eml. Hövej - Tölgyfák 190/16, 190/20 Nincs 2004 0 

term.véd. ter. Hövej / Tölgyeserdő Nincs 2004 22,0222 

term. eml. Kapuvár / "Nyírfás-állé" Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A Damjanich utcai szakrális kisemlék 
melletti vadgeszetnyék 

Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A Dr. Lumniczer Sándor kórház szivarfái Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A Dr. Lumniczer Sándor kórház tulipánfái Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A hajdai kiserdő kocsányos tölgy tanúfája Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A hajdai kiserdő mezei juhar tanúfája Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A hajdai kiserdő páfrányfenyő tanúfája Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A hajdai kiserdő vénic szil tanúfái Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A várárok juharlevelű platánja Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A várkastély melletti korai juhar Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / A vasútállomás fő épülete melletti vénic szil Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Cakó-árok partján álló jegenyenyár fasor Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Csallányosi-állé Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Császárfa az erdészeti székház udvarán Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Hegyi juhar fasor Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Hideg-állé juharlevelű platánjai Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Hideg-állé juharlevelű platánjai II. Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Jegenyenyár facsoport Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Juharlevelű platánok a kistölgyfai út mellett Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Miklósmajori magaskőris tanúfák Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Öntésmajori erdei fenyő Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Öntésmajori platán sor Nincs 2004 0 

term. eml. Kapuvár / Tuskósi-erdészház helyének facsoportjai Nincs 2004 0 

term.véd. ter. Lipót / Lipóti Holt-Duna-part 07/101/TT/04 2004 0 

term. eml. Lipót / Lipóti védett fák 07/102/TE/04 2004 0 

term. eml. Lipót-Darnózseli vadgesztenye fasor 07/30/TE/82 1982 1,2 

term. eml. Mosonmagyaróvár / Óvári "Háromtölgy" 07/29/TT/82 1982 0,3 

term.véd. ter. Mosonmagyaróvár / Wittman Antal liget 07/40/TT/90 1990 14,2493 

term. eml. Mosonszentmiklós - Tiszafák 07/38/TE/82 1982 0 

term.véd. ter. Nagycenk / Eperfa fasorok 07/21/TT/75 1974 0 

term.véd. ter. Nagycenk / Nagycenki gyurgyalag-fészkelőhelyek 07/108/TT/07 2007 0 
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Típus Név Törzskönyvi 
szám Év Terület 

term.véd. ter. Nagycenk / Nagycenki Ikva-völgy 07/109/TT/07 2007 0 

term.véd. ter. Nagycenk / Nagycenki Kisallé 07/110/TT/07 2007 0 

term. eml. Nagycenk / Nagycenki védett fák, fasorok 07/112/TE/07 2007 0 

term.véd. ter. Nagycenk / Széchenyi-kastély parkja 07/111/TT/07 1942   

term.véd. ter. Nyúl / Nyúli gyurgyalag-fészkelőhely 07/54/TT/99 1999 0 

term.véd. ter. Nyúl / Nyúli őslápi növények élőhelye és geológiai, 
botanikai, zoológiai értékek lelőhelye 

07/55/TT/99 1999 0 

term. eml. Osli / Fasor 07/53/TE/97 1997 0 

term.véd. ter. Páli / Kisalföldi gyertyános-tölgyes Nincs  2,35 

term.véd. ter. Rábapordány / Rábapordányi Millecentenáriumi park 07/105/TT/05 2005 0 

term. eml. Rábapordány / Rábapordányi Rk. templomkert 
platánfái 

07/106/TE/05 2005 0 

term.véd. ter. Rábasebes / Széchenyi kastély parkja Nincs  3,4898 

term. eml. Rábcakapi / Tölgyfa 07/52/TE/95 1995 0 

term. eml. Rábcakapi / Tölgyfa 07/52/TE/95 1995 0 

term.véd. ter. Röjtökmuzsaj / Bükkfák 07/3/TT/42 1942 0,4 

term. eml. Sopron / "Gödör" épületegyüttes platánja 07/74/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Balfi hársfasor 07/56/TE/99 1999 0 

term.véd. ter. Sopron / Balfi Szanatóriumpark 07/57/TT/99 1999 4,9776 

term.véd. ter. Sopron / Bécsi úti nevelőotthon kertje 07/63/TT/99 1999 0,4297 

term. eml. Sopron / Berkenye (Villa sor 21.) 07/62/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Berkenye a Honvéd úton 07/61/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Berkenye és Douglas (Winkler u. 5.) 07/60/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Berkenyék a Csalogány közben 07/59/TE/99 1999 0 

term.véd. ter. Sopron / Deák étterem udvara 07/64/TT/99 1999 0,1096 

term.véd. ter. Sopron / Erdei iskola parkja 07/46/TT/95 1995 1,8544 

term.véd. ter. Sopron / Erdei malom kertje 07/45/TT/95 1995 0,7672 

term.véd. ter. Sopron / Erzsébet-kert 07/11/TT/42 1942 5,4015 

term.véd. ter. Sopron / Erzsébet-kórház parkja 07/65/TT/99 1999 8,557 

term. eml. Sopron / Evangélikus temető platánjai 07/58/TE/99 1995 0 

term. eml. Sopron / Fák és fasorok a Fenyő téri Ál. Isk. mellett 07/69/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Fasor a Felsőlővér úton 07/66/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Fasor a Hársfa soron 07/67/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Fasor a Városligeti úton 07/68/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Füredi sétány platánjai 07/71/TE/99 1999 0 
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Típus Név Törzskönyvi 
szám Év Terület 

term. eml. Sopron / Fűzek a Fűzfa soron 07/72/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Füzek az Ikva-soron 07/73/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Győi úti vadgesztenye sor 07/75/TE/99 1999 0 

term.véd. ter. Sopron / Harkai fás legelő 07/48/TT/95 1999 64,6813 

term. eml. Sopron / Hársfa a Hegyhát úton 07/76/TE/99 1999 0 

term.véd. ter. Sopron / Ikva part papréti szakasza 07/77/TT/99 1999 0,7528 

term.véd. ter. Sopron / Julianeum parkja 07/78/TT/99 1999 0,1082 

term. eml. Sopron / Kossuth L. U. 22/a fái 07/79/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Krisztustövis a Szent Mihály utcába 07/80/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Liliomfa (Fenyves sor 8.) 07/81/TE/99 1999 0 

term.véd. ter. Sopron / Lőverwiese 07/50/TT/95 1999 13,6 

term.véd. ter. Sopron / Meteorológiai Állomás kertje 07/82/TT/99 1999 0,6652 

term.véd. ter. Sopron / Múzeum-kert 07/43/TT/95 1995 1,1259 

term.véd. ter. Sopron / OM üdülő kertje 07/83/TT/99 1999 0,4342 

term.véd. ter. Sopron / Paksi Atomerőmű üdülőjének parkja 07/70/TT/99 2006 0,9694 

term.véd. ter. Sopron / Paprét 07/44/TT/95 1995 0,8246 

term. eml. Sopron / Platánok a Bánfalvi úton 07/84/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Platánok a Siketek Intézete udvarán 07/85/TE/99 1999 0 

term.véd. ter. Sopron / Szent Imre tér. 07/47/TT/95 1995 0,162 

term.véd. ter. Sopron / Szt. István park 07/86/TT/99 1999 1,6251 

term.véd. ter. Sopron / Szt. János kápolna parkja 07/87/TT/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Tiszafák (Alsólővér u. 19) 07/88/TE/99 1999 0 

term. eml. Sopron / Vérbükk (Zrínyi u. 46) 07/89/TE/99 1999 0 

term.véd. ter. Sopron / Washington park 07/90/TT/99 1999 1,0577 

term.véd. ter. Sopron / Zettl-Lővér MATÁV üdülő 07/91/TT/99 1999 0,6987 

term.véd. ter. Sopron / Zsilip utcai Óvoda kertje 07/92/TT/99 1999 0,512 

term.véd. ter. Sopronhorpács / Széchenyi-kastély parkja 07/15/TT/54 1954 15 

term. eml. Szany / Szanyi védett fák 07/113/TE/07 2007 0 

term.véd. ter. Vének / Aranykert 07/37/TT/82 1982 1 

 

 
Forrás: FHNPI 





 
 

13. sz. függelék 
 

Győr-Moson-Sopron megye kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területekkel érintett települései 

 
 
Ágfalva 
Árpás 
Bakonyszentlászló 
Bodonhely 
Darnózseli 
Dunakiliti 
Dunaremete 
Écs 
Fenyőfő 
Fertőrákos 
Győr 
Győrújfalu 
Győrzámoly 
Hédervár 
Ikrény 
Kimle 
Kisbabot 
Kisbajcs 
Kisbodak 
Kópháza 
Lipót 
Máriakálnok 
Mérges 
Mórichida 
Nagybajcs 
Nyúl 
Püski 
Rábacsécsény 
Rábapatona 
Rábaszentmihály 
Rábaszentmiklós 
Rajka 
Sobor 
Sopron 
Vámosszabadi 
Vének 
 
 
Forrás: KvVM adatszolgáltatás (a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján)  



14. sz. függelék 
 

Győr-Moson-Sopron megye településeinek ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolása 
 

A- erősen veszélyeztetett 
B- közepesen veszélyeztetett 
C- enyhén veszélyeztetett 

 
Abda B 
Acsalag C 
Ágfalva A 
Agyagosszergény C 
Arak B 
Árpás B 
Ásványráró B 
Bágyogszovát B 
Barbacs C 
Beled B 
Bezenye C 
Bezi C 
Bodonhely B 
Bogyoszló C 
Bőny B 
Börcs C 
Bősárkány C 
Csáfordjánosfa C 
Csorna C 
Darnózseli B 
Dör C 
Dunakiliti B 
Dunaremete B 
Dunaszeg B 
Dunaszentpál A 
Dunasziget B 
Ebergőc A 
Écs B 
Egyed C 
Enese C 
Fehértó C 
Feketeerdő C 
Fertőendréd A 
Fertőrákos A 
Fertőszentmiklós B 
Gönyű C 
Gyóró C 

Győr A 
Győrladamér B 
Győrsövényház C 
Győrújbarát B 
Győrújfalu B 
Győrzámoly B 
Halászi B 
Harka B 
Hédervár B 
Hegyeshalom B 
Hövej C 
Ikrény A 
Jóbaháza C 
Kajárpéc B 
Kimle C 
Kisbabot B 
Kisbajcs B 
Kisbodak C 
Kisfalud C 
Kópháza A 
Koroncó B 
Kunsziget B 
Lebeny C 
Lipót B 
Lövő A 
Máriakálnok B 
Mecsér A 
Mérges B 
Mezőörs B 
Mórichida B 
Mosonmagyaróvár B 
Mosonszentmiklós C 
Nagybajcs B 
Nagycenk A 
Nemeskér A 
Novákpuszta B 
Nyúl B 

Öttevény C 
Páli C 
Pannonhalma B 
Pásztori C 
Pereszteg A 
Petőháza A 
Pinnye A 
Pusztacsalád A 
Püski B 
Rábacsanak C 
Rábacsécsény B 
Rábakecöl A 
Rábapatona B 
Rábapordány C 
Rábasebes A 
Rábaszentandrás B 
Rábaszentmihály B 
Rábaszentmiklós B 
Rábatamási C 
Rábcakapi C 
Rajka C 
Ravazd B 
Röjtökmuzsaj A 
Sobor A 
Sokorópátka B 
Sopronkövesd A 
Szakony A 
Szany B 
Szil C 
Szőgye B 
Tárnokréti C 
Tényő B 
Vág A 
Vámosszabadi B 
Vásárosfalu C 
Vének A 
Vitnyéd C 

 
Forrás: 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelete  



15. sz. függelék 
 

Győr-Moson-Sopron megyében üzemelő és távlati sérülékeny vízbázisok  
 
Üzemelő sérülékeny vízbázisok a megye területén 
 

Megnevezés Védendő víztermelés 
m3/nap 

Ellátott 
település Vízbázis típusa Üzemeltető vízmű 

Móvár-Feketeerdő 10 000 4 rétegvíz AQUA Kft 
Sopronkövesd 200 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Pusztacsalád 800 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Nagycenk 1400 3 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Dunakiliti 4000 3 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Fertőrákos 5000 5 karszt Soproni Vízmű Zrt. 
Kapuvár 5000 6 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Röjtökmuzsaj 300 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Szőgye 35000 20 partiszűrésű Pannonvíz Zrt. 
Sopronkőhida 7300 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Nagylózs 200 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Darnózseli 4500 10 rétegvíz SZIG-VÍZ Kft 
Pannonhalma-Nyúl 4000 6 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Somfalvi-galéria 1200 3 talajvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Pázmándfalu 2000 6 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Szany 600 3 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 

 
 
A távlati sérülékeny vízbázisok a megye területén 
 

Megnevezés Védendő víztermelés 
m3/nap Vízbázis típusa 

Rajka-Dunakiliti 60 000 partiszűrésű 
Dunaremete-Lipót 40 000 partiszűrésű 
Nagybajcs-K 25 000 partiszűrésű 
Nagybajcs-NY 40 000 partiszűrésű 
Máriakálnok-Kimle 40 000 partiszűrésű 
Rábapatona 7 000 partiszűrésű 
Gyirmót 9 000 partiszűrésű 
Malomsok-Árpás 32 000 partiszűrésű 
Árpás-Kisbabót 31 000 partiszűrésű 
Vének 30 000 partiszűrésű 
Mérges 23 000 partiszűrésű 

 
 
 
 
Forrás: ÉDUKÖVIZIG, 2006. 
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