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Rövidítések 
 

ÁFSZ – Állami Foglalkoztatási szolgálat 

BAT – Best Available Technology (a legjobb elér-

hető technológia) 

BKSZ – Budapesti Közlekedési Szövetség 

CBC – Cross-border Co-operation (határ menti 

együttműködés) 

CÉDE – Céljellegű decentralizált támogatás 

DMC – Domestic Material Consumption  

EHA – Európai Halászati Alap 

EIONET – European Environment Information 

and Observation Network (Európai Környezeti 

és Megfigyelő Rendszer) 

EK – Európai Közösség 

EMAS – Hitelesített környezetvédelmi vezetési 

rendszer 

EMIR – Egységes Monitoring infromációs Rendszer 

EMS – Environment Management System (kör-

nyezet irányítási rendszer) 

EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-

tési Alap 

ERFA – Europai Regionális Fejlesztési Alap 

ESZA – Európai Szociális Alap 

ETCS - elektronikus vonatbefolyásoló rendszer 

ÉTT – Magyarország Érzékeny Természeti Területei 

EU – Európai Unió 

EU JESSICA - Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas (a városi te-

rületek fenntartható fejlesztésének támogatása) 

EVABAT – Economically Viable of Best 

Available Technology (gazdaságilag megvaló-

sítható legjobb elérhető technológia) 

FIT – Foglalkoztatási Információs Tanácsadó 

GDP – Gross Domestic Product (Bruttó Hazai 

Termék) 

GKM – Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium 

GOP – Gazdasági Operatív Program 

GYSEV – Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 

HEFOP – Humánerőforrás-fejlesztés Operatív 

program 

HuMuSz – Hulladék Munkaszövetség 

IH – Irányító Hatóság 

IKT – info-kommunikációs technika 

IPP – Integrated Product policy (integrált 

termékpolitika) 

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control 

(Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés) 

K+F – kutatás-fejlesztés 

KA – Kohéziós Alap 

KEOP – Környezeti és Energetikai Operatív Program 

KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra 

 Operatív Program  

KKV – kis és középvállalkozások 

KOP – Környezeti Operatív Program 

KÖH –Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  

KÖRNET – környezeti nevelés a tájvédelemért 

KÖTHÁLÓ – Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 

KÖZOP – Közlekedési Operatív Program 

KSH – Központi Statisztikai Hivatal 

KszGySz – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók 

Szövetsége 

KvVM – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

LEÉ – lakos egyenérték 

MKNE – Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

MTA RKK NYUTI – Magyar Tudományos Akadémia 

Regionális Kutatások Központja Nyugat-

magyarországi Tudományos Intézet 

MTT – Megyei Területfejlesztési Tanács 

NFT – Nemzeti Fejlesztési Terv 

NKP – Nemzeti Környezetvédelmi Program 

OKIR – Országos Környezetvédelmi Információs 

Rendszer 

OKÉV – Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

OP – Operatív Program 

OSAP – Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról 

ÖTM – Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-

rium 

PGH – Pannon Gazdasági Hálózat 

PR – Public Relations 

REMEK – Szombathelyi Regionális Képző Központ 

ROP – Regionális Operatív Program 

SA – Strukturális Alapok 

SMS – Sustainable Management System (fenntartható-

sági irányítási rendszer) 

SZMM – Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

TAMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TDM – Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

TEKI – Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 

támogatás 

TEN – Trans-European Networks (Transz-európai 

Közlekedési Hálózat) 

TFC – Területfejelsztési Célelőirányzat 

TIOK – Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ -  

TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

TISZK – térségi integrált szakképző központ 

UKIG – Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 

ÚMVT – Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 

USP – egyedi arculatú fejlesztések 
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I. Vezetői összefoglaló 
 

Előzmények 

2006. februárban kezdődött meg Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncep-

ciójának felülvizsgálata és az induló 2007-2013 közötti programidőszakra szóló területfejlesz-

tési programjának a tervezése. A munka része a ’Partnerség 2007-2013’ c. projektnek, amely-

nek keretében egységes tematika és módszertan alkalmazásával, egy időben készül a Nyugat-

dunántúli régió, a régiót alkotó megyék és megyei jogú városai hosszú távú fejlesztési kon-

cepciójának aktualizálása és a középtávra szóló területfejlesztési programjának elkészítése.  

A tervezési munkát nyílt közbeszerzési pályázat keretében a VitálPro Kft. vezetette konzorci-

um nyerte el. A konzorcium tagjaként a Győr-Moson-Sopron megyei tervek elkészítését az 

MTA RKK NYUTI, a jelenleg hatályos megyei hosszú távú fejlesztési koncepció és a közép-

távú területfejlesztési program kidolgozója vezette. 

 

A programkészítés célja 

Az EU- csatlakozás és a megváltozott fejlesztési igények, illetve az Európai Unióban 2007-től 

induló új hét éves programidőszak szükségessé tette az 1998-ban elfogadott hosszú távú me-

gyei területfejlesztési koncepció és a 14/2001. (V.15.) MTT számú határozattal elfogadott 

megyei területfejlesztési program értékelését, aktualizálását, a megyefejlesztés hangsúlyainak 

újragondolását. 

 

Az elkészített tervezési dokumentumok általános célja, hogy a területfejlesztés-tervezés eszkö-

zeivel hozzájáruljon a megye helyzetének, életkörülményeinek javításához, a megye és nagyvá-

rosi térségeinek, valamint a megye és a Nyugat-dunántúli régió belső kohéziójának erősítésé-

hez, a társadalmi-gazdasági életben kimutatható különbségek csökkentéséhez, a határokon át-

nyúló 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 versenyképes-

ség erősítése. 

 

A munka folyamata 

A „Partnerség 2007-2013” tervezési projekt megvalósítása 2006. február végén indult és az 

eredeti ütemterv szerint 2006. október 31-én, jelen helyzet szerint 2007. március 31-én zárul. 

A munka három fő munkafázisból épül fel, amelyek tervezett mérföldkövei az alábbiak  

1. Helyzetelemzés: 2006. május közepe 

2. Koncepció (2007-2020): 2006. július közepe 

3. Program (2007-2013): 2007. március vége 
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A feladat megvalósítása során egymással párhuzamosan készültek a régió, a régiót alkotó me-

gyék, valamint a régió nagyvárosi térségeinek hosszú- és középtávú fejlesztési tervei. A ter-

vezők oldaláról, az egyes területi tervek kidolgozásának egységes rendszere érdekében az 

egyes terveknek önálló felelősei voltak, ugyanakkor ágazati-szakmai egységességet horizontá-

lis szakmai felelősök is biztosították. A metódus logikája szerint így a tervezői konzorcium 

tagjai a helyzetelemzés során alapvetően egy régió egészére vonatkozó anyagot készítettek, 

amelyből azután kiemelték az alsóbb térségi szintek jellemzőit.  

A tervezés munkafolyamatát a megbízó és a kedvezményezettek képviselőiből álló Program 

Irányító Bizottság végezte, amely a főbb szakaszok határokhoz kötődően személyes konzultá-

ciót tartott a tervezőkkel. A munka indulásától kezdve, a tervezés időszaka mind a regionális, 

mind a megyei területfejlesztési tanács ülésein minden alkalommal napirendi pont volt a ter-

vezési munka állása. 

Az egyes munkafázisoknak a régió, illetve a megye szélesebb körével való megismertetése, az 

észrevételek megtételének megadása a ’westpa.hu/docushare’ közös munkafelületen keresztül 

volt és jelenleg is lehetséges. 

A Győr-Moson-Sopron megyei dokumentumok tervezése több ponton eltért a közös metodi-

kától. A helyzetelemzés esetében a megbízót képviselő Megyei Területfejlesztési Tanács 

Munkaszervezete az összegyűjtött vélemények alapján hiányosnak ítélte. Erőteljesen kifogá-

solta, hogy az elemzés sokkal inkább régiós, mint megyei, illetve a megyén belüli kistérségi 

különbségekkel kevéssé foglakozik.  

Az értékelés alapján a NYUTI 2006. május közepén átdolgozta a helyzetelemzés teljes szer-

kezetét, egyrészt kicsit feladva a ’Partnerség’ projektben meghatározott egységes tematikát, 

másrészt jobban támaszkodva a megye jelenleg hatályos hosszú távú fejlesztési koncepciójára 

és a 2006-ig szóló területfejlesztési programra. Így sokkal inkább saját arcot kapott a megye a 

’Partnerség’ projekten belül. Több olyan fejezettel is kiegészült az új helyzetelemzés, amelyet 

a közös metodika nem tartalmazott: Győr-Moson-Sopron megye az európai és a hazai térben, 

nemzeti és etnikai kisebbségek, a civil társadalom, az információs társadalom, kistérségi 

együttműködések, megyei területfejlesztési források felhasználása.  

Ez követően több alkalommal – 2006. augusztus, október, december és 2007. január –, a be-

érkezett vélemények alapján a helyzetelemzés további kiegészítésekkel bővült, illetve ponto-

sabbá vált a szövegezés, pl.: az aktuális kistérségi programok áttekintése, a megye jövedelmi 

helyzetének elemzésének kibővítése. 

2006. júniusban a közös metodika szerint elindult a koncepció kidolgozása is. Ennek egyik 

lépéseként a június közepén a Regionális Hálózati Tervező Intézettel rendezett workshop ke-

retében történt meg a megye jövőképének és stratégiai célrendszerének tesztelése. A beszélge-

tés eredményeként megfogalmazódott a megye módosított jövőképe és körvonalazódott a 

koncepció és program prioritás és intézkedés rendszere. 

A helyzetelemzésre támaszkodó koncepció és program szemléletében alapvetően eltér a 2006-

ig szóló programtól. A jelenleg futó időszak programja kifejezetten azokra az intézkedésekre 

fókuszált, amelyek esetében a megyei területfejlesztésnek közvetlen döntési kompetenciája 

volt (MTT által felosztott decentralizált területfejlesztési források), vagy véleményezési jo-

gán, illetve első szintű értékelőként befolyással lehetett a döntésre. 

Éles határvonal volt a régió és a megye programja között, mégpedig döntően az értékhatárok 

alapján. Így a jelenlegi program alapvetően a megye kisvárosainak és a községeinek fejlesztés 

finanszírozási dokumentuma. Jelen dokumentummal szemben viszont az a követelmény fo-

galmazódik meg, hogy egyrészt integrálódjék a régiós fejlesztési dokumentumokba, másrészt 

integrálja magába a megye nagyvárosi térségeinek (Győr, Sopron) fejlesztési dokumentumait.  
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Az egyeztetési-véleményezési szakasszal párhuzamosan az augusztus elején elkészített egy-

séges tematika alapján 2006. szeptemberben megkezdődött a program egyeztetési változatá-

nak a kidolgozása. Az első változat október végére készült el, amely alapvetően a régióprog-

ram lebontásra támaszkodott. Novemberben megtörtént a program egyes részfejezeteinek 

átdolgozása, majd 2007. januárban a program egységes rendszerré formálása. 

A megyei program nem vette át a régió programban alkalmazott metodikát, amely az Új Ma-

gyarország Fejlesztési Terv szerkezetében dolgozta ki a programot. A Győr-Moson-Sopron 

megyei program a megyei koncepció prioritásai mentén kerültek kidolgozásra. Ez időben is-

mét lényegesen hosszabbá tette a régió szintű ágazati alapú tervek egységes megyei prog-

rammá formálását. 

A megyei dokumentumrendszert a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a 

19/2007. (III.23.) MTT számú határozatával fogadta el. 

A program dokumentum rendszerének felépítése 

A megye megújított stratégiája és 2007-2013-as időszakra szóló programja a helyzetelemzés-

re támaszkodik. A helyzetelemzés követi egyfelől a stratégia építés helyzetelemzésének klasz-

szikus felépítését, ugyanakkor megfelel a 18/1998. KTM rendeletben
1
 ajánlott szerkezetnek is. 

Az egyes munkaszakaszok eredményét önálló kötetek tartalmazzák: 

1. kötet   Helyzetelemzés 

2. kötet   Koncepció  

3. kötet   Program  

 

Győr-Moson-Sopron megye helyzetelemzése 

A kötet a stratégia és a program stratégiai és területi kereteinek feltárásával indul (második 

fejezet), mégpedig a tágabb, a teljes Európai uniós tér felöl szűkítve a kört a megye szintjéig. 

Csak azok a dokumentumok kerülnek bemutatásra, amelyeket a legmeghatározóbbnak ítél-

tünk a megye megújított stratégiája és a program szempontjából. Minden más program, irány-

elv, akcióterv döntően ezekre a dokumentumokra hivatkozik vissza, azok egy-egy részterüle-

tére vonatkoznak.  

1. Az EU szintjén a versenyképesség és foglalkoztatás növelését célul tűző Lisszaboni és annak 

fenntarthatóságát, környezetvédelmi szempontokkal való kibővítését biztosító Göteborgi stra-

tégia, valamint az ezek megvalósítására irányuló 2007-2013-as programidőszakra vonatkozó 

irányelvek a meghatározóak.  

2. Nemzeti szinten az elmúlt három évben születtek meg azok a dokumentumok, amelyek hosz-

szabb, illetve középtávra határozzák meg Magyarország fejlődési irányait.  

3. Regionális szinten a ’Partnerség 2007-2013’ programrendszer és a párhuzamosan készített Re-

gionális Operatív Program volt a meghatározó. 

4. Megyei szinten az aktuális megyei fejlesztési koncepciót és programot, valamint a megyei terü-

letrendezési tervet tekintünk jelen munka kiindulópontjának, továbbá áttekintettük a megye kis-

térségeinek aktuális fejlesztési dokumentumait. 

A kötet harmadik fejezete a megyét elhelyezi a külső (európai) és a hazai térben. Az euró-

pai összevetéseket néhány kulcsmutatóra alapozva tettük meg. Két időmetszetben – 1996 és 

2004 – vizsgáltuk a mutatókat oly módon, hogy a csatlakozás előtti 13 tagország átlagának 

százalékában ábrázoltuk Győr-Moson-Sopron megye és Magyarország értékeit.  

                                                 
1
 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok tartalmi követelményeiről. 
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A megye hazai térben való elhelyezését már egy összetettebb mutatórendszerrel érzékeltettük. 

Az összehasonlítást ezen a szinten úgy alkalmaztuk, hogy a megye jellemzőit a régiós és az 

országos átlaghoz viszonyítottuk szintén 1996-os és 2004-es, illetve a teljes idősort átlagoló 

mutatók segítségével.  

A 4-9. fejezet tárja fel a megye belső adottságait. Szerkezetét tekintve klasszikus felosztást al-

kalmaztunk: földrajzi környezet (4.), társadalmi folyamatok (5.), gazdaság (6.), műszaki infrast-

ruktúra (7.), környezet (8.). Az elemzések kiegészülnek egy a kistérségi szerveződéseket bemutató 

fejezettel, mivel egyrészt a megyei területfejlesztési beavatkozások lehetőségét jelentősen megha-

tározza az egyes kistérségek kedvezményezetti besorolása, másrészt a kistérség mutatta az elmúlt 

10 évben a legnagyobb szervezeti mozgásokat, amelyet szükséges regisztrálni. 

Az egyes ágazati elemzések egy-másfél évtizedes időtávot fognak át. Azt próbáltuk meg fel-

tárni, hogy a megyei folyamatokban az 1990-1998 közötti időszakhoz képest volt-e olyan 

elmozdulás, törés, amely a korábbi stratégia jelentős módosítását teszi szükségessé. Amennyi-

re az lehetséges volt az egyes mutatók értékelését régiós és országos összevetésben végeztük. 

Ugyanakkor törekedtünk arra is, hogy a megye belső megosztottságát is feltárjuk, ezért az 

egyes területeket kistérségi szinten is elemeztük. 

A 10. fejezet a megyei területfejlesztés elmúlt 10 éves tevékenységét, annak hatásait és fejlő-

dési irányait igyekszik megragadni. Bemutatjuk a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesz-

tési Tanács által kezelt decentralizált fejlesztési alapok felhasználását, azok irányultságát. 

A 11. fejezet tematikusan a SWOT elemzésben összegzi a megye főbb jellemzőit, fejlődési 

folyamatait, így sűrítve tartalmazza a megyei stratégiaformáló információkat. Győr-Moson-

Sopron megye belső adottságait az erősségek és a gyengeségek foglalják össze. A megyére 

ható külső folyamatokat a lehetőségek és veszélyek gyűjtik egybe. 

 

 

Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciója 2007-2020 

Alapelvek, értékek 

o Fenntartható fejlődés  

o Esélyegyenlőség 

o Információs társadalom 

o Partnerség 

o Nyitottság, megújulási készség, kezdeményezőkészség 

o Területi koordináció, szubszidiaritás 

o Foglalkoztatás 
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A megye jövőképe, a hosszú távú koncepció szerkezete és célrendszere 

 

„ GY Ő R - M OS O N - S OP R O N –  A Z  O T T H ON O S  M E GY E”  

 

G y ő r - M o s o n - S o p r o n  m e g y e  „ J ö v ő k é p e ”  

„Győr-Moson-Sopron megye a magasan képzett, kreatív humán tőkére támaszkodó  

innováció-orientált versenyképes gazdaságával, természeti és környezeti állapotának mintaszerű meg-

óvásával és kiszélesedő kapcsolataival élhető és otthonos megyévé válik.” 

 

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. Humánerőfor-

rások diverzifikált 

fejlesztése 

2. A gazdaság 

szerkezetének és 

feltételeinek javí-

tása 

3. A környezet 

minőségének javí-

tása  

4. A település- 

hálózat és infra-

strukturális rend-

szerek adott-

ságainak bővítése 

5. Multi és 

interregonális kap-

csolatok tereinek 

szélesítése 

6. A megye  

szervező és tér-

ség-fejlesztő 

 szerepének  

erősítése 

 

S t r a t é g i a i  p r o g r a m o k  ( P r i o r i t á s  t e n g e l y e k )  

1. prioritás 

Humánerőforrás bővítése 

 és megújítása 

2. prioritás 

Gazdasági bázis innovációs 

környezetének fejlesztése 

3. prioritás 

Környezet és infrastruktúra 

fejlesztése 

4. prioritás  

Térségi együttműkö- 

dések erősítése 

O p e r a t í v  p r o g r a m o k ( i n t é z k e d é s e k )  

P1/I1.: 

Innovatív, magasan képzett 

humán tőke állományának 

növelése 

P1/I2.:  

Egészségügyi és szociális 

ellátórendszer, gondozási 

hálózat kiépítése, kiszélesí-

tése az idősödő lakosság 

ellátásának növelésére 

P1/I3.:  

Az ’itthon tudat’ erősítése 

P2/I1.:  

Helyi gazdaságfejlesztés, 

helyi innovációk támogatása 

P2/I2.:  
Kis- és középvállalkozói 

telephely kínálatának és az 

értékesítési formáknak a 

bővítése 

P2/I3.:  
Turizmus fejlesztése, turisz-

tikai termékkínálat bővíté-

se, falusi és ökourizmus 

P4/I4.:  
Agrár- és vidékfejlesztés. 

P3/I1:  

Környezet- hulladékgazdál-

kodási program 

P3/I2:  

Természetvédelmi program  

P3/I3:  

Településhálózat fejlesztési 

program 

P3/I4.  

Program a jobb elérhetősé-

gért  

P3/I5.  

Program az alternatív ener-

giaforrások hasznosításáért  

P4/I1.:  

Együttműködés a nagyvá-

rosi terekben 

P4/I2.:  

Együttműködés az osztrák-

magyar határ mentén 

P4/I3.:  

Együttműködés a szlovák-

magyar határ mentén 

P4/I4.:  

Együttműködés egy új közép-

európai térben - CENTROPE 

P4/I5.:  

Megyehatárokat átlépő 

együttműködés 

Szerkesztette: Lados M. 
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Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja 2007-2013 

 

Megyei átfogó program célja: 

Meghatározza 2007-2013-as középtávú tervezési időszakra a finanszírozási forrásokhoz  

(II. NFT) illeszkedve a megyei koncepció alapján a megye fejlesztési céljait és a támogatások 

szempontrendszerét. 

 

Középtávon hangsúlyos célok 

A hosszú távú célok közül Győr-Moson-Sopron megyének az alábbi célok megvalósítására 

javasolt koncentrálni2: 

 Szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás hatékonyságának javítása; (Társadalom meg-

újítási OP, Társadalom infrastruktúra OP) 

 Humán közszolgáltatások kistérségi alapú szervezése a magasabb minőségi szolgálta-

tások nyújtása és az intézmények működtetésének fenntarthatósága érdekében; (Regi-

onális OP) 

 Működő klaszter programok folytatása, hatékonyságuk javítása, valamint a régióban 

induló új klaszter programokba való bekapcsolódás; (Regionális OP) 

 Nagyvárosok gazdasági specializációjának, együttműködésének az elősegítése, hogy a régió 

egésze számára jelentsen fejlesztésük versenyelőnyt – különös tekintettel Győr Autopolis 

pólus programjának megvalósítására (Gazdaságfejlesztési OP és Regionális OP) 

 Kkv-k fejlesztését segítő rugalmas pénzügyi támogatási és tanácsadási rendszer sike-

res működtetése, valamint innováció-transzfer szolgáltatások biztosítása; (Gazdaság-

fejlesztési OP) 

 Környezetvédelmi infrastruktúra kiépítésének folytatása, nagy hálózati rendszerek tel-

jessé tétele, valamint a kistelepüléseken egyedi a szennyvízkezelési beruházások elin-

dítása; (Környezetvédelmi és energetikai OP és Regionális OP) 

 Fejletlenebb kistérségek felzárkóztatása, aprófalvak elnéptelenedésének megakadályo-

zása infrastrukturális fejlesztésekkel, munkahelyteremtést ösztönző támogatásokkal; 

(Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Program) 

 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; (Közle-

kedési OP) 

 Megújuló energiaforrások minél szélesebb körben történő fenntartható hasznosítása; 

(Környezetvédelmi és energetikai OP) 

 A határ menti térségek integrációjának növelése. (Ausztria-Magyarország és Magya-

rország-Szlovákia Területi Együttműködési Program) 

 

 

                                                 
2
 A célok mögött a célt finanszírozó egyes programok elnevezése szerepel. 
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A program szerkezete 

 

1. Prioritások, intézkedések és beavatkozási területek leírása egységes szerkezet mentén 

2. A program finanszírozás forrásainak általános leírása 

3. A megvalósítás intézményrendszerének leírása 

 

 

Az egyes prioritások leírásának szerkezete 

 

 A prioritás hátterének, szükségességének rövid bemutatása 

 A prioritás általános céljainak megfogalmazása 

 A célok számszerűsítése, indikátorok meghatározása prioritás szinten 

 A prioritást megvalósító intézkedések leírása 

 A prioritás 2007-2013 közötti finanszírozási tervének összeállítása 

 Intézkedések, beavatkozási területek részletes leírása 

 

 

Az egyes intézkedések leírásának szerkezete 

 

 Az intézkedés tartalma 

 Az intézkedés megvalósítása során támogatható tevékenységek 

 Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások, intézkedések 

 

 

Az egyes beavatkozási területek részletes leírásának 

 

1. Intézkedés/beavatkozás címe 

2. Kapcsolódó prioritás megnevezése 

3. Az intézkedés/beavatkozás tartalmának rövid leírása 

4. Az intézkedés/beavatkozás megye specifikus szempontjai 

5. Kapcsolódás más megyei szinten fontos intézkedéshez 

6. Lehetséges megyehatáron átnyúló hatás 

7. Támogatandó projektek becsült száma 

8. Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

9. Egyéb javaslatok 
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Területi preferenciák 

 

Nagyvárások, megyei jogú városok 

Ezek a városok alapvetően megyére, de több esetben régióra kiható igazgatási, szolgáltatási 

szerepkörrel rendelkeznek. Ezekben a városokban koncentrálódik a tudás, van markánsan 

jelen a felsőoktatás, egyúttal az innovációs tevékenységek alappillérei. Törekedni kell az in-

novációs képességüknek lehetőleg a helyi gazdaság versenyképességének javítását szolgáló 

fejlesztésére, nemzetközi közúti, légi, vasúti elérhetőségük javítására, valamint szolgáltatásaik 

magas színvonalú ellátására. A városok fejlesztését agglomerációjukkal harmonizációban kell 

megtenni, miközben törekedni kell a városon belüli egyéni motorizációs közlekedés terhelé-

sének csökkentésére. A nagyvárosok közül is Győr a legnagyobb és legfejlettebb, szükséges a 

városnak az autóipari ágazathoz kapcsolódóan nemzetközi gazdasági versenyben betöltött 

szerepének megerősítése. 

Kistérségek középvárosai 

A megyébe egy középváros található, az egyetemi karral rendelkező Mosonmagyaróvár. A 

városoknak alapvetően környezetükre ható szolgáltatásaikban szervező szerepet kell betölte-

niük, elérhetőségüket javítani kell a megyei jogú városokhoz, nemzetközi közlekedési útvona-

lakhoz viszonyítva. A városoknak törekedniük kell arra, hogy kistérségi határaikon túlnyúló 

munkaerőpiaci szervező erővel rendelkezzenek, azaz meghatározó szerepük legyen egy térség 

foglalkoztatásban, további vállalatok letelepítésében. A megyében a kistérségek központi te-

lepülései többnyire kiegyensúlyozottan vannak jelen, kivételt a megye délnyugati része, Beled 

és Lövő térsége. 

Aprófalvak 

Az aprófalvak döntően a megye déli sávjában helyezkednek el, melyekben az elöregedés, 

elvándorlás figyelhető meg. A megye számára kulcskérdés, hogy segítse infrastrukturális fel-

tételeik javítását, több település együttműködésben a közösségi és alapszolgáltatások haté-

kony ellátásának megszervezését és nyújtását, valamint ösztönözze a helyi értekre, természe-

tik környezetre támaszkodva a munkahelyek teremtését. 

Felzárkóztatás 

A fejlettség szempontjából a leghátrányosabb helyzete térségek preferálása szükséges a jövő 

támogatási programjainál, amelyet a megye leginkább a regionális operatív program intézke-

déseinél tud érvényesíteni. Célszerű a leghátrányosabb helyzetű területeket régión belül meg-

különböztetni és nem országos összehasonlításban megjeleníteni. Javasolt egy általános jóléti, 

jövedelmei helyzet alapján megítélni a legelmaradottabb kistérségeket. Győr-Moson-Sopron 

megyéből Pannonhalma és Tét tartozik ebbe a körbe. A kifejezetten jóléti, a jövedelmi helyze-

tet leginkább jellemző mutatók esetén még a Csornai és a Kapuvári kistérség is a régió elma-

radottabb területek közé tartozik. 

Határ menti területek 

Mivel a megye két másik országgal határos, ezért alapvetőek számára a „jó szomszédi kap-

csolatok”. Az együttműködésben a kézenfekvő gazdasági előnyök kihasználásán túl törekedni 

kell a kölcsönös szolgáltatások nyújtására, különösen az EU tagországokban a mindennapi 

életre kiható szoros együttműködésre. A további együttműködések feltétele a közlekedési 

kapcsolatok továbbfejlesztése, melyhez államközi megállapodások is szükségesek. Az 

együttműködésben kockázatot jelent a környező országokból a régióba érkező folyók és ezzel 

együtt szennyezések.  
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Integrált projekt-finanszírozás 

A területi megközelítés, nem csak a fejlesztések térbeli preferálása szempontjából, hanem a 

helyi igényekhez leginkább alkalmazkodni képes döntéshozatali mechanizmusok alkalmazása 

miatt is fontos. Ez alapján javasolt szorgalmazni a térségileg és tematikusan integrált projek-

tek fejlesztését, ami a támogatás közvetítésben igényel újfajta megoldásokat. Ilyen integrált 

projektek lehetnek: 

o kistréségi közösségi közszolgáltatások fejlesztésére, turisztikai desztinációk fejleszté-

sére, helyi erőforrásokra építő agrár-, közösségi, turisztikai fejlesztések (Leader prog-

ram); 

o városi területek megújítása, különösen a leromlással fenyegetett lakótelepeken és a vá-

rosok növekedési potenciállal rendelkező központi tereiben; 

o Helyi foglalkoztatási lehetőségeket feltáró foglalkoztatási paktumok kidolgozása és 

megvalósítása; 

o A klaszter programok alapvetően ágazati szempontból koncentráltak, de pl. a Győri 

autóipari klaszternek van egy területi koncentrációs célja is, persze integrálva a térségi 

autóiparban érdekelt vállalkozásait is. 

 

Az átfogó program tervezett költségvetése 

Az Új Magyarország programban Győr-Moson-Sopron megye számára elérhető források a 

következők: 

Kötelezettségvállalás (265 Ft/euró) 

Operatív programok EU forrás 
EU támogatás 

millió euró 

EU támogatás mil-

lió forint 

Gazdaságfejlesztés ERFA 2 437 645 912 

Közlekedés ERFA + KA 6 290 1 666 792 

Társadalmi megújulás ESZA 3 362 890 854 

Elektronikus közigazgatás ERFA 36 9 469 

Államreform ESZA 145 38 539 

Társadalmi infrastruktúra ERFA 1 949 516 465 

Környezet, energia ERFA + KA 3 853 1 021 034 

Nyugat-Dunántúl ERFA 464 122 895 

Végrehajtás támogatása ERFA 343 90 920 

Európai Területi Együttműködés ERFA 343 90 895 

Agrár és Vidékfejlesztési Program EMVA 3 806 1 008 548 

Halászati Program EHA 34 9 087 

Nemzeti Teljesítmény Tartalék - 373 98 956 

Összesen - 23 435 6 210 365 

 

A táblázatban szereplő forrásokra pályáznia kell a megye önkormányzatainak, civil szerveze-

teinek, vállalkozásainak. Egy magas szintű projektfejlesztési aktivitás mellett, remélhetőleg a 

Nyugat-dunántúli ROP-ból legalább lakosság arányosan, míg az ágazati operatív programok-

ból a lakosság arányánál több forrásban részesül majd a megye. 
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Decentralizált források: 

Regionális Operatív Program (A regionális Fejlesztési Tanács és a Kormány által elfogadott 

2006.12.06-i változat) 

 

Prioritás 
EU + állami támogatás 

Millió Ft megoszlás 

Gazdaságfejlesztés 22 200 16,0% 

Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 36 000 25,8% 

Városfejlesztés 27 500 19,7% 

Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 28 300 20,3% 

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastruktúrája 25 400 17,6% 

Összesen 139 400 100,0% 

Technikai segítségnyújtás 5 100  

Mindösszesen 144 500  

 

Határ menti programok 

A megye még a jövőben számíthat a területi együttműködés programjaira is. A megyét mind 

az osztrák, mind a szlovák határ menti programok részben érintik. 

Programok EU támogatás (millió forint) 

Magyarország-Szlovákia Területi Együttműködési Program 27 825 

Ausztria-Magyarország Területi Együttműködési Program 9 143 

 

Egyéb állami támogatások 

A tisztán hazai célú támogatások tervezete csak 2007-re ismert a parlament által elfogadott 

költségvetési törvény alapján országosan: 

- 10,3 mrd Ft. decentralizált területfejlesztési célú támogatás  

- 10,8 mrd Ft helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására  

- 5,8 mrd Ft a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására 

Az utolsó támogatási típus Győr-Moson-Sopron megyét a jelenlegi besorolás mellett viszont 

alig érinti. Ennek érdekében fokozni kell a megye és a régió aktivitását, a hátrányos helyzetű 

térségek meghatározására vonatkozó módszertan és mutatórendszer átalakítására.  

 

Vállalkozói források 

A megye gazdaságának 2000-2006 közötti beruházási aktivitása alapján Győr-Moson-Sopron 

megyében a magángazdasági szereplők részéről folyó áron kb. évi 120-140 mrd Ft, a teljes 

időszakot tekintve – a közszféra nélkül – mintegy 850-1.000 mrd Ft vállalati beruházásra le-

het számítani. Ezt az értéket pozitívan befolyásolják, majd az állami támogatások, amelyek 

várhatóan további fejlesztéseket indukálnak és nem a meglévő fejlesztési forrásokat helyette-

sítik majd. 
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A program megvalósítása 

A megye területfejlesztésben betöltött szerepét alapvetően az önkormányzati és a területfej-

lesztési törvény határozza meg: 

 1990. évi LXV. törvény 70. § (3) bekezdése, amely szerint „A területfejlesztési feladatok, ille-

tőleg a kormányzati területi fejlesztési programok összehangolását - a külön törvényben meg-

állapított feladatkörben és szervezetben - a megyei területfejlesztési tanács végzi.” 

 A területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. tv. tételes előírásai alapján 

működik megyei területfejlesztési tanács 

Megyei területfejlesztési intézményrendszer helyzete 

Megyei szinten az önkormányzatok és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek ösz-

szesítésével mintegy 7-8 fős szakmai kapacitás áll rendelkezésre területfejlesztési célú felada-

tok ellátására. Igaz, hogy megyei fejlesztési program végrehajtására reálisan csak 4-5 fővel, a 

megyei fejlesztési tanács munkaszervezetének munkatársaival lehet számolni. A munkatársak 

széles tapasztalatot szereztek a kis léptékű, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházá-

sok támogatásainak lebonyolításában továbbá a megye egésze, kistérségei és települései érde-

keinek következetes képviseletében (a hazai és nemzetközi fórumokon, illetve támogatási 

konstrukciókban. A megyei önkormányzat hivatalában dolgozó munkatársak feladatait nagy-

részt lekötik a megyei közgyűlés bizottságainak munkái. Nem egyértelmű, hogy a megyei 

önkormányzat az egyeztetési, koordinációs feladataival miként tud hatékonyan élni. 

 

A jövő tendenciái 

 A kormányzati decentralizációs szándékok fő iránya az önkormányzati régiók létre-

hozása és a megyék megszűntetése.  

 A fenti önkormányzati váltást biztosító törvényi háttér hiányában a kormányzat meg-

kezdte a dekoncentrált szervek regionalizálását. 

 2007-től nincsen már semmilyen, a megyei területfejlesztési tanácsok hatáskörébe 

tartozó decentralizált forrás. A korábbi években indult lezáratlan projektek csak rövid 

távon adnak feladatot a megyei területfejlesztési tanácsnak és munkaszervezetének. 

 

Javaslat a megyei intézményrendszer szerepére a megyei fejlesztési program végrehajtásában 

 A Parlament a kormányprogramban foglaltakkal ellentétben úgy dönt, hogy további 

támogatási forrásokat biztosít a megyei fejlesztési tanácsok számára 

 Részt vesznek a megyei szintű fejlesztések megvalósításában 

 a Nyugat-dunántúli ROP Győr-Moson-Sopron megyét érintő megvalósításában 

 Közös Programozási és Monitoring Bizottságo(k) tagjaként az osztrák-magyar 

és a magyar-szlovák területi együttműködési program megvalósításában 

 Részt vesznek a regionális fejlesztési tanácshoz telepített decentralizált források mű-

ködtetésében 

 Egyéb feladatok: projekt monitoring, OP pályázatok véleményezése, határ menti pro-

jektek értékelése, megyei jelentőségű projektek előkészítése, területfejlesztési javas-

latok kidolgozása, megyei területfejlesztési program megvalósításának éves nyomon 

követése, valamint közbenső és végső értékelése. 

 A megyei területfejlesztési tanács területfejlesztési kapacitásának átvétele a Nyugat-

dunántúli ROP közreműködő szervezetébe 
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I. Megyei átfogó program összefoglalása 
 

 

A ’Partnerség 2007-2013 Program’ keretein belül a régióra, a régiót alkotó megyékre, vala-

mint a régió öt nagyvárosára és térségére készülnek egységes metodika szerint dokumentu-

mok. Jelen kötet a megye helyzetelemzésére (1. kötet) alapozva, a hosszú távú fejlesztési 

koncepcióban (2. kötet) megfogalmazott jövőkép és célkitűzések középtávon megvalósítható 

elemeit fogja össze. 

A 2006. októberi tervezői egyeztetés alapján a megyei program kötetek követik a régió átfogó 

programjának szerkezetét, a tartalmi elemeket összehangolják, de az egyes programok a me-

gye sajátos szükségleteit tükrözik. 

 

 

Megyei átfogó program célja: 

Meghatározza 2007-2013-as középtávú tervezési időszakra a finanszírozási forrásokhoz  

(II. NFT) illeszkedve a megyei koncepció alapján a megye fejlesztési céljait és a támogatások 

szempontrendszerét. 

 

 

Alapfeltételek 

o A megyei átfogó program szerkezete a megyei koncepcióban megfogalmazott prioritá-

sokat követi.3 a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) szer-

kezetét, tartalmi vonatkozásait a jobb átláthatóság érdekében. 

o Megkülönböztetésre kerülnek azok a célok, tevékenységek, melyeket az országos lép-

tékű ágazati operatív programok, illetve melyeket a regionális operatív programok fi-

nanszíroznak. 

o Az ágazati programok estén feladat a megye fejlesztésével összefüggő sajátos (projekt 

kiválasztási) szempontok megfogalmazása, nagy értékű fejlesztéseknél a kulcsprojek-

tek felsorolása, míg a megyei programoknál a megyével közösen az intézkedések rész-

letes kidolgozása. 

o A megyei átfogó programnál, ahol releváns meg kell különböztetni a kistérségek elté-

rő fejlesztési szempontjait. 

o A megyei átfogó programot a megyei fejlesztési koncepció alapján kell elkészíteni a 

megyei és a megyei jogú városi, valamint a kistérségi koncepciók figyelembe vételével. 

 

 

                                                 
3
 A régió átfogó program szerkezete a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) szerkeze-

tét követi. 
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Középtávon hangsúlyos célok 

A hosszú távú célok közül Győr-Moson-Sopron megyének az alábbi célok megvalósítására 

javasolt koncentrálni4: 

 Szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás hatékonyságának javítása; (Társadalom meg-

újítási OP, Társadalom infrastruktúra OP) 

 Humán közszolgáltatások kistérségi alapú szervezése a magasabb minőségi szolgálta-

tások nyújtása és az intézmények működtetésének fenntarthatósága érdekében; (Regi-

onális OP) 

 Működő klaszter programok folytatása, hatékonyságuk javítása, valamint a régióban 

induló új klaszter programokba való bekapcsolódás; (Regionális OP) 

 Nagyvárosok gazdasági specializációjának, együttműködésének az elősegítése, hogy a ré-

gió egésze számára jelentsen fejlesztésük versenyelőnyt – különös tekintettel Győr 

Autopolis pólus programjának megvalósítására (Gazdaságfejlesztési OP és Regionális OP) 

 Kkv-k fejlesztését segítő rugalmas pénzügyi támogatási és tanácsadási rendszer sike-

res működtetése, valamint innováció-transzfer szolgáltatások biztosítása; (Gazdaság-

fejlesztési OP) 

 Környezetvédelmi infrastruktúra kiépítésének folytatása, nagy hálózati rendszerek tel-

jessé tétele, valamint a kistelepüléseken egyedi a szennyvízkezelési beruházások elin-

dítása; (Környezetvédelmi és energetikai OP és Regionális OP) 

 Fejletlenebb kistérségek felzárkóztatása, aprófalvak elnéptelenedésének megakadályo-

zása infrastrukturális fejlesztésekkel, munkahelyteremtést ösztönző támogatásokkal; 

(Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Program) 

 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; (Közle-

kedési OP) 

 Megújuló energiaforrások minél szélesebb körben történő fenntartható hasznosítása; 

(Környezetvédelmi és energetikai OP) 

 A határ menti térségek integrációjának növelése. (Ausztria-Magyarország és Magya-

rország-Szlovákia Területi Együttműködési Program) 

 

                                                 
4
 A célok mögött a célt finanszírozó egyes programok elnevezése szerepel. 
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A program szerkezete 

 

1. Prioritások, intézkedések és beavatkozási területek leírása egységes szerkezet mentén 

2. A program finanszírozás forrásainak általános leírása 

3. A megvalósítás intézményrendszerének leírása 

 

 

Az egyes prioritások leírásának szerkezete 

 

 A prioritás hátterének, szükségességének rövid bemutatása 

 A prioritás általános céljainak megfogalmazása 

 A célok számszerűsítése, indikátorok meghatározása prioritás szinten 

 A prioritást megvalósító intézkedések leírása 

 A prioritás 2007-2013 közötti finanszírozási tervének összeállítása 

 Intézkedések, beavatkozási területek részletes leírása 

 

 

Az egyes intézkedések leírásának szerkezete 

 

 Az intézkedés tartalma 

 Az intézkedés megvalósítása során támogatható tevékenységek 

 Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások, intézkedések 

 

 

Az egyes beavatkozási területek részletes leírásának 

 

1. Intézkedés/beavatkozás címe 

2. Kapcsolódó prioritás megnevezése 

3. Az intézkedés/beavatkozás tartalmának rövid leírása 

4. Az intézkedés/beavatkozás megye specifikus szempontjai 

5. Kapcsolódás más megyei szinten fontos intézkedéshez 

6. Lehetséges megyehatáron átnyúló hatás 

7. Támogatandó projektek becsült száma 

8. Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

9. Egyéb javaslatok 
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II. Humánerőforrás bővítése és megújítása  

A program keretében a gazdasági aktivitás növelésére irányuló stratégia a foglalkoztatáspoli-

tika, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások és az egészség megőrzését és helyreállítá-

sát célzó szolgáltatások, valamint az ’itthon tudat’ erősítésének,a népességnem a megyében 

tartásának eszközeire építve valósul meg.  

A különböző intézkedések az alábbi közös célok mentén valósulnak meg: 

1. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása; 

2. A gazdasági aktivitás területi különbségeinek csökkentése; 

3. A változásokhoz való alkalmazkodás segítése; 

4. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése; 

5. Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása;  

6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása. 

A nemek közti, a fogyatékossággal élők és a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőség 

erősítése horizontális szempont, érvényesülésüket egyfelől minden beavatkozás tervezése és 

végrehajtása során szem előtt kell tartani, másfelől megvalósításukat célzott intézkedések is 

szolgálják. 

 

Győr-Moson-Sopron megye humánerőforrás-fejlesztésének általános céljai: 

 A népesség képzettségének folyamatos és további emelése, nyelvtudásának, informatikai 

tudásának emelése, bővítése nemcsak iskolai rendszerű képzés keretében, hanem az egy éle-

ten át való tanulás lehetőségeinek megteremtése révén is. 

 A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése.  

 A gazdaság folyamatosan változó igényeinek, szükségleteinek megfelelően a szakképzés és 

intézményrendszerének megújítása, a szakképző intézmények átvilágítása. 

 A munkanélküliség újbóli csökkentése, illetve a tartós munkanélkülivé válás megakadá-

lyozása. 

 A felnőttképzés kiszélesítése, az át- és továbbképzés lehetőségeinek a megye minden terüle-

tén való elérésének biztosítása, ezáltal a munkaerő-piaci esélyek növelése. 

 A fokozatosan idősödő lakosság egészségügyi és szociális ellátási kapacitásának növelése, 

gondozási hálózat kiépítése, különös hangsúlyt fektetve a megye periférikusabb helyzetű 

térségeire. 

 A lakosság egészségi és mentális állapotának javítása. 

 A civil szervezetek feladatvállalásának további erősítése, hangsúlyozottan az egészségügyi, 

szociális szolgáltatások és az oktatás, képzés terén. 

 Kulturális és épített környezet értékeinek megóvása, kastélyok, kúriák értéknövelő megújítá-

sa és elsősorban turisztikai célú hasznosítása. 

 Műemlékek értékmegőrzése, műemléki szempontból védett épületek, népi és nemzetiségi mű-

emlékek használatot segítő megőrzése. 

 Múzeumok, régészeti lelőhelyek látogatottságot növelő fejlesztése. 

 Elsősorban kistelepüléseken a közösségi (benne a nemzetiségi) rendezvények támogatása. 

 A kulturális tőke és a helyi és megyei identitás fejlesztése a társadalmi kohézió és a krea-

tivitás erősítése érdekében. 
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Átfogó cél: A fejlett és innovatív gazdasági szerkezetben rejlő tartalékok kiaknázása, a partner-

ségi kapcsolatok szorosabbra fűzése és az emberi tudás és képességek folyamatos fejlesztése 

révén a munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása 60% fölé emelkedjen. A foglalkozta-

tási színvonal további emelkedésével párhuzamosan csökkenjen a munkanélküliség, ennek ha-

tására javuljon a lakosság jövedelmi helyzete, életminősége, a szociális ellátórendszer szolgálta-

tásainak fejlesztésével karöltve pedig a vidék népesség-megtartó képessége. 

 

Célok számszerűsítése, indikátorok prioritás szinten: 

 

Az indi-

kátor 

típusa 

Mutató 
Mérték-

egység 
Bázis  

Cél 

(2013) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

hatás Aktivitási arány % 
57,4 

(2006. II. 

negyedév) 

 KSH évente 

hatás Foglalkoztatatási arány % 
55,1 

(2006. II. 

negyedév) 

 KSH évente 

hatás 
A közszférán kívül fog-

lalkoztatottak aránya 
% 

74,7 

(2006. I. 

félév) 

 KSH évente 

hatás 
Részmunkaidőben fog-

lalkoztatottak aránya 
% 

5,9 

(2006. I. 

félév) 

 KSH évente 

hatás Munkanélküliségi ráta % 
4,0 

(2006. II. 

negyedév) 

 KSH évente 

hatás 
Passzív munkanélküliek 

száma 
ezer fő 

1,2 

(2006. II. 

negyedév) 

 KSH évente 

hatás 
Pályakezdő munkanélkü-

liek aránya 
% 

3,9 
(2005) 

 ÁFSZ évente 

hatás 

A tartósan (180 napon 

túl) munka nélkül lévők 

aránya 

% 
38,1 

(2005) 
 ÁFSZ évente 

hatás 
Inaktív keresővel rendel-

kező háztartások aránya 
% 

29,5 
(2005) 

 KSH 
a programozási időszak 

kezdetén és végén 

hatás 

Az alkalmi munkaválla-

lói könyvet kiváltók 

között a munkaviszony-

nyal nem rendelkezők 

aránya 

% 
87,0 

(2005) 
 ÁFSZ évente 

hatás 
Foglalkoztatott fogyaté-

kosok aránya 
% 

9,8 

(2001) 
 KSH 

a programozási idősza-

kot megelőzően és végén 

eredmény 

A rendszeres szociális 

segélyezettek közül fog-

lalkoztatottak aránya 

% 
58,4 

(2005) 
 KSH évente 

eredmény 

Az aktív munkaerő-piaci 

eszközökkel támogatot-

tak közül a képzésben 

részt vevők aránya 

% 
33,5 

(2006. I. 

félév) 

 ÁFSZ évente 

eredmény 

A regisztrációba kerülés 

és az elhelyezkedés közti 

átlagos időtartam  

nap   ÁFSZ évente 
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eredmény 

A munkaerő-piaci szol-

gáltatások segítségével 

vállalkozóvá vált mun-

kanélküliek aránya 

%   ÁFSZ évente 

eredmény 

Az aktív foglalkoztatási 

programokban részt 

vettek közül az elhelyez-

kedettek és egy év múl-

tán is alkalmazásban 

állók aránya 

%   ÁFSZ évente 

output 

A támogatott progra-

moknak köszönhetően 

megtartott álláshelyek 

száma 

db   IH évente 

output 
~ ebből: hátrányos hely-

zetű célcsoport számára 
db   IH évente 

 

 

P1/I1.: Innovatív, magasan képzett emberi erőforrás megteremtése 

 

Beavatkozások/intézkedések: 

1. A foglalkoztatás biztonságának megteremtése 

A munkaerő-piaci részvétel növelésére irányuló stratégia sikeres megvalósításának egyik 

alappillére, hogy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) a munkaerőpiacon meghatározó 

szerepet betöltő, eredmény-orientált és ügyfélbarát szolgáltatóvá váljon. Ennek megvalósítása 

elsősorban központi igazgatásszervezési feladat, de a szolgálat területi egységeiben is adott a 

lehetőség a keret tartalommal való megtöltésére.  

Az intézkedés főbb elemei: 

 A helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez igazodó aktív 

munkaerő-piaci eszköztár működtetése. Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci tá-

mogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok 

szükségesek, elsősorban: 

- a rokkantsági nyugdíj rendszerének átalakításával érintettek, 

- a pályakezdők  

- az idősebb korosztály, 

- az alacsony iskolai végzettségűek és a piac igényének már nem megfelelő 

szakképesítéssel rendelkezők 

- munkaerő-piacra belépni vagy visszatérni kívánó nők  

számára. 

 A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését se-

gítő képzés, egyénre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások (például: képességek fel-

mérése, álláskeresést segítő tanácsadás, állásközvetítés, állásrotáció stb.) kiterjesztése 

a regisztrált munkanélkülieken túl mindenkire, aki munkavállalási korú, munkaképes, 

de munkajövedelem hiányában – és rászorultsága okán – már csak valamilyen szociá-

lis ellátásban részesül 

 A foglalkozási rehabilitáció rendszerének kialakítása a megváltozott munkaképessé-

gűek foglalkoztatásának növelése érdekében. 

 A fogyatékkal élők emberek integrált (képességeihez igazodó munkahelyen történő) 

foglalkoztatásának támogatása. 
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 A foglalkoztatás fejlesztését szolgáló partnerség erősítése; beleértve a gazdasági sze-

replőkkel, az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, a szociális szolgáltató szer-

vezetekkel, oktatási és képzési intézményekkel 

 Szervezetfejlesztés az ÁFSZ megyei egységeiben 

 

2. A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 

A beavatkozás az álláskeresést és a munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrast-

ruktúrájának fejlesztéséhez járul hozzá.  

A munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a gazdaság igényeihez igazodó képzési szerkezetre 

és a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolását eredményesen segítő eszközökre van 

szükség. A munkaerőpiac folyamatos változása új típusú szolgáltatásokat vár a képzési rend-

szertől, az Állami Foglalkoztatási Szolgálattól (ÁFSZ) és a szociális és gondozói szolgáltatá-

soktól is. Ezért az infrastrukturális fejlesztéseknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy a munka-

erő-piaci részvételt segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, ru-

galmasabban alkalmazkodjanak a folyamatosan változó gazdaság igényeihez.  

Az intézkedés főbb elemei: 

 Az eredményes beavatkozás és a változásokra való felkészülés érdekében a munkaerő-

kereslet és kínálat mindenkori helyzetét és előrejelzését szolgáló meglévő munkaerő-

piaci adatbázisok összehangolása és továbbfejlesztése 

 Térségi Integrált Szakképző Központ létesítése Győrött és Sopronban. 

 A felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése. 

 Integrált foglalkoztatási, szociális és gondozói szolgáltató-rendszer infrastrukturális és 

informatikai feltételeinek megteremtése. 

 

3. A társadalmi befogadást segítő infrastruktúra fejlesztése korszerű informatikai 

eszközök támogatásával 

A társadalmi befogadást támogató infrastrukturális fejlesztések közvetetten járulnak hozzá a 

munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez. Elsődleges céljuk a szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek csökkenté-

se, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok hozzáférésének javítása. A 

fejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani a  

 A fogyatékosok társadalmi részvételének biztosítására, a rehabilitációs lehetőségek 

erősítésére, hozzáférési esélyeik növelésére, a helyzetüket nehezítő fizikai és kommu-

nikációs akadályok lebontására 

 A szociális szolgáltatások modernizációjára, informatikai fejlesztésre, foglalkoztatást 

bővítő eszközökkel való kombinálásuk erősítésére 

Az intézkedés főbb elemei: 

 Akadálymentesítés a munkahelyeken. 

 A fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának támogatása 

 A szociális és gyermekjóléti ellátórendszer fejlesztése 

 Gyermekbarát munkahelyek. 
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4. A fiatalok sikeres pályakezdésének és letelepedésének támogatása, az itthon tudat 

erősítése 

A megye munkaerőpiacának kiegyensúlyozott fejlődését biztosítja, ha a felsőoktatási és szak-

képzést folytató intézmények között egy partnerségen alapuló, hálózati együttműködés jön 

létre, amely kooperál a gazdasági szereplőkkel, kiszolgálja azok igényeit. 

A tapasztalatok szerint a pályaválasztás előtt álló fiatalok továbbtanulási, elhelyezkedési lehe-

tőségeket mérlegelő döntéshozatalában kevés a tudatos elem, hiányzik az életpálya tervezés.  

A sikeres pályakezdés támogatásának főbb elemei  

 Karrierszolgáltatások kialakítása, munkatapasztalat szerzés támogatása 

 Hálózati együttműködés korszerű képzési módszerek alkalmazásának elterjesztésére 

 Fiatalok letelepedésének támogatása 

 

Szükséges a munkavállalók, vállalkozások alkalmazkodásának segítése a gazdasági, techno-

lógiai, társadalmi változásokhoz, a versenyképes tudást biztosító szakképzés, felsőoktatás és 

felnőttképzés egymásra épülő rendszerének kialakítása („legjobb rendszer”), amely biztosítja 

a megfelelő emberi erőforrást a megye gazdasága számára (különös figyelemmel a megye 

meghatározó ágazataiban). Ennek alapfeltétele a tudatos pályaválasztás kialakítása, a karrier-

tervezés elterjesztése, továbbá a képzés-kínálat folyamatos alkalmazkodása a munkaerőpiac 

igényeihez. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerő-piaci szereplők közötti partnerségek 

megerősítésére, a létszámleépítéssel érintett munkavállalóknak a munkaerőpiacról való kiszo-

rulására, illetve a foglalkoztatási válságok megelőzésére (kiemelten a néhány nagyobb mun-

káltatóra alapozó, sérülékeny munkaerőpiacokon). A szinergiahatások elérése érdekében a 

megvalósuló fejlesztéseket a munkaadói, munkavállalói, oktatási-képzési, gazdasági érdek-

képviseleti, civil és önkormányzati szektor szereplői közötti széles körű partnerségben (lehe-

tőség szerint területi foglalkoztatási paktumokon belül) szükséges megvalósítani, koordinálni. 

Szükséges a megye közoktatási rendszerének reformja, az eredményesség és hatékonyság 

javulása. Meg kell teremteni az egész életen át tartó tanulás megalapozását (hogy az alap- és 

középfokú oktatás minden tanuló számára biztosítsa a használható tudás megszerzését, és 

azoknak az alapkészségeknek az elsajátítását, amelyekre építve felnőttként is képes lesz fo-

lyamatosan fejleszteni a tudását, készségeit). Lehetőséget kell biztosítani, hogy a hátrányos 

helyzetű, lemorzsolódott, és az elmaradott térségekben élő gyermekek hozzáférjenek a magas 

színvonalú oktatáshoz, az „új és második esély” típusú programokhoz. Az egész életen át tartó 

tanuláshoz és a munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges kompetenciák fejlesztéséhez szüksé-

ges a közoktatási infrastrukturális feltételek fejlesztése.  

Fontos cél, hogy az azonos szinthez tartozó intézménytípusok és az egyes intézmények közöt-

ti teljesítménykülönbségek mérséklődjenek (célszerű kistérségi szinten kiépíteni azokat a 

struktúrákat, amelyek alkalmassá teszik a rendszert arra, hogy egy átfogó, helyi (kistérségi) 

minőségirányítási célrendszer segítségével konkrét minőségirányítási rendszer kontrolljában 

hatékonyan és szakszerűen közre tudjon működni).  

A fejlesztések során figyelembe kell venni a megye sajátos településszerkezetét, törekedni 

kell a kistérségi, mikrotérségi feladatellátásra, és a civil szféra bevonására is. 

A kistelepülési iskolák szakképzett pedagógusok ellátottságban, felszereltségben, a modern 

képzési infrastruktúrákhoz való hozzáférésben nem tudnak lépést tartani a nagyobb és jobb 

helyzetben lévő intézményekkel. Szükség van olyan modellek elindítására, amelyekben nem-

csak az iskola fenntartását biztosított, hanem egyidejűleg a minőség folyamatos fejlesztésének 
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feltételeit is meg lehet teremteni anélkül, hogy a költségvetési források megnövekednének. A 

kisiskolák fennmaradásának egyedüli biztosítéka az együttműködés. Ennek egyik alulról 

szerveződő formája az, hogy az önkormányzatok és a kisiskolák olyan hálózatot hoznak létre, 

amelyben megosztják és kiaknázzák egymás erőforrásait - emelve az oktatás minőségét, anél-

kül, hogy bármely iskola bezárására sor kerülne. A többcélú társulások megjelenésével megte-

remtődtek a hatékony együttműködések alapfeltételei, így a tartalmi fejlesztés lehetősége is. 

Korábban a közös közoktatási feladatellátást elsősorban a többletforrások megszerzésének 

lehetősége motiválta, de az utóbbi időszakban több kistérségben az együttműködés szakmai-

lag is megalapozott valós igénye a hatékony közoktatási feladatellátás elősegítőjévé vált, de 

megkezdett fejlesztés folytatása szükséges.  

 

Törekedni kellene több helyszínen működő, multifunkcionális mikrotérségi közoktatási in-

tézmények létrehozására (iskolabusz szolgáltatással), amelyek 8 évfolyamos általános iskola-

ként, óvodai és alapozó alapfokú művészetoktatási intézményegységekként, továbbá lakóhelyi 

közösségi feladatok ellátójaként (pl. kulturális programszervezés, felnőttoktatás, felnőttképzés 

stb.) is működnének. 

 

Sajátos problémát jelentenek a megyei jogú városok, amelyek az eredményesen működő in-

tézményhálózatukkal önállóan is képesek gazdaságosan megvalósítani feladataikat, így ezek a 

többcélú kistérségi társulás létrehozásában nem igazán érdekeltek, és csak több-kevesebb 

fenntartás mellett vehetők rá az aktív részvételre. Újra kell gondolni a nagyvárosok beiskolá-

zási körzeteit, és a saját kistérségében betöltött szerepét, megvalósíthatósági tanulmányokban 

meg kell vizsgálni az együttműködési lehetőségeket. 

 

A hatékonyabb ellátás megszervezése érdekében, elsősorban azokra a területekre indokolt 

koncentrálni ahol megalapozott igény jelentkezik. Biztosítani kell, hogy a támogatási források 

nagyobb hányada valóban a hátrányosabb helyzetű közoktatási mikrotérségekbe jusson. Ki-

emelt figyelmet kell fordítani azokra a városias településektől távolabb eső közoktatási 

mikrotérségekre (pl. téti kistérség, lövői mikrotérség), amelyeket vagy a humán szolgáltatá-

sokhoz történő nehézkes hozzáférés, és/vagy a szolgáltatások leromlott műszaki infrastruktu-

rális állapota jellemez. A tanulói mobilitás biztosítása érdekében szükséges iskolabuszok be-

szerzését is támogatni a közösségi közlekedés lehetőségeinek megvizsgálása mellett. 

Támogatható tevékenységek: 

- A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés kialakítása (győri és soproni 

TISZK kialakítása, megyei képzési hálózat kialakítása, és csatlakozás a REMEK-ből, 

a régióban működő TISZK-ekből és az iskolarendszerű szakképzés intézményeiből ál-

ló regionális képzési hálózathoz). 

- Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és -képzési programok. 

- A hátrányos helyzetűekre irányuló képzési programok. 

- Pályaorientációs, pályatanácsadási és pályakövetési szolgáltatások fejlesztése (szom-

bathelyi és zalaegerszegi TISZK tapasztalatait felhasználva átfogó Tanuló-Szülő-

Tanácsadó Rendszerek bevezetése a soproni és győri TISZK-ben, a megye szakképző 

intézményeiben, a felsőoktatási intézmények bázisán működő karrier irodák továbbfej-

lesztése a Széchenyi István Egyetemen és a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, a Fog-

lalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) szolgáltatásainak és kapcsolatrendszerének 

fejlesztése). 

- Munkahelyi képzések. 
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- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése. 

- Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság (a nem hagyományos foglalkoztatási for-

mák, mint a távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, állásrotációs modellek alkalma-

zása, irányítási, munkaszervezési, humánerőforrás-gazdálkodási rendszerek korszerű-

sítése stb.). 

- Kedvezőtlen munkakörülmények felszámolása. 

- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között, a társadalmi párbeszédintéz-

ményeinek és mechanizmusainak fejlesztése¸ a vállalkozások társadalmi felelősségvál-

lalásának fokozása. 

- Civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmaz-

kodásuk segítése (Kútfő hálózat bevonásával). 

- A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének tá-

mogatása a közoktatásban és a szakképzésben (a Győri Térségi Iskola és Óvodafej-

lesztő Központ: TIOK, és a létrejövő TISZK-ek koordinálásában). 

- A közoktatási és felsőoktatási intézmények művelődési, szociális, egészségnevelési és 

szabadidős szolgáltató szerepének erősítése, az oktatási és kulturális intézmények 

együttműködésének erősítése. 

- Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése (IKT, e-

learning). 

- A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása (az előzetesen 

megszerzett tudás elismerési rendszerének bevezetése a nyugat-dunántúli regionális 

képzési hálózat koordinálásban). 

- Az interkulturális nevelés fejlesztése, a nemzetiségi és migráns tanulók és felnőttek 

beilleszkedésének támogatása (interkulturális és nemzetiségi pedagógusképzés, szak-

nyelvi képzés, továbbképzések támogatása, módszertani fejlesztések stb.). 

- Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése (az eredményes-

ség mérésére szolgáló, a pedagógusképzésben és az iskolai gyakorlatban alkalmazott 

egységes szemléletű, sztenderdekre alapozott mérésértékelési rendszer kialakítása, 

amely két területre terjed ki: egyrészt a tanulói mérésértékelésre, másrészt az intézmé-

nyek mérésértékelésére). 

- A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók továbbképzése (pl. a pedagó-

gusok szakmai módszertani felkészítése a megváltozó tanári munka ellátására, vezető 

tanár: képzési programokban gondolkodó, a program egészét átlátó, szervező pedagó-

gusok, facilitátor: egy-egy tanulócsoport munkáját hivatott szervezni, tutor: egyéni ta-

nulási tervhez alkalmazkodva egy-egy tanuló fejlődéséért felelős). 

- A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása (mikrotérségi 

együttműködések erősítése, csatlakozás a regionális közoktatási tanügy-igazgatási tu-

dásportálon/tudásbázishoz). 

- A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integrált okta-

tásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása 
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- A kiemelkedően tehetséges hallgatók tehetségét támogató és fejlesztő, tehetséggondozó 

programok elterjesztése 

- Az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának elterjesztése (a pedagógiai reformhoz szük-

séges IKT eszközök biztosítása: számítógép, projektor, interaktív tábla stb., informá-

ciós rendszerfejlesztés, mérés-értékelési rendszerek infrastruktúrájának kialakítása). 

- Óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, 

rekonstrukciója, korszerűsítése, bővítése 

- Új óvodák létrehozása, ahol nem működik gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

szolgáltatás 

- Oktatás módszertani fejlesztés, civil szervezetek bevonása (szakmai módszertani és 

szervezetfejlesztési segítségnyújtás, képzés, a jó példák gyűjtése, legjobb szervezeti 

példák átadása, tájékoztatási programok indítása a Kútfő hálózat keretében). 

 

Kapcsolódó beavatkozások/intézkedések: 

1.1. Alkalmazkodóképesség javítása (TAMOP-ESZA) 

1.2. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (TAMOP-ESZA) 

1.3. Az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának elterjesztése (TIOP-ERFA) 

1.4. Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (ROP-ERFA) 

 

P1/I2.: Egészségügyi és szociális ellátórendszer, gondozási hálózat kiépítése, kiszélesítése 

az idősödő lakosság ellátásának növelésére 

 

A hátrányos helyzetű emberek sikeres munkaerő-piaci beilleszkedéséhez a foglalkoztatható-

ság javítása mellett szükség van az egészségügyi és szociális szolgáltatásokra is. A régió apró-

falvas településszerkezete és a lakosság rossz egészségügyi helyzete miatt alapvető fontossá-

gú a egészségügyi ellátások és szolgáltatások lakosságközelibbé tétele és lehetőség szerint 

helybeni biztosítása, valamint a régió lakosságára jellemző egészségi kockázatok megelőzése. 

Az egészségügyi szolgáltatók (főként kiskórházak) párhuzamos aktív fekvőbeteg ellátásainak 

megszüntetését regionális szakmai és költséghatékonysági szempontok is sürgetik, melyek 

révén a krónikus és rehabilitációs szolgáltatások és ellátási formák kerülnek előtérben. Ezek 

kiszolgáló terápiás funkcióit az erőforrás koncentráció okán célszerű a meglévő szakmai prog-

ramokkal rendelkező, azt ellátni kívánó egészségügyi szolgáltatókra összpontosítani, az 

igénybevevő rehabilitációs szolgáltatásokat pedig ezek köré szervezni.  

Az aktív ellátást követően vagy egész életükben, vagy folyamatosan hosszú távon szükséges a 

betegek rehabilitációja, nyomon követése, a normális életbe való visszavezetése, a szakszerű 

ápolás biztosítása, mely révén a családi terhek csökkennek, a betegek pedig önellátók és mun-

kaképesek lesznek. 

 

A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy a társadalmi 

kirekesztéssel leginkább veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok 

végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő szolgáltatási háttér. A „rejtőzködő” szegények 

elérése érekében szükség van a szociális, közösségi és civil célokat szolgáló komplex térségi 

és települési fejlesztésekre, különösen a perifériák, aprófalvak, zárványok, hátrányos helyzetű 

mikrotérségek területén.  
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Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, a női munkavállalás megkönnyítése a 

családközeli-, az idősek gondozása az otthonközeli ellátások fejlesztését igényli, mely a meg-

lévő társulások helyi szükségletekhez illeszkedő átalakítását vonja maga után. A szociális 

szolgáltatások korszerűsítése hosszú távon a területi különbségek csökkentését, a szolgáltatá-

sokhoz való egyenlő hozzáférést és az ellátások minőségének javítását szolgálja, elősegítve a 

hátrányos helyzetű csoportok – pl. aprófalvakban élő kisgyermekes nők, hajléktalanok, szen-

vedélybetegek, speciális problémákkal küzdő gyermekek és fiatalok, fogyatékkal élők, romák 

– munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedését. 

 

Támogatható tevékenységek: 

- Az aktivitás növelésének elősegítését az egészségi állapot és a munkavégző képesség 

javítását támogató szolgáltatások fejlesztése. 

- Egészségre nevelő, szemléletformáló- és életmódprogramok (lakossági szűrőprogra-

mok és kampányok, szenvedélybetegségek megelőzési programjai). 

- Az egészségügy ágazati szerkezetátalakításának támogatása (továbbképzések, 

pályaorentáció, karrier tervezés). 

- Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges programok (pl. kis-

térségi egészségfejlesztési szakember-hálózat kialakítása és fejlesztése). 

- A regionális hálózat részeként járóbeteg-szakellátó és egynapos sebészeti központok 

létrehozása, fejlesztése. 

- Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása, fejlesztése a struktúraátalakítás 

során megváltozott funkciójú fekvőbeteg intézmények bázisán. 

- A fekvőbeteg ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra, hatékony el-

látási struktúra kialakítása (szűrés, diagnosztika (telemedicina) fejlesztése, sürgősségi 

ellátás fejlesztése). 

- Helyi jelentőségű egészségügyi alapellátás infrastrukturális és informatikai fejlesztése. 

- Prevenciós technikákhoz kapcsolódó beruházások, szolgáltatások, egészségügyi kam-

pányok és a népegészségügyi program helyi aktivitásainak támogatása, a civil kezde-

ményezések integrálása az egészséges életmód fejlesztése programokba, kapcsolódó 

képzési programok indítása. 

- Az idősellátás térségi ellátási szolgáltatásainak fejlesztése. 

- Komplex rehabilitációs ellátási központok hálózatának kialakítása, a meglévő kórházi 

struktúra rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése a szükséges infrastrukturális és 

eszközállomány figyelembe vételével. 

- Beruházás a jövőnkbe: gyermek- és ifjúsági programok (az egyéni és társas kompeten-

ciáikat fejlesztő, oktatási rendszeren kívüli, jelzőrendszer, gyermekgondozási szolgál-

tatások fejlesztése, bűnmegelőzés, karrier tanácsadás, „Csellengők Háza” típusú in-

tézmények kialakítása stb.). 

- A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkozta-

tási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerőpiaci integrációjá-

nak előmozdítása (komplex felkészítésre, lakhatás támogatása, kompetenciafejlesztés, 

információszolgáltatás). 
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- Szociális szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, szakemberek 

készségfejlesztése (pl. gyermekek átmeneti otthonának létrehozása Sopronban, gyer-

mekek napközbeni ellátásának fejlesztése, idősgondozás fejlesztése). 

- Az akadálymentesítés szakmai hátterének biztosítása, valamint a megváltozott munka-

képességűek minősítési rendszerének átalakítása, a rehabilitáció szakmai feltételeinek 

megteremtése. 

- Helyi közösségek, felkészítés az aktív állampolgárságra (a társadalmi tervezés elterjeszté-

se, az önkéntes tevékenység, a közösségfejlesztés, a közösségi programok indítása). 

- A diszkrimináció elleni akciók (pl. toleranciaprogramok, médiakampány, jogi segít-

ségnyújtás stb.). 

- A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (környezeti, infokommu-

nikációs és közlekedési akadálymentesítés, innovatív, többfunkciós kis- és 

mikrotérségi szolgáltatóközpontok létrehozása, a bentlakásos intézmények modernizá-

ciója, funkcióváltása) 

- Család és otthon közeli ellátások infrastrukturális fejlesztése (étkeztetés, házi segít-

ségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgá-

lat, utcai szociális munka), 

- Családsegítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését. 

- Nappali ellátások infrastrukturális fejlesztése (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, 

szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása). 

- Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. 

- Szociális szakmai módszertani fejlesztés, civil szervezetek bevonása (szakmai módszer-

tani és szervezetfejlesztési segítségnyújtás, képzés, a jó példák gyűjtése, legjobb szerve-

zeti példák átadása, tájékoztatási programok indítása a Kútfő hálózat keretében). 

 

Kapcsolódó beavatkozások/intézkedések: 

2.1. Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése (TAMOP-ESZA) 

2.2. Az egészségügy struktúraváltását lehetővé tévő ellátási formák fejlesztése (TIOP-

ERFA) 

2.3. A fekvőbeteg ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra, hatékony 

ellátási struktúra kialakítása (TIOP-ERFA) 

2.4. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (ROP-ERFA) 

2.5. A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (TIOP-ERFA) 

2.6. Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (ROP-ERFA) 
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P1/I3.: Az ’itthon tudat’ erősítése 

 

Az identitásnak, itthon tudatnak nagy jelentősége van a megye társadalmi megújulása szem-

pontjából. Erős kötődés esetén jobban, ráadásul jobb minőségben számíthatunk az identitással 

rendelkezőkre a megye gazdasági-társadalmi feladatainak megvalósításában. 

Az egyéni és a megyei kulturális tőke fejlesztése elősegíti a közös értékek megismeréséhez és 

befogadásához szükséges képességek elsajátítását, és ezáltal erősíti a közösségi identitástuda-

tot. A kultúra értékké válásához erősíteni kell a hozzáférést, amelynek legfőbb eszköze a 

szocio-kulturális szolgáltatások fejlesztése (a köz-kulturális infrastruktúra fejlesztése, a kultu-

rális alapszolgáltatások hozzáférhetőségének javítása). A kulturális értékek megismerése ér-

dekében nyitottabbá kell tenni a kulturális intézményrendszert, javítani kell működésének 

hatékonyságát, szélesebbé kell tenni az információkhoz való hozzáférést. A kulturális fejlesz-

tés az intézményi vákuumok folyamatos felszámolását jelenti, a kulturális tudatosság növelé-

sét, a változások helyi feldolgozására való képességet és az azt szolgáló intézmények egyidejű 

fejlesztését. A kulturális fejlesztő a helyi közösségi kezdeményező erő és cselekvőképesség 

fejlesztője, közösségfejlesztő. 

 

A szocio-kulturális szolgáltatások megalapozása, a társadalmi részvétel lehetőségének biztosí-

tása, a képességek fejlesztése, a tudásbővítés, az értékekhez való hozzáférés érdekében kép-

zés, továbbképzés, átképzés útján fejleszteni kell a kulturális és ifjúsági intézmények humán-

erőforrás bázisát, továbbá a fizikai környezetet biztosító infrastruktúráját, ill. a hazánkban 

élőknek is biztosítani kell a határon túli magyar kulturális örökség és kortárs értékek megis-

merésének lehetőségét.  

 

Támogatható tevékenységek: 

- Közösségfejlesztési akciók megvalósítása, közösségi aktivitás erősítése elsősorban a 

kistelepüléseken, illetve az individualizálódó nagyvárosokban.   

- A képzett fiatalok megyében tartásának támogatása (tanulás, munkához jutás, letele-

pedés segítése, karrier lehetőségek biztosítása) 

- Helyi értékek, kulturális hagyományok és építészeti emlékek feltárása és méltó bemu-

tatása révén. 

- A közművelődési intézmények szociokulturális szolgáltatásainak fejlesztése 

- Múzeumok társadalmi kohéziót erősítő, kreativitást fejlesztő szerepének erősítése 

- A kultúra értékei IKT alapú hozzáférésének biztosítása mindenki számára 

- Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 

 

Finanszírozási terv 2007-13: 

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való belépés ösztönzése a TAMOP-ban 

várhatóan mintegy 155 Mrd forint indikatív támogatáskerettel rendelkezik. Az ehhez kapcso-

lódó infrastrukturális fejlesztések a TIOP-ból mintegy 95 Mrd forint támogatásban részesül-

nek. A Nyugat-dunántúli Operatív Programban a gazdaság fejlődését szolgáló humánerőfor-

rás-fejlesztésre várhatóan mintegy egymilliárd Ft áll rendelkezésre. Mindezt egészíti ki a pá-

lyázók saját forrása. 
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Finanszírozási terv 2007-13 

Mrd Ft 

Intézkedések/ be-

avatkozások 

Fejlesztési 

program 
EU forrás 

(ESZA/ER

FA/KA/E

MVA/HA) 

Összes 

fejlesztés 

EU tá-

mogatás 

Hazai 

állami 

támoga-

tás 

Becsült saját erő 

Önkor-

mány-

zati 

ma-

gán 

I.1.1. Alkalmazkodó-

ké-pesség javítása 

TAMOP ESZA 7,4 5,6 1,8   

I.1.2. Minőségi okta-

tás és hozzáférés biz-

tosítása mindenkinek 

TAMOP ESZA 7,4 5,6 1,8   

I.1.3. Az „Intelligens” 

iskola infrastruktúrá-

jának elterjesztése 

TIOP ERFA  2,4 1,8 0,6   

I.1.4. Közoktatási 

infrastruktúra és szol-

gáltatások fejlesztése 

ROP ERFA  4,0 3,0 1,0   

I.2.1. Egészségmeg-

őrzés és társadalmi 

befogadás, részvétel 

erősítése 

TAMOP ESZA 6,8 5,2 1,6   

I.2.2. Az egészségügy 

struktúraváltását lehe-

tővé tévő ellátási 

formák fejlesztése 

TIOP ERFA  5,4 4,0 1,4   

I.2.3. A fekvőbeteg 

ellátási intézmény-

rendszer felkészítése 

a struktúraváltásra, 

hatékony ellátási 

struktúra kialakítása 

TIOP ERFA  5,4 4,0 1,4   

I.2.4. Egészségügyi 

szolgáltatások fejlesz-

tése 

ROP ERFA  3,6 2,0 0,6   

I.2.5. Szociális inf-

rastruktúra és szolgál-

tatások fejlesztése 

ROP ERFA  1,6 1,2 0,4   

I.3.1. A társadalmi 

befogadást támogató 

infrastruktúra fejlesz-

tése 

TIOP ERFA  4,0 3,0 1,0   

*Ágazati OP-k 4, illetve a ROP 40%-ával számolva. 
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Intézkedések, beavatkozások 

Javasolt 2007-2013. „Intézkedés” - beavatkozás
5
 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: A foglalkoztatás biztonságának megteremtése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Humán erőforrás fejlesztése 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az intézkedés több beavatkozási területet foglal magában  

1. Egyrészt tartalmazza a Munkaügyi Központ tevékenységének folyamatos fejleszté-

sét és a foglalkoztatás bővítésében betöltött koordináló szerepének erősítését. Ehhez 

mindenekelőtt a foglalkoztatás fejlesztésben érintet szereplők bevonásával pontosan 

azonosítani szükséges a beavatkozás által érintettek társadalmi réteget célcsoport sze-

rinti bontásban. A foglalkoztatás fejlesztésében érintettek egy része ugyanis nem je-

lenik meg a munkaerő-piaci nyilvántartásokban (passzív munkanélküliek, bejelentés 

nélkül foglalkoztatottak).  

A Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja révén olyan integrált foglalkoztatási és 

szociális ellátórendszer jön létre, amely összehangolt módon képes kezelni az inakti-

vitást és a szociális hátrányokat a munkaerő-piaci aktivitásra helyezve a hangsúlyt a 

pénzbeli segélyekkel szemben. A Foglalkoztatási szolgálat fejlesztését támogató be-

avatkozás részterületei a következők:  

 Átfogó munkaerő-piaci információs rendszer fejlesztése (az adatgyűjtés esz-

köztárát és az adatbázisok, az önkiszolgáló információs rendszerek és nyil-

vántartások infrastrukturális fejlesztését is beleértve) 

 Integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-rendszer kialakítása 

 Bizonyos munkaerő-piaci szolgáltatások kiszervezését, a külső szolgáltatók 

minőségbiztosítását ellátó rendszer kifejlesztését 

 A partnerségi kapcsolatok elmélyítését és ezek magas fokú koordinációját a 

foglalkoztatáspolitika területén a gazdasági szereplőkkel (ide értve a vállal-

kozásokkal, önkormányzatokkal, non-profit szervezetekkel, szociális ellátó, 

gondozó szervezetekkel, oktatási és képző intézményekkel) 

  A foglalkoztatási paktumok tartalmi fejlesztését, gyakorlati megvalósítását, 

a különböző területi szintre készültek koordinációjának megvalósítását. 

1. Tartalmazza a gazdasági, innovációs központoktól távol eső térségekben egy-

részt a vállalkozóvá válás és az önfoglalkoztatás erősítését a helyi adottságok és 

lehetőségek jobb kihasználásával és korszerű foglalkoztatást ösztönző szolgálta-

tások segítségével. Ennek keretében szükséges a gazdaságfejlesztésben érintett 

szereplőkkel karöltve a foglalkoztatás fejlesztése. Itt szükséges a szóba jöhető 

tevékenységek, szolgáltatások azonosítása, és ezzel párhuzamosan a munkavég-

zéshez szükséges kompetenciák megszerzését segítő, személyre szabott szolgál-

tatások nyújtása. A foglalkoztatási helyzet, a lokálisan jelentkező munkaerőigény 

ezen kívül a mobilitás ösztönzésével (az ingázás költségeihez nyújtott támoga-

tással a munkába járás feltételeinek jobbításával, a rugalmas idejű foglalkoztatás 

elterjesztésével) is javítható 

2. Tartalmazza a foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi cso-

portok támogatását. A beavatkozási részterületek a következők: 

 A rokkantsági ellátások tervezett átalakítása keretében módosul a minősítési 

rendszer, és kiemelt szerepet kap a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. 

Ennek keretében támogatandó a megváltozott munkaképességűek nyílt mun-

kaerőpiacon történő integrált foglalkoztatása. Ehhez szükséges személyre 
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szabott segítségük, foglalkoztatásuk többlet költségeinek kompenzálása.  

 Az esélyegyenlőség horizontális elvei mellett is fontos a nők foglalkoztatá-

si szerepének javítására. Ennek keretében szükség van a gyesről, hozzátar-

tozó gondozása miatt a munkaerőpiacról rövidebb-hosszabb ideig kiszoru-

lók foglalkoztatási re-integrációjára komplex foglalkoztatási programok 

segítségével. Itt szóba jöhet többek között a vállalkozóvá válásuk támoga-

tása, atipikus foglalkoztatási formák bevezetése, a szociális gondozói háló-

zatban való foglalkoztatásuk (személyes tapasztalatok átadása).  

3. Tartalmazza a másodlagos munkaerőpiac bővítését. Ennek keretében szükséges a 

bejelentés nélkül foglalkoztatottak munkaviszonyának legalizálására, legalább 

minimálbéren vagy alkalmi munkavállalói könyv segítségével történő foglalkoz-

tatásuk bevezetésére. A beavatkozás terjedjen ki az önkormányzatoknál közcélú 

munkát végzők körének kiszélesítésére és a non-profit szervezeteknél közhasznú 

munkát végzők megtartására.  

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

Felkészülés a munkaerőpiac nemzetközi megnyitására, a határ menti munkaerő-piaci 

kapcsolódási pontok meghatározására, a várható hatások és következmények feltérképe-

zésére 

Kapcsolódás más 

megyei szinten fon-

tos intézkedéshez 

Az intézkedések konkrét ismerete nélkül egyelőre nem határozható meg! 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 

Igazodás a Nyugat-Pannon Eurorégió területére készülő foglal-

koztatási paktum specifikus céljaihoz: A foglalkoztatási partner-

ségi kapcsolatok elmélyítése, tapasztalatok megosztása, best 

practice eszközök átadása, átvétele,  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 
Azon munkanélküliek száma, akik a 

regisztrációba kerülést követő 6 hóna-

pon belül nem tudtak elhelyezkedni 

  IH évente 

Kimenet 
A másodlagos munkaerőpiacon támo-

gatással dolgozók száma 
  IH évente 

Kimenet 

~ ebből: fogyatékosok, megváltozott 

munkaképességűek célcsoporthoz 

tartozók 

  IH évente 

Hatás 

A munkaerő-piaci szolgáltatások 

segítségével önfoglalkoztatóvá vált 

munkanélküliek száma 

  ÁFSZ évente 

Hatás 
A munkanélküliek körében a nők 

arányának változása 
  ÁFSZ évente 

Hatás 

Az aktív foglalkoztatási programok-

ban részt vettek közül az elhelyezke-

dettek és egy év múltán is alkalma-

zásban állók aránya 

  ÁFSZ évente 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

 

 

 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 35 

Javasolt 2007-2013. „Intézkedés” - beavatkozás
6
 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális pro-

jekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának 

fejlesztése korszerű informatikai eszközök támogatásával 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Humán erőforrás fejlesztése 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az infrastrukturális fejlesztéseknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy a munkaerő-piaci 

részvételt segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, ru-

galmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez és megteremtsék azok fizikai 

feltételeit. Az intézkedés több beavatkozási részterületet foglal magában  

1. Egyrészt tartalmazza a munkaerő-piaci információs rendszerek összehangolását 

annak érdekében, hogy a keresleti és kínálati oldalról a lehető legteljesebb és napra-

kész információ álljon rendelkezésre. Ennek megvalósítása érdekében szükséges: 

 A Munkaügyi Központ regisztrált munkanélküliekre vonatkozó és a gazda-

sági szereplők (vállalatok, intézmények) munkaerő igényét naprakészen je-

lentő adatbázisok összehangolása. Ez alapját képezheti egy integrált megyei 

foglalkoztatási információs rendszernek. Az adatbázis az a szükséges inf-

rastruktúra kiépítése révén a munkaerőpiac fejlesztésében érintettek széles 

köre számára lenne elérhető. 

 A munkaerő-piac változását előrejelző rendszer kialakítása 

2. Tartalmazza a munkaerő-piaci elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szakképzé-

si- és felnőttképzési rendszer kialakítását, a képzésekhez való hozzáférés javítását. A 

beavatkozás részterületei a következők:  

 a szakképző intézmények és a felsőoktatás szereplőinek csatlakozása a szak- 

és felnőttképzés regionális hálózatához, az infrastrukturális feltételek megte-

remtésével. 

 TISZK létrehozása Győrött és Sopronban 

 A gyakorlati képzőhelyek infrastruktúrájának fejlesztését, az oktatási épüle-

tek korszerűsítését, informatikai fejlesztését. 

3. Tartalmazza az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-rendszer infrastruk-

turális és informatikai feltételeinek kialakítását. A beavatkozás részterületei a követ-

kezők:  

Az álláskeresést ösztönző és segítő szolgáltatásokat a nyilvántartott munkanélkü-

lieken, aktív munkaerő-piaci programokban, szociális segélyben részesülőkön 

kívül ki kell terjeszteni valamennyi célcsoportra. Ez egy integrált foglalkoztatási 

és szociális szolgáltató rendszer megteremtésével érhető el. A rendszer kialakítá-

sa során biztosítani kell a mindenki számára történő hozzáférést. A beavatkozás 

részterületei a következők:  

 a fizikai infrastruktúra feltételeinek megteremtése, az informatikai eszközök, 

hálózatok kiépítése a munkaügyi és a szociális szolgáltató intézmények kö-

zött 

 a munkaügyi kirendeltségeken önálló álláskeresést segítő öninformációs pul-

tok fejlesztése 

 Családsegítő szolgálatok támogatása a munkaerőpiacról tartósan kiszorult 

emberek aktivizálásának segítésében. 

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

Integrált megyei munkaerő-piaci adatbázis és hozzáférhetőségét biztosító informatikai 

hálózat megteremtése. 
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Kapcsolódás más 

megyei szinten fon-

tos intézkedéshez 

Az intézkedések konkrét ismerete nélkül egyelőre nem határozható meg! 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 
A Szombathelyen működő REMEK és TISZK tevékeny részvéte-

le a regionális szak- és felnőttképzés fejlesztésében 

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Hatás Aktivitási ráta   KSH 

a programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Hatás Foglalkoztatatási ráta   KSH 

a programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Hatás Munkanélküliségi ráta   KSH 

a programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-2013. „Intézkedés” - beavatkozás
7
 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális pro-

jekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: A társadalmi befogadást segítő infrastruktúra fejlesztése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Humán erőforrás fejlesztése 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok nem mindig jutnak 

hozzá a megfelelő foglalkoztatási, szociális segítséghez, ami elsősorban általános 

hozzáférési problémákból adódik. Az ellátatlanságból fakadó hátrányok gyengítik a 

foglalkoztatás és a társadalmi részvétel esélyeit. A fejlesztések megvalósítása során 

általános szempont, hogy csak az ellátó-rendszer korszerűsítését, reformját célzó be-

avatkozások kaphatnak támogatást. Az intézkedés két beavatkozási részterületet fog-

lal magában 

1. Egyrészt tartalmazza a munkahelyek és az intézmények akadálymentesítési prog-

ramjának folytatását, és a fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek életminő-

ségének javítását. A beavatkozás részterületei a következők: 

 Fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés  

 A foglalkoztatási rehabilitáció és támogatás átalakuló rendszeréhez való  ru-

galmas alkalmazkodás biztosítása 

2. Tartalmazza szociális és gyermekjóléti ellátórendszer modernizációját annak érde-

kében, hogy a változó társadalmi és gazdasági szükségletekhez lehessen igazítani a 

szolgáltatásokat. A beavatkozás részterületei a következők: 

 Új bentlakásos szociális foglalkoztató intézmények kialakítása, a meglévők 

korszerűsítése 

 Új bölcsődék kialakítását, a meglévők korszerűsítését, hozzáférésük minél 

szélesebb körű biztosítását 

 Családbarát munkahelyek kialakítását, az otthonvégezhető bedolgozói mun-

kahelyek kialakításának támogatását. 

 Hospice szolgálatok infrastrukturális fejlesztése annak érdekében, hogy az 

ellátásra szorulók otthoni gondozása ne akadályozza a nők munkaerő-piacra 

történő visszatérését. 

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

A foglalkoztatási és szociális ellátások intézményi rendszeréhez való hozzáférési hátrá-

nyok mérséklése 

Kapcsolódás más 

megyei szinten fon-

tos intézkedéshez 

Az intézkedések konkrét ismeret nélkül egyelőre nem határozható meg! 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás –  

Támogatandó projektek becsült száma:  

 

 

 

 

                                                 
7
 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 38 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Hatás Akadálymentesített munkahelyek   ? 

a programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Hatás Gyermekbarát munkahelyek   ? 

a programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Hatás 
Szociális foglalkoztatóknál munkát 

végzők száma 
   

a programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Hatás Bölcsődei férőhelyek száma   KSH 

a programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-2013. „Intézkedés” - beavatkozás leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Fiatalok sikeres pályakezdésének és letelepedésének támogatása, az itthon 

tudat erősítése 
Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Humán erőforrás fejlesztése 

Az intézkedés céljai 

1. A fiatalok eredményes munkába állásának segítése  

2. Gyakorlatorientált, munkavégzéssel összekapcsolt képzés és készségfejlesztés  

3. Fiatalok letelepedésének támogatása 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

A fiatalok – mint speciális és kiemelt célcsoport – elhelyezkedését nagymértékben segíti, 

ha a felsőoktatás szereplői, a szakmai képzést folyató intézmények és a megye gazdasági 

szereplői között olyan hálózati együttműködés jön létre, amely kiszolgálja a munkaerőpi-

ac igényeit. A célok elérését biztosíthatja a közös tananyagfejlesztés, közös projektek 

kidolgozása, szakmai egyeztető fórumok felállítása, hiányszakmákban képzés indítása, 

egységes képzés-fejlesztési dokumentáció kidolgozása. 

A vállalati képzési helyek leépülése nyomán a gyakorlati oktatás elszakadt a munka vilá-

gától. Ezért támogatni kell tanműhelyek létrehozását a jelentősebb foglalkoztatók és 

szakmai képzést folytató oktatási intézmények közreműködésével. 

Az általános és középfokú oktatásban még nagyobb figyelmet kell fordítani a fiatalok 

szakmai érdeklődésének korai felismerésére, a tehetségek kibontakozására, a pályaorien-

tációra. Ösztönözni kellene a munkáltatókat, hogy részben tanulószerződések megköté-

sével biztosítsák felmerülő munkaerő-szükségletüket. Így lehetőség van arra, hogy a 

munkaszerződés megkötésekor a fiatalok azonnal teljes értékű munkát tudjanak végezni, 

a helyi speciális szakmai fogások elsajátítására ugyanis lehetőség nyílik már a tanuló-

szerződés ideje alatt. Hallgatói szerződések és ösztöndíjak alapításával lehetne a tehetsé-

ges diákok elhelyezkedését támogatni, elvándorlásukat megakadályozni. 

Az emberi erőforrások jövőbeni biztosítása érdekében szükséges a fiatalok otthonterem-

tésének segítése. A nem közvetlen anyagi támogatási lehetőségek között szóba jöhet 

településenként a rendelkezésre álló építési telkek és vállalkozás indításra alkalmas terü-

letek legfontosabb paramétereinek településenkénti bemutatása. Az intézkedés keretében 

célszerű lenne önkormányzatonként összegyűjteni és egységes adatbázisba rendezni a 

szóba jöhető letelepedési támogatási formákat és a helyi hitelkonstrukciókat is annak 

érdekében, hogy az otthonteremtő fiatalok erről könnyen informálódhassanak.  

Szociális bérlakások építése, szolgálati lakások kialakítása ugyancsak elősegítheti a fiata-

lok otthonhoz jutását. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

 A felsőoktatási intézmények, középfokú képzést folytató iskolák és a gazdasági 

szereplők közötti hálózati kapcsolat infrastrukturális és szakmai feltételeinek meg-

teremtése 

 Pályaorientáció, tehetséggondozás, ösztöndíjrendszerek kidolgozása és bevezetése 

 A gazdasági szereplők igényeihez igazított tanműhelyek kialakítása 

 Otthonteremtésre és vállalkozásra alkalmas területek településenkénti bemutatását 

lehetővé tevő integrált informatikai adatbázis infrastruktúrájának megteremtése. 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

A megye gazdaságában és a foglalkoztatásban meghatározó szerepet betöltő közepes 

méretű és a nagyvállalatok tartós beágyazódását segíti elő, ha folyamatosan és hosszú 

távra biztosított részükre a megfelelő képzettséggel rendelkező emberi erőforrás.  

A helyi szakmai képzés nem tudott lépést tartani a gyorsan változó gazdaság igényeihez, 

ezért a hálózati együttműködés kialakítása és elmélyítése segíti a munkaerő-piac keresleti 

és kínálati oldalának egyensúlyba hozását.  

A kistérségenként eltérő gazdasági fejlettségéből adódóan a fiatalok vidéki letelepedését, 

a községek népességmegtartó erejét erősítheti., ha széles körben informálódhatnak az 

otthonteremtés lehetőségeiről. 
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Célcsoportok: 

Alapfokú tanulmányaikat befejező tanulók 

Szakképzésben és középfokú oktatásban részt vevő diákok 

Pályakezdők 

Lehetséges kedvezmé-

nyezettek: 

Szakmai képzést folytató intézmények 

A megyében működő szakmai kamarák 

A klaszterek menedzsment szervezetei 

Vállalkozások 

Önkormányzatok 

A végrehajtás javasolt 

módja: 
Felelős: Vital Pro 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 
 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 

A hálózatos együttműködés révén a felsőoktatás képzési szerke-

zete és a szakképzés regionális szinten specializálódhat.  

A tanműhelyek kialakítása során figyelembe kell venni a párhu-

zamosság elkerülését. 

 

Pénzügyi Terv (Ft) Felelős: Vital Pro 

Támogatás formája:  

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum:  

Maximum:  

Saját forrás (%):  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor 
Tényadat 

(2005) 

Cél 

(2011) 
Adat- forrás Gyakoriság 

Hatás 
A megyében végzettek és itt elhelyez-

kedők aránya 
  

Reprezentatív 

adatgyűjtés a 

munkáltatók 

körében  

A programozási 

időszak kezdetén, 

közepén és végén 

Hatás Pályakezdő munkanélküliek aránya   ÁFSZ évente 

Hatás 
Hallgatói, tanulói szerződéssel rendel-

kező végzősök aránya 
  

Oktatási 

intézmények 
évente 

Hatás 
A 20-29 éves állandó népesség szá-

mának változása a településeken 
  ÖTM évente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozandó 

tervdokumentációk: 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Hálózati együttműködési keretmegállapodás kidolgozása 

Informatikai fejlesztési terv az adatbázis és a hálózat infrastruk-

turális kialakításához 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Munkaügyi Központ 

Szakmai kamarák 

Felsőoktatási intézmények 

Szakmai képzést folytató oktatási intézmények 

Kistérségi társulások munkaszervezetei 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
8
 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: P1/I1.: Innovatív, magasan képzett humán tőke állományának növelése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Humánerőforrások bővítése és megújítása 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Szükséges a munkavállalók, vállalkozások alkalmazkodásának segítése a gazda-

sági, technológiai, társadalmi változásokhoz, a versenyképes tudást biztosító 

szakképzés, felsőoktatás és felnőttképzés egymásra épülő rendszerének kialakítá-

sa („legjobb rendszer”), amely biztosítja a megfelelő emberi erőforrást a megye 

gazdasága számára (különös figyelemmel a megye meghatározó ágazataiban).  

Szükséges a megye közoktatási rendszerének reformja, az eredményesség és 

hatékonyság javulása. Meg kell teremteni az egész életen át tartó tanulás megala-

pozását (hogy az alap- és középfokú oktatás minden tanuló számára biztosítsa a 

használható tudás megszerzését, és azoknak az alapkészségeknek az elsajátítását, 

amelyekre építve felnőttként is képes lesz folyamatosan fejleszteni a tudását, 

készségeit)..  

Fontos, hogy a fejlesztések révén az azonos szinthez tartozó intézménytípusok és 

az egyes intézmények közötti teljesítménykülönbségek mérséklődjenek (célszerű 

kistérségi szinten kiépíteni azokat a struktúrákat, amelyek alkalmassá teszik a 

rendszert arra, hogy egy átfogó, helyi (kistérségi) minőségirányítási célrendszer 

segítségével konkrét minőségirányítási rendszer kontrolljában hatékonyan és 

szakszerűen közre tudjon működni). A fejlesztések során figyelembe kell venni a 

megye településszerkezetét, törekedni kell a kistérségi, mikrotérségi feladatellá-

tásra, és a civil szféra bevonására is. 

A kistelepülési iskolák szakképzett pedagógusok ellátottságban, felszereltségben, 

a modern képzési infrastruktúrákhoz való hozzáférésben nem tudnak lépést tarta-

ni a nagyobb és jobb helyzetben lévő intézményekkel. Szükség van olyan model-

lek elindítására, amelyekben nemcsak az iskola fenntartását biztosított, hanem 

egyidejűleg a minőség folyamatos fejlesztésének feltételeit is meg lehet teremte-

ni anélkül, hogy a költségvetési források megnövekednének. A kisiskolák fenn-

maradásának egyedüli biztosítéka az együttműködés. Törekedni kellene több 

helyszínen működő, multifunkcionális mikrotérségi közoktatási intézmények 

létrehozására (iskolabusz szolgáltatással), amelyek 8 évfolyamos általános isko-

laként, óvodai és alapozó alapfokú művészetoktatási intézményegységekként, 

továbbá lakóhelyi közösségi feladatok ellátójaként (pl. kulturális programszerve-

zés, felnőttoktatás, felnőttképzés stb.) is működnének. 

Az intézkedés céljai 

- A népesség képzettségének folyamatos és további emelése, nyelvtudásának, 

informatikai tudásának emelése, bővítése nemcsak iskolai rendszerű képzés kere-

tében, hanem az egy életen át való tanulás lehetőségeinek megteremtése révén is. 

- Alkalmazkodóképességének erősítése a megye munkavállalói és vállalko-

zói/munkaadói körében. 
- Modern közoktatási rendszer megvalósítása, teljes körű reform végrehajtása. 
- A szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés és felsőoktatás egymásra 

épülő rendszerének kialakítása. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

- A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés kialakítása (győri és 

soproni TISZK kialakítása, megyei képzési hálózat kialakítása, és csatlakozás a 

REMEK-ből, a régióban működő TISZK-ekből és az iskolarendszerű szakképzés 
intézményeiből álló regionális képzési hálózathoz). 

                                                 
8
 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 
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- Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és -képzési programok. 

- A hátrányos helyzetűekre irányuló képzési programok. 

- Pályaorientációs, pályatanácsadási és pályakövetési szolgáltatások fejlesztése 

(szombathelyi és zalaegerszegi TISZK tapasztalatait felhasználva átfogó Tanuló-

Szülő-Tanácsadó Rendszerek bevezetése a soproni és győri TISZK-ben, a megye 

szakképző intézményeiben, a felsőoktatási intézmények bázisán működő karrier 

irodák továbbfejlesztése a Széchenyi István Egyetemen és a Nyugat-

Magyarországi Egyetemen, a Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) szol-
gáltatásainak és kapcsolatrendszerének fejlesztése). 

- Munkahelyi képzések. 

- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése. 

- Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság (a nem hagyományos foglalkoztatá-

si formák, mint a távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, állásrotációs model-

lek alkalmazása, irányítási, munkaszervezési, humánerőforrás-gazdálkodási 
rendszerek korszerűsítése stb.). 

- Kedvezőtlen munkakörülmények felszámolása. 

- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között, a társadalmi párbe-

szédintézményeinek és mechanizmusainak fejlesztése¸ a vállalkozások társadal-

mi felelősségvállalásának fokozása. 

- Civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a szolgáltatói szerephez való 
alkalmazkodásuk segítése (Kútfő hálózat bevonásával). 

- A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésé-

nek támogatása a közoktatásban és a szakképzésben (a Győri Térségi Iskola és 

Óvodafejlesztő Központ: TIOK, és a létrejövő TISZK-ek koordinálásában). 

- A közoktatási és felsőoktatási intézmények művelődési, szociális, egészség-

nevelési és szabadidős szolgáltató szerepének erősítése, az oktatási és kulturális 

intézmények együttműködésének erősítése. 

- Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése 
(IKT, e-learning). 

- A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása (az előze-

tesen megszerzett tudás elismerési rendszerének bevezetése a nyugat-dunántúli 

regionális képzési hálózat koordinálásban). 

- Az interkulturális nevelés fejlesztése, a nemzetiségi és migráns tanulók és 

felnőttek beilleszkedésének támogatása (interkulturális és nemzetiségi pedagó-

gusképzés, szaknyelvi képzés, továbbképzések támogatása, módszertani fejlesz-

tések stb.). 

- Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése (az 

eredményesség mérésére szolgáló, a pedagógusképzésben és az iskolai gyakor-

latban alkalmazott egységes szemléletű, sztenderdekre alapozott mérésértékelési 

rendszer kialakítása, amely két területre terjed ki: egyrészt a tanulói mérésértéke-
lésre, másrészt az intézmények mérésértékelésére). 

- A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók továbbképzése (pl. a 

pedagógusok szakmai módszertani felkészítése a megváltozó tanári munka ellá-

tására, vezető tanár: képzési programokban gondolkodó, a program egészét átlá-

tó, szervező pedagógusok, facilitátor: egy-egy tanulócsoport munkáját hivatott 

szervezni, tutor: egyéni tanulási tervhez alkalmazkodva egy-egy tanuló fejlődé-
séért felelős). 

- A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása 

(mikrotérségi együttműködések erősítése, csatlakozás a regionális közoktatási 
tanügy-igazgatási tudásportálon/tudásbázishoz). 

- A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integ-
rált oktatásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása 
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- A kiemelkedően tehetséges hallgatók tehetségét támogató és fejlesztő, tehet-
séggondozó programok elterjesztése 

- Az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának elterjesztése (a pedagógiai reform-

hoz szükséges IKT eszközök biztosítása: számítógép, projektor, interaktív tábla 

stb., információs rendszerfejlesztés, mérés-értékelési rendszerek infrastruktúrájá-

nak kialakítása). 

- Óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fej-

lesztése, rekonstrukciója, korszerűsítése, bővítése 

- Új óvodák létrehozása, ahol nem működik gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító szolgáltatás 

- Oktatás módszertani fejlesztés, civil szervezetek bevonása (szakmai módszer-

tani és szervezetfejlesztési segítségnyújtás, képzés, a jó példák gyűjtése, legjobb 

szervezeti példák átadása, tájékoztatási programok indítása a Kútfő hálózat kere-
tében). 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a városias településektől távolabb eső 

közoktatási mikrotérségekre (pl. pannonhalmi kistérség, lövői mikrotérség), ame-

lyeket vagy a humán szolgáltatásokhoz történő nehézkes hozzáférés, és/vagy a 

szolgáltatások leromlott műszaki infrastrukturális állapota jellemez. 

Célcsoportok: 

- elmaradott térségek lakói 

- óvodai és alapfokú oktatási-nevelési intézményekbe járó gyermekek és szü-

leik 

- óvodás korú gyermekek és hozzátartozóik 

- középiskolai tanulók  

- felsőoktatási hallgatók 

- a megye munkavállalói, munkaadói 

- pedagógusok 

- hátrányos helyzetű munkavállalók 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

- óvodák 

- alapfokú oktatási-nevelési intézmények 

- középfokú oktatási intézmények 

- felsőoktatási intézmények 

- kistérségi társulások 

- önkormányzatok 

- civil szervezetek 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

2. Szakmai kritériumok:  

- összhangban áll-e az intézkedés céljaival 

- a célcsoportok igényeihez való igazodás 

- megfelelő projekt menedzsment 

- hátrányos helyzetű térségek támogatása 

- elvárás: mikrotérségi ellátási rendszer különböző szolgáltatási elemeit össze-

hangoltan fejlesztő projektek 

3. Pénzügyi kritériumok: költség-hatékonyság, költségoptimalizálás 

4. Kizáró okok 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás 

Egyes térségekben a szolgáltatások megvalósítása több 

régiót is érinthet, illetve a határon átnyúló együttműködé-

sek lehetőségét is meg kell vizsgálni. 
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Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 10 millió Ft 

Maximum: 1 000 millió Ft 

Saját forrás (%): 5-10% 

Támogatandó projektek becsült száma: 30-40 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
Végrehajtott projektek száma   IH  

Eredmény 
A lakosság képzettségi szintjének 

emelkedése 
  KSH  

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Építési engedélyezési és kiviteli tervek, eszközbeszerzések 

műszaki specifikációi, szolgáltatási koncepciók. 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetek: 

OKÉV Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága, Peda-

gógiai Intézetek, szolgáltatók 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

Az intézkedésnek a leghátrányosabb helyzetű térségekre kell koncentrálnia. 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
9
 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
P1/I2.: Egészségügyi és szociális ellátórendszer, gondozási hálózat kiépítése, 

kiszélesítése az idősödő lakosság ellátásának növelésére 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Humánerőforrások bővítése és megújítása 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A hátrányos helyzetű emberek sikeres munkaerő-piaci beilleszkedéséhez a fog-

lalkoztathatóság javítása mellett szükség van az egészségügyi és szociális szol-

gáltatásokra is.  A megye aprófalvas településszerkezete és a lakosság rossz 

egészségügyi helyzete miatt alapvető fontosságú az egészségügyi ellátások és 

szolgáltatások lakosságközelibbé tétele és lehetőség szerint helybeni biztosítása, 

valamint a megye lakosságára jellemző egészségi kockázatok megelőzése. Az 

egészségügyi szolgáltatók (főként kiskórházak) párhuzamos aktív fekvőbeteg 

ellátásainak megszüntetését regionális szakmai és költséghatékonysági szem-

pontok is sürgetik, melyek révén a krónikus és rehabilitációs szolgáltatások és 

ellátási formák kerülnek előtérben. Ezek kiszolgáló terápiás funkcióit az erőfor-

rás koncentráció okán célszerű a meglévő szakmai programokkal rendelkező, azt 

ellátni kívánó egészségügyi szolgáltatókra összpontosítani, az igénybevevő reha-

bilitációs szolgáltatásokat pedig ezek köré szervezni.  

Az aktív ellátást követően vagy egész életükben, vagy folyamatosan hosszú tá-

von szükséges a betegek rehabilitációja, nyomon követése, a normális életbe való 

visszavezetése, a szakszerű ápolás biztosítása, mely révén a családi terhek csök-

kennek, a betegek pedig önellátók és munkaképesek lesznek. 

A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy a 

társadalmi kirekesztéssel leginkább veszélyeztetett csoportok helyzetének javítá-

sára irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő szolgál-

tatási háttér. A „rejtőzködő” szegények elérése érekében szükség van a szociális, 

közösségi és civil célokat szolgáló komplex térségi és települési fejlesztésekre, 

különösen a perifériák, aprófalvak, zárványok, hátrányos helyzetű mikrotérségek 

területén.  

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, a női munkavállalás meg-

könnyítése a családközeli-, az idősek gondozása az otthonközeli ellátások fejlesz-

tését igényli, mely a meglévő társulások helyi szükségletekhez illeszkedő átalakí-

tását vonja maga után. A szociális szolgáltatások korszerűsítése hosszú távon a 

területi különbségek csökkentését, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést 

és az ellátások minőségének javítását szolgálja, elősegítve a hátrányos helyzetű 

csoportok – pl. aprófalvakban élő kisgyermekes nők, hajléktalanok, szenvedély-

betegek, speciális problémákkal küzdő gyermekek és fiatalok, fogyatékkal élők, 

romák – munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedését. 

Az intézkedés céljai 

- Az egészségügyi és szociális szolgáltatásoknak a megye településszerkezetét 

figyelembe vevő elérhetőségének biztosítása az infrastruktúra kiépítésével, és 

demográfiai viszonyaira tekintettel levő, a civil szférát is integráló a hálózatelvű 

innovatív szolgáltatások tartalmi és területi bővítésével, fejlesztésével. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

- Az aktivitás növelésének elősegítését az egészségi állapot és a munkavégző 

képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése. 

- Egészségre nevelő, szemléletformáló- és életmódprogramok (lakossági szű-

rőprogramok és kampányok, szenvedélybetegségek megelőzési programjai). 

- Az egészségügy ágazati szerkezetátalakításának támogatása (továbbképzések, 

pályaorentáció, karrier tervezés). 
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- Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges programok 

(pl. kistérségi egészségfejlesztési szakember-hálózat kialakítása és fejlesztése). 

- A regionális hálózat részeként járóbeteg-szakellátó és egynapos sebészeti 

központok létrehozása, fejlesztése. 

- Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása, fejlesztése a struktúra-

átalakítás során megváltozott funkciójú fekvőbeteg intézmények bázisán. 

- A fekvőbeteg ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra, ha-

tékony ellátási struktúra kialakítása (szűrés, diagnosztika (telemedicina) fejlesz-

tése, sürgősségi ellátás fejlesztése). 

- Helyi jelentőségű egészségügyi alapellátás infrastrukturális és informatikai 

fejlesztése. 

- Prevenciós technikákhoz kapcsolódó beruházások, szolgáltatások, egészség-

ügyi kampányok és a népegészségügyi program helyi aktivitásainak támogatása, 

a civil kezdeményezések integrálása az egészséges életmód fejlesztése progra-

mokba, kapcsolódó képzési programok indítása. 

- Az idősellátás térségi ellátási szolgáltatásainak fejlesztése. 

- Komplex rehabilitációs ellátási központok hálózatának kialakítása, a meglévő 

kórházi struktúra rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése a szükséges infrast-

rukturális és eszközállomány figyelembe vételével. 

- Beruházás a jövőnkbe: gyermek- és ifjúsági programok (az egyéni és társas 

kompetenciáikat fejlesztő, oktatási rendszeren kívüli, jelzőrendszer, gyermek-

gondozási szolgáltatások fejlesztése, bűnmegelőzés, karrier tanácsadás, „Csel-

lengők Háza” típusú intézmények kialakítása stb.). 

- A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó fog-

lalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerőpiaci integ-

rációjának előmozdítása (komplex felkészítésre, lakhatás támogatása, kompeten-

ciafejlesztés, információszolgáltatás). 

- Szociális szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, szak-

emberek készségfejlesztése (pl. gyermekek átmeneti otthonának létrehozása Sop-

ronban, gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése, idősgondozás fejlesztése). 

- Az akadálymentesítés szakmai hátterének biztosítása, valamint a megváltozott 

munkaképességűek minősítési rendszerének átalakítása, a rehabilitáció szakmai 

feltételeinek megteremtése. 

- Helyi közösségek, felkészítés az aktív állampolgárságra (a társadalmi tervezés 

elterjesztése, az önkéntes tevékenység, a közösségfejlesztés, a közösségi progra-

mok indítása). 

- A diszkrimináció elleni akciók (pl. toleranciaprogramok, médiakampány, jogi 

segítségnyújtás stb.). 

- A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (környezeti, info-

kommunikációs és közlekedési akadálymentesítés, innovatív, többfunkciós kis- 

és mikrotérségi szolgáltatóközpontok létrehozása, a bentlakásos intézmények 

modernizációja, funkcióváltása) 

- Család és otthon közeli ellátások infrastrukturális fejlesztése (étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támo-

gató szolgálat, utcai szociális munka), 

- Családsegítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését. 

- Nappali ellátások infrastrukturális fejlesztése (idősek, fogyatékosok, hajlékta-

lanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása). 

- Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. 

- Szociális szakmai módszertani fejlesztés, civil szervezetek bevonása (szakmai 

módszertani és szervezetfejlesztési segítségnyújtás, képzés, a jó példák gyűjtése, 

legjobb szervezeti példák átadása, tájékoztatási programok indítása a Kútfő háló-

zat keretében). 
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Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

A szolgáltatások hozzáférhetősége tekintetében jelentős területi különbségek 

vannak a megyén belül is, elsősorban a leghátrányosabb helyzetű, többnyire ap-

rófalvas, zsáktelepüléses térségekben nem biztosított a megfelelő színvonalú 

szolgáltatás.  

Célcsoportok: 

- a megye teljes lakossága 

- hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik 

- GYES-ről munkába visszatérni kívánó szülők 

- romák 

- szenvedélybetegek 

- a sokgyermekes és/vagy gyermeküket egyedül nevelő – elsősorban –  nők 

- hajléktalanok 

- súlyos vagy halmozottan fogyatékos emberek 

- az állami gondoskodásból kikerülő fiatalok,  

- az elítéltek és a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

- Szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények (civil és önkormányzati) 

- Gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézmények (civil és önkormányzati) 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

2. Szakmai kritériumok:  

- összhangban áll-e az intézkedés céljaival 

- igazodnak-e a célcsoportok igényeihez a nyújtandó szolgáltatások 

- megfelelő projekt menedzsment 

- hátrányos helyzetű térségek támogatása 

- elvárás: mikrotérségi ellátási rendszer különböző szolgáltatási elemeit össze-

hangoltan fejlesztő projektek 

- a 10.000 fő feletti települések saját településük lakosságán túl a térségben élő, 

sérülékeny társadalmi csoportokra irányuló szolgáltatások biztosítása esetén 

előnyt élveznek 

- kötelező elvárás a fejlesztés, felújítás esetén is az akadálymentesítés  

3. Pénzügyi kritériumok: költség-hatékonyság, költségoptimalizálás 

4. Kizáró okok 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás 

Egyes térségekben a szolgáltatások megvalósítása több 

régiót is érinthet, illetve a határon átnyúló együttműködé-

sek lehetőségét is meg kell vizsgálni. 

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 10 millió Ft 

Maximum: 300 millió Ft 

Saját forrás (%): 5-10% 

Támogatandó projektek becsült száma: 100-120 
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Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 

- megvalósított beruházások száma 

(db) 

- a korszerűsített, felújított, létre-

hozott intézményi terület (m2) 

- a szolgáltatások igénybevevők 

létszáma (fő, ffi/nő) 

  saját 
monitoring 

jelentéseknél 

Eredmény 

- a létrehozott vagy fejlesztett szo-

ciális szolgáltatásokkal kiszolgált 

háztartások száma (db) - - 

mikrotérségi együttműködések 

számának növekedése (db) 

  

IH, 

SZMM, 

saját 

évente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Építési engedélyezési és kiviteli tervek, eszközbeszerzések 

műszaki specifikációi, szolgáltatási koncepciók. 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetek: 

Nyugat-Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács 

 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

Az intézkedésnek a leghátrányosabb helyzetű térségekre kell koncentrálnia. 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
10

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: P1/I3.: Az ’itthon tudat’ erősítése  

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Humánerőforrások bővítése és megújítása 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az identitásnak, itthon tudatnak nagy jelentősége van a megye társadalmi meg-

újulása szempontjából. Erős kötődés esetén jobban, ráadásul jobb minőségben 

számíthatunk az identitással rendelkezőkre a megye gazdasági-társadalmi felada-

tainak megvalósításában. 

Az egyéni és a megyei kulturális tőke fejlesztése elősegíti a közös értékek meg-

ismeréséhez és befogadásához szükséges képességek elsajátítását, és ezáltal erő-

síti a közösségi identitástudatot. A kultúra értékké válásához erősíteni kell a hoz-

záférést, amelynek legfőbb eszköze a szocio-kulturális szolgáltatások fejlesztése 

(a közkulturális infrastruktúra fejlesztése, a kulturális alapszolgáltatások hozzá-

férhetőségének javítása). A kulturális értékek megismerése érdekében nyitottab-

bá kell tenni a kulturális intézményrendszert, javítani kell működésének haté-

konyságát, szélesebbé kell tenni az információkhoz való hozzáférést. A kulturális 

fejlesztés az intézményi vákuumok folyamatos felszámolását jelenti, a kulturális 

tudatosság növelését, a változások helyi feldolgozására való képességet és az azt 

szolgáló intézmények egyidejű fejlesztését. A kulturális fejlesztő a helyi közös-

ségi kezdeményező erő és cselekvőképesség fejlesztője, közösségfejlesztő. 

 

A szocio-kulturális szolgáltatások megalapozása, a társadalmi részvétel lehetősé-

gének biztosítása, a képességek fejlesztése, a tudásbővítés, az értékekhez való 

hozzáférés érdekében képzés, továbbképzés, átképzés útján fejleszteni kell a 

kulturális és ifjúsági intézmények humán-erőforrás bázisát, továbbá a fizikai 

környezetet biztosító infrastruktúráját, ill. a megyében élőknek is biztosítani kell 

a határon túli magyar kulturális örökség és kortárs értékek megismerésének lehe-

tőségét.  

Az intézkedés céljai 

- Műemlékek értékmegőrzése, műemléki szempontból védett épületek, népi és nem-

zetiségi műemlékek használatot segítő megőrzése. 

- Múzeumok, régészeti lelőhelyek látogatottságot növelő fejlesztése. 

- Elsősorban kistelepüléseken a közösségi (benne a nemzetiségi) rendezvények támo-

gatása. 

- A kulturális tőke és a helyi és megyei identitás fejlesztése a társadalmi kohézió 

és a kreativitás erősítése érdekében. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

- Közösségfejlesztési akciók megvalósítása, közösségi aktivitás erősítése el-

sősorban a kistelepüléseken, illetve az individualizálódó nagyvárosokban.   

- A képzett fiatalok megyében tartásának támogatása (tanulás, munkához ju-

tás, letelepedés segítése, karrier lehetőségek biztosítása). 

- Helyi értékek, kulturális hagyományok és építészeti emlékek feltárása és 

méltó bemutatása révén. 

- A közművelődési intézmények szociokulturális szolgáltatásainak fejlesztése. 

- Múzeumok társadalmi kohéziót erősítő, kreativitást fejlesztő szerepének 

erősítése. 

- A kultúra értékei IKT alapú hozzáférésének biztosítása mindenki számára. 

- Könyvtári szolgáltatások fejlesztése. 
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Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

A megye gazdag kulturális hagyományokban és építészeti emlékekben. A törté-

nelmi kincsek feltárása, a régi korok méltó bemutatása fontos adalék jövőnk és 

gondolkodásunk formálásához. A védelem és a használat nem kizáró tényezői 

egymásnak, ezért törekedni kell a felújításra szoruló és, és hogy a funkciójukban 

méltatlan hasznosításnak kitett épületek újra régi pompájukban, és történetiségük-

nek megfelelő környezetben "éledjenek" újjá, ugyanakkor segítség az ’itthon tu-

dat’, a helyi-megyei identitás erősödését. A megyével határos szlovákiai régióban 

élő magyarság értékeinek, hagyományainak megőrzését is támogatni szükséges. 

Célcsoportok: 

- A megye teljes lakossága 

- Kulturális, közművelődési, közösségfejlesztési, örökségvédelmi területen 

tevékenykedő szakemberek, önkéntesek 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

- Települési önkormányzatok 

- Kistérségi társulások 

- Megyei Önkormányzat 

- Múzeumok 

- Könyvtárak 

- Művelődési intézmények 

- Kulturális, örökségvédelmi célú civil szervezetek   

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

2. Szakmai kritériumok:  

- összhangban áll-e az intézkedés céljaival 

- igazodik-e a célcsoportok igényeihez 

- megfelelő-e projekt menedzsment 

- hátrányos helyzetű térségek támogatása 

3. Pénzügyi kritériumok: költség-hatékonyság, költségoptimalizálás 

4. Kizáró okok 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás 

Egyes térségekben a szolgáltatások megvalósítása több 

régiót is érinthet, illetve a határon átnyúló együttműködé-

sek lehetőségét is meg kell vizsgálni. 

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 5 millió Ft 

Maximum: 100 millió Ft 

Saját forrás (%): 5-10% 

Támogatandó projektek becsült száma: 100 
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Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 

Feltárt és bemutatásra alkalmassá 

tett kulturális és épített örökségi 

értékek (db) 

  KÖH évente 

Kimenet 

(output) 
Közösségfejlesztési csoportok 

száma (db) 
  IH évente 

Eredmény  
A fejlesztés során feltért kulturális 

és épített örökségi értékek látoga-

tóinak száma (fő, nő/ffi) 

  IH évente 

Eredmény 
Helyben maradt, szakképzett fiata-

lok száma 
  IH évente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Építési engedélyezési és kiviteli tervek, eszközbeszerzések 

műszaki specifikációi 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetek: 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Nyugat-dunántúli Terü-

leti Főépítész Iroda, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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III. Gazdasági bázis innovációs környezetének fejlesztése 

 

Gazdasági teljesítménye alapján Győr-Moson-Sopron megye az ország egyik legfejlettebb me-

gyéjének számít. A megye gazdaságszerkezetében jól kitapintható néhány – széleskörű kap-

csolatrendszere által az egész megye gazdasági-társadalmi fejlődésére hosszú távon jelentős 

hatást gyakorolni képes kulcsszektor. Az ezekre való erőteljes koncentráció és a köréjük szer-

veződő klaszter alapú politika képezetheti a gazdaságfejlesztési prioritás sikerét. A legfonto-

sabb szektorok a következők:  

A megye nemzetközi munkamegosztásban való szerepének erősítése illetve a nemzetközi 

szinten is versenyképes termék előállításhoz kapcsolódó szektorok elsősorban a gépiparhoz, 

azon belül is a járműiparhoz és az ahhoz kapcsolódó beszállítói háttériparhoz kötődnek, át-

fogva a teljes ágazati vertikumot. Jóval kisebb a súlya a megyében a sebezhetőbb elektronikai 

iparnak. Számításba kell venni még a kettő határán elhelyezkedő és jóval specializáltabb 

mechatronikát, valamint a még nem igazán létező de egyre markánsabban körvonalazódni 

látszódó szerszámgyártást. A gépipar mellett ugyancsak nemzetközi szinten is versenyképes 

kulcsiparágnak kell tekinteni elsősorban Sopron környékén a megyében a faipart, valamint a 

rendelkezésre álló faállomány minél magasabb hozzáadott értéket tartalmazó felhasználását 

biztosító bútoripart. E kulcsiparágak mentén már több klaszter szervezet indítására került sor: 

Pannon Autóipari Klaszter, Pannon Mechatronikai (Elektronikai) Klaszter, Pannon Fa- és 

Bútoripari Klaszter, melyek közül az autóipari klaszter központja a megyében, Győrben talál-

ható, míg a másik két szervezeté a megye határain kívül, ugyanakkor tagságuk és működésük 

révén jelentősen érintik Győr-Moson-Sopron megyét is. 

A második csoportba tartoznak azok a kulcsszektorok amelyek fejlesztése elsősorban nem a 

nemzetközi munkamegosztásban való részvétel és specializáció erősítését szolgálják, hanem 

sokkal inkább a helyi erőforrások minél szélesebb körű kihasználását és valamint helyi piacra 

való termelés ösztönzését célozzák meg. Ide tartoznak egyfelől a természeti és környezeti 

erőforrásokra épülő iparágak, az egyenlőre még kisebb súllyal bíró de igen dinamikusan bő-

vülő új környezeti technológiákhoz és a megújuló erőforrásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 

vagy a mezőgazdaságra épülő élelmiszeripar. Másfelől a helyi belső erőforrásokra épülő és a 

helyi elsősorban a helyi piacokra való termelésre koncentráló kézműves tevékenységek és 

szolgáltatások.  

A harmadik csoportot azok a kulcsfontosságú szektorok alkotják amelyek fejlesztése vala-

mennyi szektor versenyképességének folyamatos javításához szükséges, egyfajta horizontális 

hátteret képezve. Így az infokommunikációs technológiák és azok széleskörű alkalmazása, a 

megye közlekedés-földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan a logisztika és a szállítmányozás, 

valamint a humántőkén alapuló gazdaságra való áttérés érdekében a tudásipar (már meglévő 

egyetemi-felsőoktatási szféra és a szakképzés). Utóbbit nem önálló klaszterként kell értel-

mezni, hanem az egyes körvonalazódó klaszterek mentén kell hangsúlyt fektetni az ahhoz 

kapcsolódó speciális tudás biztosítására, mely területen a megye két egyetemi központjában 

az elmúlt években létrehozott kooperációs kutatóközpontok és regionális egyetemi tudásköz-

pontok (Sopron, Győr) kifejezetten a kulcsiparágakhoz kapcsolódó kutatási irányai már ezt az 

utat mutatják. 

Végül természetesen nem szabad megfeledkezni a turizmusról sem – mely területen az elsők 

között jött létre a Pannon Termál Klaszter – különösen az ugyancsak a természeti erőforrások-

ra a termálkincsekre épülő termálturizmus és az arra, valamint az egyre inkább egész Európá-

ban előtérbe kerülő egészséges életmódra szerveződő és a gyógyászathoz kapcsolódó széles-
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körű szolgáltatásokra. Ugyanakkor mivel a turizmus jelen programban külön prioritás alatt 

kerül tárgyalásra ezért azzal a gazdaságfejlesztés prioritásban nem kívánunk a turizmussal 

foglalkozni, noha a klasztereket érintő intézkedésben, mivel létezik ilyen klaszter többször is 

nevesítésre kerül.  

Gazdasági teljesítménye mögött azonban viszonylag nagy belső területi egyenlőtlenségek áll. A 

megye gazdasági szerkezetében sokáig domináns extenzív növekedési tényezők fokozatos ki-

merülése következtében egyre inkább előtérbe kell kerülniük a kis- és középvállalkozásoknak, 

valamint a magasabb hozzáadott értéket képviselő, a tudáson és a magasabb szellemi potenciá-

lon alapuló tevékenységeknek. Így a gazdaságfejlesztési és területfejlesztési politikában a szer-

kezetátalakítás és a reorganizáció mellett az intenzív tényezőkön alapuló fejlesztéseknek, az 

innovációt és a folyamatos megújulást segítő intézmények és szervezetek által a megyében mű-

ködő vállalkozások igényei mentén szerveződő szolgáltatásoknak kell a középpontba kerülni, 

különös tekintettel a fent említet szektorokra.  

A megfelelő befektetési és üzleti környezet kialakítása folyamatosan új igények elé állítja a me-

gyét, melyekhez alkalmazkodni szükséges, hogy a gazdasági szereplők számukra kedvező felté-

teleket találjanak. Ezen üzleti szolgáltatások, versenyképes helyi mikro- kis és középvállalkozá-

sok, infrastrukturális feltételek megléte elengedhetetlen a gazdasági szerkezetváltás és egy hosz-

szú távon fenntartható gazdaság megteremtéséhez.  

A versenyképesség erősítésében meghatározó szerepe van a hozzáadott érték növekedésének. 

A hozzáadott érték az emberi tőke és a szervezeti kultúra fejlesztésével, valamint a fejlett tu-

dásbázisra építő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, az anyag- és energiatakarékos 

termelés és az innovációs szolgáltatások erősödésével, a tudástranszfer feltételeinek javulásá-

val növekedhet leginkább. A produktív szektor magas hozzáadott értéket előállító tevékeny-

ségének előfeltétele a kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra európai színvonalúvá 

fejlesztése, beleértve az infokommunikációs technológiák hálózati infrastruktúrájának fejlesz-

tését is. Kiemelt szempont a tisztább, környezetbarát és energiatakarékos technológiák előny-

ben részesítése a fejlesztések során. 

 

Győr-Moson-Sopron megye gazdaságfejlesztésének általános céljai: 

A megye gazdaságában erőteljes koncentrációt mutató kulcsszektorok klasztereken alapuló 

megújítása és folyamatos versenyképességének biztosítása.  

A vállalatközi együttműködések, hálózatok és a klaszterekhez kapcsolódó speciális szolgálta-

tások fejlesztése. 

A nemzetközi és a belföldi erőforrások mobilizálása érdekében a helyi befektetés-ösztönzési 

tevékenységek fejlesztése. 

A megyében meglévő telephelyi infrastruktúrák bővítése, az ipari parkok szolgáltatásainak 

további fejlesztése, kistérségi központokban vállalkozói inkubátorok működtetése. 

A regionális klaszterekhez, kulcságazatokhoz kapcsolódó K+F és innovációs kapacitásának 

bővítése. 

A vállalkozások innovációs tevékenységének javítása és támogatása. 

KKV-k versenyképességének javítása, új vállalkozások indításának ösztönzése 

IKT alkalmazás elterjesztése a vállalkozásoknál és az üzleti környezetben 
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Célok számszerűsítése, indikátorok prioritás szinten: 

 

Célkitűzések 
Indikátor 

típusa 

Indikátor (megneve-

zés és mértékegység) 

Alap 

(2004) 

Cél 

(2013) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

 hatás 

a képzési programokban 

résztvevő vállalkozások 

versenyképességének 

javulása 

  
KSH, 

IH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 hatás 
pályakezdők elhelyezke-

dési mutatóinak javulása 
  

mun-

kaügyi 

kp 

évente 

 hatás 

a munkaadók elégedett-

ségének javulása a pá-

lyakezdők foglalkoztat-

hatóságával 

szemben  

  

saját, 

kama-

ra, IH 

évente 

 output 
támogatott hálózati pro-

jektek száma 
  IH évente 

 output 

a hálózati projektekbe 

bevont vállalkozások 

száma 

  IH évente 

 Hatás 

gazdasági-társadalmi 

fejlettség (egy főre jutó 

GDP) 

  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 Hatás 
tőkeberuházások értéke 

(mrd Ft) 
  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 Hatás 
foglalkoztatottak száma 

(fő) 
  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 Hatás 
KKV-k által foglalkozta-

tottak száma (fő) 
  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 Eredmény 

támogatott klaszterekben 

részt vevő vállalkozások 

száma (db) 

  

PGH, 

klasz-

terek 

évente 

 Eredmény 
K+F ráfordítások növe-

kedése 
  KSH évente 

 Eredmény 
K+F foglalkoztatottak 

számának növekedése 
  KSH évente 

 Eredmény 
KKV szektor részesedése 

a hozzáadott értékből 
  KSH évente 

 Eredmény 

klaszterek informatikai 

platformjának látogatott-

sága 

  
klasz-

terek 
évente 

 Eredmény 

vállalkozások által közö-

sen beszerzett eszközök 

értéke (m Ft) 

  IH évente 

 Hatás 

a támogatott ipari par-

kokban indukált befekte-

tések, nagysága (mrd Ft) 

  

PGH, 

ipari 

parkok 

évente 

 Eredmény 

a támogatott inkubátor-

házakban működő és azt 

elhagyó vállalkozások 

száma (db) 

  

inku-

bátor-

házak 

évente 

 hatás 

Idegenforgalmi adó be-

vétel mértékének alaku-

lása (MFt) 

- 
20%-os 

növekedés 
KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 56 

Célkitűzések 
Indikátor 

típusa 

Indikátor (megneve-

zés és mértékegység) 

Alap 

(2004) 

Cél 

(2013) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

 Hatás 
Szálláshelyek kihasznált-

sága (%) 
- 

Átlagosan 

10%-os 

növekedés 

KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 hatás 
Vendégek átlagos tartóz-

kodási ideje (nap) 
2,5 2,8 KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 eredmény 
Vendégéjszakák száma 

(e fő) 
913 1 100 KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 output 

Megvalósított vonzerő 

fejlesztések és turisztikai 

programok száma 

0 15 IH évente 

 output 

Megvalósított turisztikai 

együttműködések (klasz-

terek, desztinációs me-

nedzsment szerveztek, 

témautak) 

1 5-6 IH évente 

 

 

P2/I1.: „Helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk támogatása 

1. Innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése 

Az innovatív, tudásalapú gazdaság kialakítása elsősorban a vállalkozások üzleti célú, nagyobb 

megtérülési kockázatú technológiai fejlesztéseinek támogatásával, illetve a vállalkozások és 

az egyetemek, kutatóintézetek innovációs célú, kutatás-fejlesztési együttműködéseinek ösz-

tönzésével érhető el. Ez – a szükséges K+F infrastruktúra biztosításával, valamint a hazai és a 

nemzetközi piacra lépés ösztönzésével – fontos eszköze a versenyképes technológiák önálló 

fejlesztésének, adaptálásának és az eredmények hasznosulásának.  

Az elmúlt években Győr-Moson-Sopron megyében jelentős előrelépés történt a felsőoktatás 

és a reálgazdaság közötti együttműködés erősítése, különösen a közös kutatási és fejlesztési 

feladatok terén, melynek alapját elsősorban a kooperációs kutatóközpontok és a regionális 

egyetemi tudásközpontok adják. Az eredményesség és a hatékonyság, valamint a rendelkezés-

re álló erőforrások miatt az innovációhoz kapcsolódó szolgáltatásokat továbbra is elsősorban a 

megye két egyetemi központja, azaz Sopronban és Győrben kell koncentrálni, kisebb mérték-

ben pedig Mosonmagyaróváron.  

A kutatási kapacitások területi koncentrációja mellett legalább ennyire fontos az ágazati kon-

centráció és a specializáció a megye számára perspektivikus, nagy potenciált rejtő és a tágabb 

térség innovációs klasztereihez szorosan kapcsolódó területekre, így a gépjárműiparra, a meg-

újuló erőforrásokra, a környezeti technológiákra, a mezőgazdaságra és élelmiszeriparra, vala-

mint a fa- és bútoripar területére. Az intézkedés célja egyértelműen az, hogy ezen területeken 

nemzetközi színvonalú kutatási infrastruktúrák létrehozásával, illetve hatékony működtetésével 

erősítsük a tudományos és a reálszféra közötti együttműködési kapcsolatokat. Az innovatív tu-

dásalapú gazdaság megteremtésében kiemelt szerepet kell kapnia a győri központú, de az egész 

megyére, sőt a megye határain túli területekre is várhatóan pozitív növekedési hatást gyakorolni 

képes Autopolis Nyugat-magyarországi Fejlesztési Pólus program elemeinek. 

Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások megvalósítására a Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program (GOP) keretében kerül sor. 
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2. A regionális klaszterek szerepének növelése a megye gazdaságában 

2000 óta mára a Nyugat-dunántúli régióban számos klaszter-kezdeményezés jött létre a regio-

nális politika támogatása mellett elsősorban a térség számára kiemelt jelentőséggel bíró ipar-

ágak, ágazatok terültén azzal a céllal, hogy speciális szolgáltatásaival elősegítse ezen ipar-

ágakban az együttműködések intenzitásának növekedését és a vállalkozások és a térség ver-

senyképességének javulását. Ezek közül néhány természetesen nagy hatással van Győr-

Moson-Sopron megye gazdasági fejlődésére is. Ma a megye ágazati szerkezetének sajátossá-

gai alapján különösen az autóipari, a fa- és bútoripari, valamint a termál klaszterek játszhatnak 

fontos szerepet a vállalkozások fejlesztésében, ugyanakkor középtávon az alakulás előtt álló 

megújuló energia klaszter és a megye közlekedés-földrajzi adottságainak és az azokra épülő 

fejlesztéseknek köszönhetően a logisztikai is fontossá válhat. Ezen klaszter kezdeményezések 

közül a Pannon Autóipari Klaszter székhelye Győrben található, míg a többi a szomszédos 

megyékben. 

Az elmúlt években létrehozott klaszter-kezdeményezések azonban csak részben voltak képe-

sek megfelelni a velük szemben támasztott igényeknek. Ennek egyik legfontosabb oka a fo-

lyamatos finanszírozási problémák és az abból fakadó hiányos menedzsment erőforrások. 

Ennek köszönhetőn egyértelmű vállalati igény mutatkozik a már meglévő klaszter-

kezdeményezések működése ellenére is szinte valamennyi területen további ágazat-specifikus 

és a különböző szereplők együttműködését elősegítő szolgáltatásokra. Az intézkedés során 

olyan klaszter-specifikus szolgáltatások támogatására lenne szükség elsősorban, amelyek az 

egész regionális klaszter, mint gazdasági ökorendszer érdekeit szolgálják, és túlmutatnak egy-

egy szűk vállalati hálózaton. A klaszter-szolgáltatások mellett ugyancsak szükség van a klasz-

terekhez kapcsolódó vállalkozások által megvalósított közös eszközbeszerzések támogatására, 

ami nagymértékben hozzájárulhat az együttműködések elmélyüléséhez és ezáltal a tudásáram-

láshoz. 

Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások megvalósítására a Regionális Operatív Program 

(ROP) keretében kerül sor, később részletesebben is kibontása kerül. 

 

P2/I2.: Kis- és középvállalkozói telephely kínálatának és az értékesítési formáknak a bővítése 

3. A KKV-k jövedelemtermelő képességének erősítése 

A kiegyensúlyozott gazdasági növekedésben és a foglalkoztatásban betöltött szerepük miatt 

különös figyelmet kell fordítani a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fej-

lődésére. A kis- és középvállalkozások növekedéséhez, megerősödéséhez, együttműködésé-

hez és stabilitásához szükséges gazdasági környezet kialakítása kiemelt cél. Ezek között is a 

legfontosabb a KKV szektor jövedelemtermelő képességének javítása, melynek különböző 

eszközei vannak, így piackonform pénzügyi eszközökkel, a humánerőforrás és a vállalati kul-

túra fejlesztése, valamint a vállalkozásoknak nyújtott közvetlen támogatások. A vállalkozá-

sok, különösen a mikro-, kisvállalkozások számára a hitelhez és tőkéhez jutás a nagyvállalat-

okhoz képest ma még aránytalanul nehezebb, a finanszírozási lehetőségeket csak fajlagosan 

magasabb költségekkel érhetik el. A közvetlen támogatások elsősorban a műszaki technológi-

ai korszerűsítés igénye határozza meg (például a megújuló energia használatának elterjedését 

segítő eljárásokhoz, márkanevek nemzetközi bevezetéséhez, a minőségirányítási és minőség-

biztosítási rendszerek bevezetéséhez illetve az új technológiák (kül)piacra lépéséhez kapcso-

lódóan). 
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A fizikai tőke minősége növekedési tényező összetevője a megfelelő színvonalú gazdasági inf-

rastruktúra rendelkezésre állása, melynek része a gyors elérhetőség (közlekedési hálózat közvet-

len használata vagy logisztikai szolgáltatások vásárlása révén), az infokommunikációs hálóza-

tokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés csakúgy, mint a 

megfelelő színvonalú telephely megléte. A vállalkozások hatékony működéséhez, a termelé-

kenység növeléséhez szükséges üzleti szolgáltatások a vállalati működés valamennyi folyamatát 

fejleszthetik (emeltszintű tanácsadás) vagy átvehetik (szolgáltatásvásárlás, kiszervezés). Ezeket 

a szolgáltatásokat általános vállalkozási tanácsadás és információ szolgáltatás keretében kell 

biztosítani. A vállalkozások, különösen a mikro-, kisvállalkozások számára a hitelhez és tőké-

hez jutás a nagyvállalatokhoz képest ma még aránytalanul nehezebb, a finanszírozási lehetősé-

geket csak fajlagosan magasabb költségekkel érhetik el. A közvetlen támogatások elsősorban a 

műszaki technológiai korszerűsítés igénye határozza meg.  

Az infokommunikációs technológiák megfelelő színvonalú rendelkezésre állását és használa-

tát nélkülözhetetlen a célul kitűzött tudásalapú gazdaság megteremtéséhez. Az IKT termékek 

és szolgáltatások iránti vállalati és kutatóhelyi kereslet ösztönzése, a gazdasági szereplők bel-

ső és külső kapcsolati folyamatai informatizáltságának emelése, és ezzel működési hatékony-

ságuk növelése közvetlenül növeli az IKT-felhasználást. A vállalati IKT-felhasználás növeke-

dése ugyanakkor a felhasználói igények minőségi fejlődésének ösztönzésén keresztül (a szé-

lessávú hozzáférés, a nyílt szabványokon alapuló versengő technológiák és a használható di-

gitális tartalmak kínálatának erősítésével) is hozzájárul az információs társadalom erősödésé-

hez. Mindkét mechanizmus hozzájárul az IKT-piacok növekedéséhez, ezzel várhatóan az in-

tenzívebb piaci verseny és csökkenő árszint kialakulásához.  

Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások megvalósítására a Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program (GOP) keretében kerül sor. 

 

4. Befektetés-ösztönzés és telephelyi infrastruktúrák fejlesztése 

Győr-Moson-Sopron megye relatív fejlettségét többek között az országos átlaghoz képest az 

elmúlt 15 évben létrehozott a vállalkozások letelepedését és működését segítő telephelyi inf-

rastruktúráinak is köszönheti. Ugyanakkor, az elmúlt fél évtizedben az országos befektetés 

ösztönzéssel foglalkozó szervezetek prioritásaiban egyértelműen az ország keleti régiói szere-

pelnek. A befektetés ösztönzés során a megye számára kiemelt cél a versenyképesség megőr-

zése érdekében a szolgáltató, illetve fejlesztő központok megyébe telepítését szolgáló befekte-

tési környezet kialakítása. Szeretnénk elérni, hogy a befektetés-ösztönzés tudatosan szervezett 

tevékenységgé váljon, a magasan kvalifikált munkaerőt alkalmazó, kis- és középvállalkozói 

réteget is meg tudja itthon és külföldön szólítani és a helyi adottságokat, lehetőségeket képes 

legyen kompetitív módon megjeleníteni és kommunikálni.  

A befektetés ösztönzés marketingeszközök melletti másik igen fontos eleme a befektetési 

környezet fejlesztése, az ahhoz szükséges infrastruktúra biztosítása. A megyében 2006-ra már 

8 ipari park található, melyek összterülete meghaladja az 500 ha-t. Többsége megfelelő mű-

szaki infrastruktúrával és kapcsolódó szolgáltatásokkal várja a letelepedni szándékozó vállal-

kozásokat. A megye egyetemi centrumai közelében lévő ipari parkokban szükséges az ipari 

parkok által kínált szolgáltatások bővítése, az egyetemekkel együttműködve az innovációhoz 

és a technológiafejlesztéshez kapcsolódó speciális szolgáltatások előtérbe bevezetése (a már 

meglévők innovációs-technológiai központok, technológiai inkubátorok szolgáltatásaik fej-

lesztése, bővítése). 
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A többi ipari parkban a meglévő szolgáltatások fejlesztésével el kell érni, hogy kistérségi 

funkciókat betölteni képes parkokká válhassanak. Ennek érdekében szükséges, hogy a kistér-

ségi központokban általános vállalkozói igényeket kielégíteni képes, a kezdő vállalkozások-

nak az alakulást követően meghatározott ideig speciális körülményeket (irodai, alap infrast-

rukturális, általános vállalkozási tanácsadás stb.) biztosító vállalkozói inkubátorházak létesül-

jenek. Különösen fontos ezen inkubátorházak szakmai menedzsmentjének megteremtése. Vé-

gül az ipari parkkal nem rendelkező és azt méretüknél fogva nem is tervező kistelepülések 

esetében egy-egy a település szempontjából komolyabb befektetés megvalósulása érdekében 

támogatni kell a telephelyek műszaki infrastruktúrával való ellátását. Ugyanez vonatkozhat az 

ipari parkkal rendelkező településeken meglévő barnamezős területeinek rehabilitációjára. 

Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások megvalósítására a Regionális Operatív Program 

(ROP) keretében kerül sor, később részletesebben is kibontása kerül. 

 

P2/I3. Turizmus fejlesztése, turisztikai termékkínálat bővítése, falusi és ökourizmus 

A fejlesztés alapelvei: 

- A rendelkezésre álló szabad turisztikai kapacitások kiaknázása, további turisztikai „fehér 

foltok” aktiválása és új célcsoportok megnyerése. „Több vendéget, de nem tömeget!” 

- A meglévő vendégkör tartózkodási idejének és költési indexének növelése az igényes szol-

gáltatások erősítésén keresztül. „Több bevételt, de nem igénytelenséget!” 

- Erős belső kohézió, együttműködés és képzett személyeken nyugvó szolgáltatói rendszer ki-

alakítása a megfelelő szinergiahatás eléréséhez. „Több összhangot, de nem egyformaságot!” 

 

A célok elérésének a megye sajátos természeti, történelmi és kulturális örökségének értéktu-

datos és komplex megőrzésén és védelmén kell alapulni. Szükséges ezen értékekre építő von-

zerők klaszter jellegű térségek és turisztikai termékek mentén együttműködésben megvalósuló 

új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése. Ennek érdekében támogatandók: 

- a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai és rekreációs fejlesztések, valamint a rehabi-

litációs szolgáltatások beruházásai; 

- a jelentős történelmi emlékek és kulturális értékek egymásra épülő, egymást kiegészítő fej-

lesztése; 

- a tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus programok, 

szolgáltatások; 

- a megye turisztikai intézményrendszerének megújítása (desztinációs menedzsment szerveze-

tek felállítása). 

 

Pannon-termál program kiszélesítése 

A megye természeti környezete jellegzetes arculattal, egyediséggel rendelkezik a gyógyvize-

ket illetően, hiszen mind minőségében, mind mennyiségében jelentős a készlet. A termál- és 

gyógyturizmus nemzetközi szintű versenyképességnek megőrzése szempontjából kiemelt fon-

tosságú a szolgáltatási kínálat, illetve a települési környezet minőségének javítása, a gyógyá-

szati szolgáltatások fejlesztése, az egyedi arculatot biztosító fürdőfejlesztés, továbbá az érté-

kesítés, működtetés javítása érdekében a fürdők közti együttműködés fejlesztése. 
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Pannon kulturális út 

A kulturális- és az örökségturizmus fejlesztését illetően fontos a turisztikai kínálat sokszínű-

ségének biztosítása. A világörökség helyszínéül szolgáló Pannonhalmi Főapátság, a számos 

műemlék mellett a sokszínű kultúra, a történelmi múlt tárgyi és szellemi emlékei a megye sok 

térségének értékes, de többségében még kihasználatlan potenciálját jelentik. 

A történelmi és kulturális örökség épített elemei és a történelmi korok megidézése (pl. Barokk 

Varázs, Győr), illetve egy-egy történelmi személy (pl. Liszt Fesztivál, Sopron, Haydn: Fertőd) 

köré fűzött kulturális csomagok jelenleg pontszerűen jelentkeznek a megyében. 

A szezonalitás és turizmus területi koncentrációjának oldása érdekében szükséges a Pannon 

Kulturális Út részeként a turisztikai kínálat fejlesztése, melyek nemzetközi hálózatok része-

ként is működhetnének (pl. Haydn-Liszt Fesztivál). 

Tájegységi ökoturisztikai (aktív) programok fejlesztése 

A természeti, táji adottságok turisztikai lehetőségeinek kiaknázása kifejezetten az öko-, aktív 

turisztikai elemeket jelenti, mégpedig a megyére jellemző táji sokszínűség bemutatásával. 

Ennek érdekében kell támogatni az un. tájegységi programcsomagokban a kisebb fejlesztése-

ket, melynek része a kultúrtájak örökségének bemutatása. A szigetközi táj, a Rábaköz, a Fer-

tő-mente, a Rábaköz, Pannonhalma térsége - Sokoróalja sajátos természeti jelleggel bírnak, 

ahol az aktív turizmus (pl. lovas-, vízi-, kerékpáros, horgász-) területén új termékeket kell 

fejleszteni a különböző vendégkörnek. Az ökoturisztikai programcsomagokon kiemelt feladat 

a turisztikai szálláshelyek minőségi fejlesztése, valamint a turisztikai vonzerők elérhetőségé-

nek biztosítása, a tájékoztató és az információs, informatikai rendszerek fejlesztése. 

Turisztikai menedzsment rendszer fejlesztése a tematikus utak és a területi alapú 

együttműködések menedzseléshez, értékesítéséhez 

A jelenleg külön álló turisztikai szolgáltatások egységes kínálatát segítik elő a térségi 

desztinációs menedzsment szervezet(ek), mely(ek) a már meglévő intézményrendszerre (tu-

risztikai célú térségfejlesztő egyesületek, natúrparkok) épülve hatékonyan segítik a megye és 

a kisebb térségek turisztikai vonzerejének mind szélesebb körű propagandáját, e-turizmus 

portálok és közös foglalási rendszerek kialakításával. 
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Finanszírozási terv 2007-13: 

A gazdaságfejlesztési prioritás megvalósításnak lehetséges forrásai ez első két intézkedés ese-

tében a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, míg a harmadik-negyedik intézkedés finanszí-

rozása a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programból lehetséges. 

Mrd Ft 

Intézkedések/ beavat-

kozások 

Finanszí-

rozás (pl. 

? op, hazai 

forrás) 

EU forrás 

(ESZA/ER

FA/KA/E

MVA/HA) 

Összes fej-

lesztés 

EU támo-

gatás 

Hazai álla-

mi támoga-

tás 

Becsült saját erő 

Önkor-

mány-

zati 

magán 

1. Az innovatív, tu-

dásalapú gazdaság 

megteremtése 

GOP 
ERFA, 

ESZA 
     

2. A KKV-k jövede-

lemtermelő képessé-

gének erősítése 

GOP ERFA      

3. A regionális 

klaszterek szerepé-

nek növelése a me-

gye gazdaságában 

ROP ERFA 1,4 1,2 0,2   

4. Befektetés ösztön-

zés és telephelyi 

infrastruktúrák fej-

lesztése 

ROP ERFA 5,6 4,8 0,8   

Pannon-termál prog-

ram kiszélesítése 

ROP ERFA 12 650 9 350 1 650 1 650 0 

Pannon kulturális út ROP ERFA 16 100 11 900 2 100 2 100 0 

Tájegységi 

ökoturisztikai (aktív) 

programok fejlesztése 

ROP ERFA 4 025 2 975 525 525 0 

UMVT EMVA 2 833 2 125 375 125 208 

Kereskedelmi szállás-

helyfejlesztés 

ROP ERFA 5 250 2 975 525 0 1 750 

Turisztikai menedzs-

ment rendszer fejlesz-

tése 

ROP ERFA 1 500 850 150 0 500 

*Ágazati OP-k 4, illetve a ROP 40%-ával számolva. 
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Intézkedések, beavatkozások 

 

Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
11

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az innovatív tudásalapú gazdaság megteremtését leginkább a technológiai inku-

bátoroknak a megye vállalkozásainak igényei mentén meghatározott erőteljesen 

specializált tudásalapú szolgáltatásai segíthetik (pl. innovációs tanácsadás, speci-

ális tudásátadás, technológiai transzfer, magas szellemi hozzáadott értékkel bíró 

tevékenységek, egyetemi-vállalati közös K+F, stb.). A beavatkozás hatékonysága 

érdekében az innovációs, illetve technológiai inkubátorokhoz kapcsolódó szol-

gáltatások fejlesztést az egyetemek már meglévő bázisán, valamint az egyete-

mekre épülő új szervezetekhez kapcsolódva kell megvalósítani. Ebben jelentős 

szerepet kaphatnak a már meglévő kooperációs kutatóközpontok és a regionális 

egyetemi tudásközpontok, az innovációs központok, illetve az újonnan létreho-

zásra kerülő speciális egyetemekhez kötődő innovációs szervezetek. Az intézke-

dés a következő beavatkozási területeket foglalja magába: 

 A megyében már működő regionális egyetemi tudásközpontok (NYME 

Erdő és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont, SZE Jármű-

ipari Regionális Egyetemi Tudásközpont) és kooperációs kutatóközpon-

tok (NYME Környezeti Erőforrás-gazdálkodási és Védelmi Kooperációs 

Kutatóközpont, SZE Autóipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs 

Kutatóközpont) tudásalapú szolgáltatásainak továbbfejlesztése, új szol-

gáltatások bevezetése. 

 Széchenyi István Egyetemi Tudásközpont megvalósítása az Autopolis 

programhoz kapcsolódva. Célja a járműipari technológiához és a jövő 

mobilitásához kapcsolódó nemzetközileg is versenyképes tudást haszno-

sító K+F tevékenység, és nemzetközileg is versenyképes oktatás feltétel- 

és eszközrendszerének megteremtése. 

 Inno-Raab Nemzetközi Tudáspark megvalósítása az Autopolis program-

hoz kapcsolódva. Tudományos és Technológiai Központ a járműipari fó-

kusszal rendelkező kutatóintézetek, tudásalapú tevékenységet végző vál-

lalkozások befogadására alkalmas épületegyüttes létrehozása, Technoló-

giai Transzfer- és Módszertani Központ létrehozása, valamint technoló-

gia-figyelés és tanácsadás. 

 Technonet Technológiai Kompetencia Központ megvalósítása az 

Autopolis programhoz kapcsolódva. Az autóipari fókusszal rendelkező 

kompetencia központ bázisa a győri Innonet Innovációs és Technológiai 

Központ. A kompetencia központ elsősorban KKV-k számára nyújt tu-

dásszolgáltatásokat. 

 A megyében már működő innovációs és technológiai központok, egye-

temekhez kapcsolódó tudásközpontok, valamint az újonnan kialakítandó 

innovációs szolgáltatások hálózatba szervezése a lehetséges szinergiaha-

tások kiaknázása érdekében (Győr-Sopron-Mosonmagyaróvár). 

 A megye innovációhoz és kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó intézményei-

nek és szervezetinek a bekapcsolása a nemzetközi hálózatokba. Különös 

hangsúllyal Bécs, Pozsony, Bécsújhely, Eisenstadt, Brno irányokba. 

                                                 
11

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 
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 A régióban működő vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékeny-

ségének az ösztönzése, különösen a kulcsiparágak mentén, a régióba ér-

kező külföldi tőkeberuházások esetében a K+F tevékenységek előtérbe 

helyezése. 

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

Az innovációhoz kapcsolódó tanácsadás, a technológiai inkubátorok szolgáltatá-

sai egyértelműen a két egyetemi központhoz kapcsolódnak, speciális területeken 

ezekbe bekapcsolódhat Mosonmagyaróvár is.  

Kapcsolódás más 

megyei szinten fon-

tos intézkedéshez 

A klaszterek szerepének növelése a megye gazdaságában 

Befektetés-ösztönzés és telephelyi infrastruktúrák fejlesztés 

Lehetséges megyehatáron átnyúló hatás: 

Különösen az Autopolis program keretében megvalósuló 

projektek rendelkeznek erőteljes megye határon átnyúló 

hatással (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém, Vas 

irányába), de a fa- és bútoripar, illetve a környezeti tech-

nológiák területén ugyancsak jelentős külső hatás várható 

Vas és Zala irányába. 

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Output  
Támogatással megvalósított új 

egyetemi és hídképző intézmények 

száma 

  IH 
program eleje 

és vége 

Output  
Technológiai inkubátorokkal kap-

csolatban álló vállalkozások száma 
  

inkubáto-

rok 
évente 

Eredmény 
K+F ráfordítások arányának válto-

zása 
  KSH évente 

Eredmény 
K+F foglalkoztatottak arányának 

változása 
  KSH évente 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
12

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: A KKV-k jövedelemtermelő képességének erősítése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A kiegyensúlyozott gazdasági növekedésben és a foglalkoztatásban betöltött 

szerepük miatt különös figyelmet kell fordítani a vállalkozások, különösen a kis- 

és középvállalkozások fejlődésére, illetve a KKV szektor jövedelemtermelő ké-

pességének javítása, melynek különböző eszközei vannak, így piackonform 

pénzügyi eszközökkel, a humánerőforrás és a vállalati kultúra fejlesztése, vala-

mint a vállalkozásoknak nyújtott közvetlen támogatások. Emellett fontos az in-

fokommunikációs infrastruktúrák fejlesztése és a vállalkozások számára nyújtan-

dó általános tanácsadások, információk támogatása. Utóbbiakban elsősorban a 

Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Győr-Moson-Sopron 

Megyei, illetve a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásainak fejlesz-

tésével lehet eredményt elérni. Az intézkedés a következő beavatkozási területe-

ket foglalja magába: 

 A vállalkozások technológiai korszerűsítésének támogatása, termelő és 

szolgáltató kapacitásuk bővítése komplex vállalkozásfejlesztési projek-

tekkel. 

 A vállalkozások beindításához és fejlődéséhez, beszállítóvá válásához, 

külpiacra jutásához, innovációs tevékenységéhez, adaptációhoz szüksé-

ges vállalatvezetési, üzleti, ismeretek és információk nyújtása. 

 A vállalkozások működési hatékonyságának javítását célzó szervezetfej-

lesztések támogatása, ennek keretében komplex vállalati IKT-

fejlesztések, minőség- és környezetbiztosítási, vállalatirányítási, valamint 

vezetői döntéstámogató rendszerek bevezetésének ösztönzése. 

 A versenyképesség javításához kapcsolódó infokommunikációs infrast-

ruktúra fejlesztése érdekében szükséges egy korszerű IKT hálózati inf-

rastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés előse-

gítésén keresztül.  

 A vállalkozások működéséhez szükséges általános vállalkozási ismeretek 

(jogi, pénzügyi, kereskedelemfejlesztési, befektetés ösztönzési, tőkekihe-

lyezési, üzleti, információs és piacfejlesztési tanácsadás stb.) és képessé-

gek átadása, valamint a piacra jutást elősegítő szolgáltatások és informá-

ciók nyújtása kistérségi és mikrotérségi központokban való elérhetősé-

gének megszervezése az egész megye területén. 

 A vállalkozások általános felkészültségének javítása és a fejlődésükhöz 

szükséges információhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a 

már létező vállalkozás-, kereskedelemfejlesztési intézményrendszerre 

építve, kistérségi és mikrotérségi központokban való elérhetőségének 

megszervezése az egész megye területén. 

 A vállalkozói kultúra, valamint a vezetői ismeretek és képességek fej-

lesztésének, illetve az üzleti ismeretek elsajátításának az elősegítése, már 

az iskolai oktatástól kezdve. 
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 A hitel- és a tőkepiac hatékonyságának javítása a tőkepiaci kínálat fej-

lesztésének támogatásával, valamint a tőkekihelyezési kockázatot piaci 

eszközökkel csökkentő eljárások elterjedésének támogatásával. 

 A vállalkozások tőkeellátottságának, finanszírozási forrásokhoz való 

hozzáférésének a javítása a piaci hiteleknél könnyebben elérhető forrást 

nyújtó mikrohitelezés és garanciatámogatás feltételeinek javításával. 

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

Jellemzően a KKV-k jövedelemtermelő képességét erősíteni szándékozó intéz-

kedés beavatkozásai nem terület, illetve megye specifikusak, szinte az egész 

országban hasonló beavatkozásokra van szükség. 

Kapcsolódás más 

megyei szinten fon-

tos intézkedéshez 

Befektetés-ösztönzés és telephelyi infrastruktúrák fejlesztés 

Lehetséges megyehatáron átnyúló hatás: 
Az intézkedés keretében megvalósuló beavatkozások nem 

rendelkeznek a megye határain túli hatásokkal.  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Output  
Támogatással nyújtott vállalkozói 

szolgáltatást igénybevevő vállal-

kozások száma 

  IH évente 

Output  
Célzott szervezetfejlesztések szá-

ma 
  IH évente 

Eredmény 
KKV szektor foglalkoztatottainak 

száma 
  KSH évente 

Eredmény 
KKV szektor részesedése a hozzá-

adott értékből 
  KSH évente 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
13

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: A klaszterek szerepének növelése a megye gazdaságában 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A klaszterek szerepének növelésére irányuló intézkedés célja, hogy Győr-

Moson-Sopron megyében elősegítse a megye gazdaságánál általában valamivel 

nagyobb gazdasági térben megfigyelhető klaszteresedési folyamatokat, és a regi-

onális klaszterek nyújtotta előnyöket elérhetővé tegye a megye vállalkozásai 

számára. Ennek érdekében egyfelől szükség van a már működő klaszter-

kezdeményezések működésének, szolgáltatásaik bővítésének támogatására. Más-

felől pedig a klaszterek alapjait képező vállalati hálózatok kialakulásának előse-

gítése érdekében fontos a klaszterhez kapcsolódó vállalkozások közös eszközbe-

szerzésének támogatása. Cél, hogy a klaszter kezdeményezések szolgáltatásai ne 

csak a klasztert létrehozó alapítók és a később csatlakozott tagok számára legyen 

elérhető, hanem a klaszter tevékenysége által érintett szektorokban működő va-

lamennyi vállalkozás számára nyitott legyen. 

A klaszterekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a vállalati hálózatokra 

irányuló intézkedés Győr-Moson-Sopron megyében elsősorban a következő 

szektorokra koncentrál: járműipar (középtávon mechatronikával kiegészülve), fa- 

és bútoripar, környezeti technológiák, alternatív erőforrások, turizmus (egészség-

turizmus, gyógyturizmus), valamint logisztika. Tekintve, hogy egy-egy térség 

maximális 4-5 nemzetközi szinten is versenyképességet biztosító regionális 

klaszter számára képes biztosítani a szükséges háttérfeltételeket, további klasz-

ter-kezdeményezés létrehozását csak igen alapos indokkal támogatjuk. Kiemelten 

kezeljük a Győr fejlesztési pólus stratégiában megfogalmazott autóipari klaszter-

szolgáltatásokat. Az intézkedés végső kedvezményezettjei a klaszterekhez formá-

lisan és informálisan kapcsolódó gazdasági társaságok és non-profit szervezetek. 

Az intézkedés a következő beavatkozási területeket foglalja magába: 

 A már működő és a megye gazdasága szempontjából releváns klaszter-

kezdeményezések (Pannon Autóipari Klaszter, Pannon Fa-és Bútoripa-

ri Klaszter, Pannon Termál Klaszter) klaszter menedzsmentjei által 

nyújtott szolgáltatásainak bővítése, továbbfejlesztése a megyében mű-

ködő és a klaszterhez kapcsolódó vállalkozások igényei mentén. 

 A klaszterekhez kapcsolódó vállalkozások versenyképességét javítani 

képes új szolgáltatások feltárására és megalapozására irányuló felmé-

rések támogatása. 

 A klaszterek tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakértői, kompe-

tencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létre-

hozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter 

tagjai számára, valamint a külső érdeklődők számára. 

 A klaszterhez kapcsolódó vállalkozások beszállítói, alvállalkozói, 

technológiai és értékesítési lehetőségeinek felmérése. 

 A klaszterek mentén Benchmarking Klubok működtetése a klaszter ta-

gok, illetve igény esetén a klaszterhez nem csatlakozott, de az általa 

képviselt ágazatban működő vállalkozások részvételével. 

 

 A klaszterek közös arculatának kialakítása, továbbfejlesztése és piacon 
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való megjelenése (közös rendezvények, események, kiadványok) 

 Az egyes klaszterek közös informatikai platformjának kialakítása, 

meglévő esetén továbbfejlesztése a tagok közötti gyorsabb és hatéko-

nyabb kommunikáció és információáramlás elősegítése érdekében. 

 A klaszter szolgáltatások kialakításához és továbbfejlesztéséhez szük-

séges tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. 

 A gazdasági szférán belüli, valamint a vállalkozások és a nonprofit 

szféra közötti technológiai transzfer szolgáltatások nyújtása a klaszte-

rekhez kapcsolódva. 

 A vállalati hálózatok létrejöttének ösztönzése a klaszter által képviselt 

ágazatban közös pályázatok előkészítésében, megvalósításában való 

közreműködéssel. 

 Partnerkapcsolatok kiépítése hasonló ágazatban működő külföldi 

klaszter szervezetekkel. 

 A klaszterekhez kapcsolódó kulcságazatokban működő vállalkozások 

közös eszközbeszerzések támogatása a vállalati együttműködések elő-

segítése érdekében. 

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

A Pannon Klaszterek közül Győr-Moson-Sopron megye szempontjából kiemelt 

figyelmet érdemelt az Autopolis kapcsán az autóipari klaszter és a megújuló 

energia klaszter, a póluson kívül a fa- és bútoripari, valamint a termál klaszter, 

közép távon pedig a logisztikai klaszter is. Az első háromhoz szorosan kapcso-

lódnak a már működő egyetemi tudásközpontok és kooperációs központok. 

Kapcsolódás más 

megyei szinten fon-

tos intézkedéshez 

Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése 

Lehetséges megyehatáron átnyúló hatás: 

A klaszter-kezdeményezések mind megye határon átnyúló 

elsősorban regionális kezdeményezések, aminek oka, hogy 

egy-egy megye gazdasága önmagában ritkán képes a 

klaszterek számára biztosítani a kritikus tömeget. Ugya-

nakkor azok támogatásának végső kedvezményezettjei 

egyértelműen a megyében működő vállalkozások. 

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Output  
Klaszter-kezdeményezések szol-

gáltatásait igénybevevő vállalko-

zások száma (db) 

  klaszterek évente 

Eredmény  
Támogatott klaszterek szolgáltatá-

sait igénybevevő vállalkozások 

száma  

  
Irányító 

Hatóság 
évente 

Eredmény  
Klaszterek informatikai platform-

jának látogatottsága 
  klaszterek évente 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
14

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Befektetés-ösztönzés és telephelyi infrastruktúrák fejlesztés 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Győr-Moson-Sopron megye relatív fejlettségének megőrzése, érdekében különö-

sen fontos a megyén kívüli (elsősorban külföldi) befektetések vonzása, valamint 

a megye belső erőforrásain mobilizálása. Ehhez elengedhetetlen egyfelől a beru-

házásokhoz szükséges magas szintű műszaki infrastruktúra kiépítése, az azokhoz 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, bővítése, másfelől pedig az aktív befekte-

tés-ösztönzés és hatékony marketing kommunikáció. Különösen fontosak e tevé-

kenységek a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, vagy a fejlesztő köz-

pontok megyébe telepítése érdekében. Az intézkedés a következő beavatkozási 

területeket foglalja magába: 

 Aktív befektetés ösztönzési tevékenység, erőteljes marketing, a regio-

nális telephely kínálat kommunikációjának megszervezése további kül-

földi és hazai befektetések érdekében megyeszerte. 

 A megye két egyetemi központjának ipari parkjaiban (Győr és Sopron) 

az innovációs és technológiai szolgáltatásoknak már helyet adó techno-

lógiai inkubátorok továbbfejlesztése, technológiai szolgáltatásaik bőví-

tése a meglévő és tervezett egyetemi kompetenciákkal összhangban. 

 A kistérségi központokban, ahol lehetséges az ipari parkokhoz kapcso-

lódva kezdő vállalkozásoknak működésük első néhány évében kedve-

ző feltételeket biztosítani képes non profit szervetek által üzemeltett 

vállalkozói inkubátorházak létrehozása, és alapszolgáltatásaik megte-

remtése: Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár, Lébény, Tét, Pannon-

halma, Jánossomorja településeken. 

 A már megtelt, illetve hamarosan megtelő ipari parkok esetében a ren-

delkezésre álló területek bővítése és ipari termeléshez szükséges inf-

rastruktúrával való ellátása.  

 Az ipari park címmel nem rendelkező kisebb településeken a település 

szempontjából egy-egy komolyabb befektetés megvalósulása érdeké-

ben támogatni kell azon új telephelyek műszaki infrastruktúrával való 

ellátását.  

 Ugyancsak támogatandó az ipari parkkal rendelkező települések eseté-

ben az azon kívüli meglévő barnamezős területek rehabilitációja, kor-

szerű műszaki infrastruktúrával való ellátása.  

 A kulcsiparágakhoz, klaszterekhez kapcsolódó tematikusan specializált 

ipari parkok létrehozása elősegítheti ezen iparágakban a 

klaszteresedési folyamatok felgyorsulását, az együttműködési kapcso-

latok elmélyülését (pl. autóipari beszállítói park Győrben) 
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Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

Az ipari parkokhoz kapcsolódó technológiai inkubátorok, és az innovációs szol-

gáltatások fejlesztése az egyetemi kapcsolatok miatt Győrben és Sopronban való-

sulhat meg. A többi ipari park esetében a cél a térségszervező funkciók bővítése, 

egyfajta kistérségi gazdasági központi szerep betöltése. Valamennyi kistérségi 

központban cél általános vállalkozói inkubátorházak létesítése, ahol lehetséges a 

már ott működő ipari parkban, vagy azzal együttműködve. 

Kapcsolódás más 

megyei szinten fon-

tos intézkedéshez 

Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése 

A KKV-k jövedelemtermelő képességének erősítése 

Lehetséges megyehatáron átnyúló hatás: 

A telephelyi infrastruktúra fejlesztések során elsősorban a 

Győr-Moson-Sopron megye gazdaságára gyakorolt hatá-

sok prognosztizálhatók. Talán egyedül a valószínűleg or-

szágos prioritást is élvező Győri Ipari Park fejlesztésének 

lehetnek a megye határain túlnyúló hatásai (elsősorban 

Komárom-Esztergom és Veszprém megye irányába). A 

többi fejlesztés célja inkább a térségen belüli viszonylag 

egyenletes telephelyi adottságok biztosítása. Ugyanakkor a 

befektetés-ösztönzés és kommunikáció továbbra is támo-

gatni kell a regionális szintű megjelenését is. A Pannon 

Gazdasági Hálózat aktív részvétele ajánlott. 

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Output 
A támogatott ipari parkokban bete-

lepülő vállalkozások száma 
  

PGH, 

ipari par-

kok 

évente 

Output 
A támogatott ipari parkokban in-

dukált befektetések, nagysága  
  

PGH, 

ipari par-

kok 

évente 

Output 
A támogatott ipari parkok terüle-

tének növekedése 
  

PGH, 

ipari par-

kok 

évente 

Output 
A támogatások által létrehozott új 

inkubátorházak száma 
  IH évente 

Output 
A támogatott inkubátorházakban 

működő és azt elhagyó vállalkozá-

sok száma 

  
inkubá-

torházak 
évente 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
15

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Pannon-termál program kiszélesítése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Turizmus 

Az intézkedés céljai 
o A termál- és gyógyturizmusból származó bevételek növelése; 

o Termál- és gyógyturizmusra épít települések vendégéjszakáinak növelése; 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A nemzetközi turisztikai piacon való versenyképességük megőrzése érdekében 

szükséges a már meglévő, de hiányos szolgáltatási struktúrával bíró gyógy– és 

termálfürdőkben (pl. Balf, Mosonmagyaróvár) a célcsoport specifikus gyógyá-

szati szolgáltatások és azok színvonalát emelő fürdő környezet minőségi fejlesz-

tése.  

Az egészségmegőrzést, kényeztetést segítő wellness szolgáltatások mellett szük-

séges a gyógyászati szolgáltatások színvonalának fejlesztése, amit a gyógyfürdő-

vel rendelkező városok (pl. Csorna, Kapuvár) egészségügyi szolgáltatásaival 

összehangolt fejlesztésnek kell biztosítania. 

Az egészségturisztikai kínálat fejlesztésében fontos feladat a fürdők tematikus, 

vagy szolgáltatás alapú specializációja, a kisebb fürdők számára a piaci rések 

megtalálása. Ez a kisebb fürdők, vagy indokolt esetben új fürdő további fejlesz-

tését jelentik. 

Az értékesítést és a vendégek megnyerése érdekében kell folytatni a termál- és 

gyógyturizmusban érdekelt szervezetek klaszter alapú együttműködéseket (pl. 

közös bérletek, marketing). 

A szolgáltatási színvonal javításának elengedhetetlen feltétele régió közép- fel-

sőoktatási kínálatából hiányzó egészségturisztikai szolgáltatásokat magas szinten 

támogatni bíró képzési rendszer megújítása és az ápolok, orvosok szakirányú, 

idegen nyelvi továbbképzése. 

A meglévő infrastruktúrák fejlesztése a megújuló energiaforrások felhasználásá-

val (pl. a fűtéskorszerűsítés kapcsán napenergia, hulladékhő-hasznosítás, stb.) az 

egészségesebb környezet megőrzéséhez is hozzájárul. 

A gyógy-, és termálfürdők csak akkor lehetnek sikeresek, ha kapcsolódik hozzá-

juk megfelelő színvonalú szálláshely és vendéglátás. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

o Termál- és gyógyfürdők szolgáltatási színvonalának fejlesztése; 

o Kiemelt termál– és gyógyfürdőhelyek (pl. Balf, Mosonmagyaróvár) tele-
pülési környezetének fejlesztése 

o Gyógyászati szolgáltatások fejlesztése a gyógyfürdőkben; 

o Termál- és gyógyfürdőkkel együttműködő egészségügyi szolgáltatatók 

gyógyvízre épülő gyógyászati célú szolgáltatásainak és szükséges inf-
rastruktúrájának fejlesztése; 

o Termál- és gyógyfürdők energiaellátási rendszerének megújítása, külö-
nös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználásra; 

o a támogatott turisztikai vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések, pl. bekötő utak, közterületek, parkok, köz-
biztonság javításához kapcsolódó beruházások; 
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o A teljes költségvetés 10 %-ig elszámolhatók a termékek, szolgáltatások 

bemutatását, értékesítését segítő marketing tevékenység (kiadvány) és 

kapcsolódó informatikai fejlesztések támogatása (honlap, szálláshely 

foglalását segítő informatikai eszköz, szoftver), valamint a látványosság 

környékén a turisták tájékozódását elősegítő információs eszközök, táb-
lák elhelyezése. 

o Termál- és gyógyfürdők munkatársainak képzése; 

o Termál-, és gyógyturizmushoz kapcsolódó képzési programok kidolgo-
zása, adaptálása a régióban; 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

o Elsődlegesen a nemzetközi szinten is jelentős (magas látogatószám), 

vagy exkluzív műemléki környezetet nyújtó fürdők (Balf) gyógyászati, 

wellnes szolgáltatásainak, valamint települési környezetének a fejleszté-

se fontos: Balf, Mosonmagyaróvár 

o Másodsorban a többi meglévő fürdő piaci réseket, egyedi szolgáltatáso-

kat, magasabb színvonalú wellnes, illetve gyógyászati szolgáltatást biz-

tosító fejlesztése (Hegykő, Kapuvár, Győr) 

o Harmadsorban javasolt csak új fürdők építésének a támogatása. 

o Csornán, Kapuváron javasolt a kórházak gyógykezeléseit a gyógyfürdők 

fejlesztésével harmonizálni. 

Célcsoportok: 

o Gyógyulni vágyó betegek 

o Turisták (fiatalok, családosok, idősek) 

o Helyi lakosság 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

o Önkormányzatok és intézményeik (pl. kórházak) 

o Központi költségvetési szervek és intézményeik (pl. kórházak) 

o non profit szervezetek 

o közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági 

társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelke-

zik (pl. termál- és gyógyfürdők) 

o a fenti szerveztek konzorciumai 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

o Működtetés, fenntartás biztosítása 

 

2. Szakmai kritériumok 

o Gazdaságossági hatás; 

o Látogató szám növelés; 

o egész éves munkahelyteremtés; 

o egyedi arculatú fejlesztések (USP); 

o szálláshelyekkel való állandó együttműködés kialakítása; 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás 

A fejlesztések során figyelembe kell venni a régió határain 

kívül lévő burgenlandi konkurencia kínálatát Továbbá 

javasolt együttműködések, közös értékesítések, képzések, 

marketing kialakítása a szomszédos régiók fürdőivel. 
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Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 20 M Ft 

Maximum: 500 M Ft 

Saját forrás (%): 30-50 % 

Támogatandó projektek becsült száma: 5-6 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
Támogatott fürdők száma - 5-6 

Irányító 

Hatóság 
kétévente 

Eredmény 
Támogatott projektekben a látoga-

tók száma 
- 

20%-os 

növekedés 

Irányító 

Hatóság 
Kétévente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Üzleti terv 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

Regionális Turisztikai Marketing Igazgatóság 

Pannon Termál-klaszter 

Megyei Önkormányzat 

Termál-, gyógy turizmusban érintet települések 

A megyében működő Tourinform irodák 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

Az egészségturizmushoz kapcsolódó további fejlesztések támogatásának elhelyezése szükséges: pl. sop-

roni szívkezelések utáni rehabilitációs intézmény 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
16

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Pannon kulturális út 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Turizmus 

Az intézkedés céljai 

o A turisztikai szezon meghosszabbítása érdekében a történelmi értékek 

igazi attrakcióvá fejlesztése; 

o A vendégek számának növelése a műemlékekben gazdag településeken; 

o A történelmi értékek megóvása, a regionális, helyi identitás erősítése; 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Kulturális turizmus összehangolt fejlesztése szükséges a régióban. Ez egy-

részről néhány nemzetközileg jelentős műemlék turisztikai célú fejleszté-

sét jelenti, valamint olyan fejlesztéseket, melyek egy kulturális turisztikai 

út részeként kínálatba szervezhetők. Továbbá szükséges a kulturális ren-

dezvényeket a termál- és gyógyturisztikai helyek kínálatához illeszteni. 
A történelmi emlékeknél, különösen, a kastélyoknál, váraknál, múzeumoknál az 

állagmegóvás mellett elengedhetetlen új látogatóbarát turisztikai célú kínálat 

kialakítása. 

Az épített értékekre építő turisztikai kínálatot bővíti a szellemi értékek bemutatá-

sa, ami szükségessé teszi a nemzetközi jelentőségű és a helyi kínálatot kiegészítő 

rendezvények megszervezését. 

A turisztikai kínálat fejlesztésénél törekedni kell az interaktív bemutató eszközök 

használatára. 

Az értékek fenntarthatóságának biztosításához szükséges helyszínenként maxi-

mális látogatói korlátok meghatározása és a szükséges megközelíthetőségi (tö-

megközlekedéssel is), parkolási, higiéniai infrastruktúrák biztosítása. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

Az alábbi tevékenységek támogatásakor előnyben részesülnek azok, ha részei 
egy tematikus útnak, vagy meghatározó elemi egy térség turisztikai kínálatának. 

o Kastély és várak, egyházi létesítmények értéknövelő megújítása és első-

sorban turisztikai funkciókkal való bővítése, amely hozzájárul új munka-
helyek teremtéséhez; 

o a kastélyok, várak felújításához kapcsolódó infrastrukturális be-

ruházások;  

o látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése (vendégfogadó területek 

kialakítása);  

o turisztikai funkciók (pl. gyűjtemény bemutatására alkalmas több-

funkciós terem, kiállítótér, kiállítás, konferencia terem, stb.) ki-

alakítása;  

o kastélykert, illetve a várhoz tartozó park felújítása (pl. burkola-

tok, utcabútorok, díszvilágítás), látogathatóvá tétele.  

o múzeumok és régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fej-

lesztése és szükség esetén felújítása, illetve bővítése, annak érdekében, 

hogy a múzeumok látogatottsága és szolgáltatási színvonala növekedjen, 

illetve foglalkoztatási bővítő szerepe erősödjön. Ezen belül különösen 

fontos az élményelemekkel, újszerű, kreatív, interaktív bemutatási mód-
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szerek bevezetésével kapcsolatos beruházások megvalósítása; 

o kulturális témájú, helytörténeti emlékekhez kapcsolódó turisztikai célú 
témaparkok fejlesztése; 

o nemzetközi jelentőségű és turisztikai szempontból meghatározó települé-

sen kulturális fesztiválok helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése (pl. 

kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése, rendezvényterek biztosítása, kialakí-

tása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek, feszti-

válhelyszínek kialakítása) annak érdekében, hogy növekedjenek a látoga-
tók száma és új, fenntartható munkahelyek keletkezzenek; 

o Kastélyok, várak, múzeumok, fesztivál helyszínek energiaellátási rend-

szerének megújítása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások fel-
használásra; 

o a támogatott turisztikai vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések, pl. bekötő utak, közterületek, parkok, köz-

biztonság javításához kapcsolódó beruházások; 

o kastélyok, várak, múzeumok turisztikai látnivalójával foglalkozó munka-
társainak képzése; 

o akadálymentesítés a látogathatóság biztosítása érdekében; 

o A teljes költségvetés 10 %-ig elszámolhatók a termékek, szolgáltatások 

bemutatását, értékesítését segítő marketing tevékenység (kiadvány) és 

kapcsolódó informatikai fejlesztések támogatása (honlap, szálláshely 

foglalását segítő informatikai eszköz, szoftver), valamint a látványosság 

környékén a turisták tájékozódását elősegítő információs eszközök, táb-

lák elhelyezése. 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

o A megye turisztikai vonzerejében kiemelt jelentőségű kastélyok (fertődi 

Eszterházy Kastély) értéknövelő megújítása és elsősorban turisztikai célú 

hasznosítása. A fertődi kastély felújítását a világörökségi területek fejlesztési 

célja is indokolja. 

 

Műemléki belvárossal rendelkező Sopronban Tűztorony látogató központ fejlesz-

tése 

 

Kulturális örökség témájú témaparkok: 

o Széchenyi történelmi témapark (Nagycenk) 

o Fertőrákosi Kőfejtő 

 

Rendezvény helyszínek fejlesztése különösen a turisztikai frekventált települése-

ken, pl.: 

o Győrben a Lőcsei Fehér Szalon Alapítvány fejlesztési tervének realizálá-

sa (színjátszótér, kiállító hely teremtése) 

o Liszt fesztiválhoz kapcsolódó előadó helyszín fejlesztése 

o Fertőrákosi kőfejtő, barlangszínház 

 

Múzeumok, gyűjtemények, kiállítóterek interaktív fejlesztése: pl. a meglévő 

múzeumok korszerűsítése (Xantus János Múzeum – Győr, Püspöki kastély –

Szany, Győrben ipari műemlékek múzeuma). 

 

Kulturális téma utak fejlesztése, mely több kisebb műemléki helyszín, múzeum, 

rendezvénytér fejlesztését jelenti. Alapvetően vidéki örökség helyszínek, ezért 

javasolt annak részeként támogatni, a kiemelt beruházások meg megvalósulhat-

nak a központi programból, pl: 

o Irodalmi emlékek 

o Liszt Ferenc kulturális út 
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Célcsoportok: 
o Turisták (fiatalok, családosok, idősek) 

o Helyi lakosság 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

o Önkormányzatok és intézményeik (pl. múzeumok) 

o Központi költségvetési szervek és intézményeik (pl. várak) 

o non profit szervezetek 

o közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági 

társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelke-

zik  

o a fenti szerveztek konzorciumai 

 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

o Működtetés, fenntartás biztosítása 

 

2. Szakmai kritériumok 

o Gazdaságossági hatás; 

o Látogatói létszám növelés; 

o egész éves munkahelyteremtés; 

o egyedi arculatú fejlesztések (USP); 

o szálláshelyekkel való állandó együttműködés kialakítása; 

o turisztikai láncba, vagy helyi kínálatba való illesztés; 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás 

A fejlesztések során figyelembe kell venni a megye határa-

in kívül lévő burgenlandi várakat, kastélyokat, műemléke-

ket. Javasolt a marketing tevékenységet úgy szervezni, 

hogy egymás kölcsönös kínálata megvalósuljon és temati-

kusan összeszervezve kínálják a látogatóknak. 

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 20 M Ft 

Maximum: 4.000 M Ft 

Saját forrás (%): 10 % 

Támogatandó projektek becsült száma: 5-6 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
Kulturális célú turisztikai vonze-

rők 
- 5-6 IH kétévente 

Eredmény 
Támogatott projektekben a látoga-

tók száma 
- 

50%-os 

növekedés 
IH Kétévente 
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Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Üzleti terv 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

Regionális Turisztikai Marketing Igazgatóság 

Jelentősebb turisztikai helyszínek fejlesztéséért felelősök-

kel való konzultáció (Sopron, Győr) 

Megyei önkormányzat 

 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

A városközpontok értékőrző megújítása intézkedés támogatja majd a műemléki jelentőségű városi terü-

letek turisztikai célokat is szolgáló fejlesztését, műemlékek értékmegőrzését. 

Mivel 2004-06-os EU támogatással megújul a Pannonhalmi Apátság, ezért ez a létesítmény nem jelent 

prioritást a 20007-13 közti támogatások odaítélésekor. 

A fenti területeket ki kell zárni az ÚMVT vidéki örökség intézkedés támogatható területei közül. 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
17

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Tájegységi öko-, aktív turisztikai programok fejlesztése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Turizmus 

Az intézkedés céljai 

o A vidéki térségek természeti értékekre, helyi termékek értékesítésére 

épülő turisztikai termékek fejlesztése; 

o A vendégéjszakák növelése a vidéki térségekben; 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A vidéki térségek és ezen belül is a természeti értékekben gazdag területek (nem-

zeti parkok, tájvédelmi körzetek által érintett térségek) számára jelentős fejlődési 

lehetőséget kínál a turizmus fejlesztése. Ezekben a térségben mezőgazdasági 

termékeket termesztenek és ápolják kulturális hagyományaikat. A turizmus 

szempontjából ezért ideális terepet nyújtanak az ökoturizmusra, az aktív turiz-

musra és nem utolsósorban a mezőgazdasági termékeket, illetve a termelés be-

mutatására épülő agro-turizmusra. 

Ezért javasolt a vidéki térségekben a fentiekben jelzett turisztikai termékek fej-

lesztése. A turisztikai termékek együttesen nyújtják a kikapcsolódáshoz, sporto-

láshoz, szórakozáshoz, a helyi értékek megismeréséhez kapcsolódó szolgáltatá-

sokat (vonzerőt) és a megfelelő minőségű szálláshelyet, vendéglátóhelyet, termé-

szeti és épített környezetet. Ahhoz, hogy egy térség turisztikai szempontból von-

zó legyen, az előbbiekben jelezett szolgáltatásoknak együttesen kell rendelkezés-

re állniuk, ezért javasolt a kapcsolódó tevékenységek térségi alapú integrált, 

(azaz több projektet összefogó) fejlesztésük.  

Mivel a turisták költésének nagy része a szálláshelyeken realizálódik, ezért a 

látogathatóság szempontjából fontos, hogy megfelelő minőségű szálláshelyek 

álljanak rendelkezésre az adott térségben. A vidéki területeken elsősorban a 

helyben lakó magánszemélyek, mezőgazdasági vállalkozók vendéglátási, szállás-

szolgáltatási tevékenységének támogatása a cél, amely a helyi erőforrásokat és a 

gazdaságos működtetést tekintve kisméretű szálláshelyfejlesztést indokol. 

Az értékek fenntarthatóságának biztosításához szükséges maximális látogatói 

korlátok meghatározása és a szükséges megközelíthetőségi (tömegközlekedéssel 

is), parkolási, higiéniai infrastruktúrák biztosítása. 

Az intézkedés megvalósítását a regionális operatív program és az Új Magyaror-

szág Vidékfejlesztési Terv finanszírozza. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

Az alábbi tevékenységeket térségi alapon összehangolt integrált programok ré-

szeként kell támogatni. A programok elkészítésére vonatkozó támogatási felhívás 

a többcélú kistérségi fejlesztési tanácsok, vagy az általuk elfogadott egy adott 

térség turizmusát szervező non-profit szervezet számára szólna. A Leader prog-

ramhoz hasonlóan 1 település csak egy program közösséghez tartozhatna és a 

kistérségi központok nélkül legalább 10 000 lakost integráló települést kel tar-

talmaznia a program közösségnek. 

A fentiekben megjelölt szervezetek adhatnának be fejlesztési programot, me-

lyeknek tartalmazniuk kell a programok részeként támogatására javasolt projek-

tek leírását. A projektek az alábbi tevékenységek valamelyikének megvalósítását 

szolgálhatják. 
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Regionális operatív program által támogatható tevékenységek 

Öko-turisztikai, rekreációs célokat szolgáló jelentős vonzerők: 

o természeti, kulturális értékek bemutatását szolgáló látogatóközpontok, 

oktató bázisok; 

o turisztikai célú kerékpárutak építése; 

o turisztikai célú kisvasutak fejlesztése; 

o fedett lovardák építése; 

o vízi turizmushoz kapcsolódó csónakkikötők építése; 

o természetes vizekhez kapcsolódó strandok építése; 

o vitorláskikötő építése egyesületi formában, feltéve, ha vállalják oktatási 

klub működtetését; 

o kalandparkok, játék parkok építése; 

o támogatott turisztikai vonzerők használatához, borutakhoz közvetlenül 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. bekötő utak, közterületek, 

parkok, közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások; 

 

A támogatott projektek részeként maximum a költségvetés 10%-ban elszámolha-

tó a turisztikai szolgáltatások működtetését végző munkatársak szakirányú kép-

zése 

 

Javasolt maximálisan adható támogatás: 400 M Ft. 

Beavatkozási terület: A megye teljes területe. 

Új Magyarország Vidékfejlesztési program által támogatható tevékenységek 

Falusi szálláshelyek fejlesztése 

6-20 fő kapacitású magán és fizetővendéglátó-hely fejlesztése és a szálláshely 

által nyújtott turisztikai célú szolgáltatás támogatása. 

Javasolt maximálisan adható támogatás: 20 M Ft. 

Beavatkozási terület: 

A III. tengely során támogatásban részesülő vidéki térségek összes települése, 

kivéve 110/1997 (VI: 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt kiemelt 

gyógyhelynek, kiemelt üdülőhelynek, gyógy- vagy üdülőhelynek minősülő kö-

zségek és egyéb települések. 

Javasolt támogatási arány: 45%, hátrányos helyzetű településeken és térségek-

ben 55% 

Agro-turisztikai szolgáltatások 

o Helyben előállított mezőgazdasági termékek értékesítése, „agrárporták” 

o a falusi életmód és a kapcsolódó kultúra bemutatatása, helyi értékesítése; 

o borturisztikai szolgáltatások (borvidékek településein borutak részét ké-

pező borospincék vendéglátás céljára történő fejlesztése),  

o horgászturisztikai szolgáltatások (horgásztavak környezetének kialakítá-

sa, stégek, csónakok, szemetes stb. kivéve a halállomány telepítését), 

o lovasturisztikai szolgáltatások (lovasudvar kialakítása és eszközök be-

szerzése pl. kocsi, szán, stb. kivéve fedett lovardák támogatása) 

o helyi hungarikumok, specialitások bemutatása 

 

Javasolt maximálisan adható támogatás: 20 M Ft. 

Beavatkozási terület: Az ÚMVT III. tengely során támogatásban részesülő vidé-

ki térségek összes települése. A borospincék értékesítést lehetővé, szolgáltatás 

minőségét javító fejlesztése csak Borvidékekhez tartozó településeken támogat-

ható. 
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Természeti értékek bemutatása és a hozzáférhetőséget lehetővé tevő fejlesz-

tések 

o turista célpontok és programhelyszínek kitáblázása; 

o kilátó és megfigyelő pontok építése; 

o menedékházak, pihenőhelyek kialakítása; 

o erdei tornapályák, tanösvények kijelölése és építése; 

o lovastúra útvonal kiépítése; 

o gyalogos túraútvonalak kijelölése; 

o parkoló és szabadtéri megállóhelyek kiépítése; 

o hulladékgyűjtő edények elhelyezése a túraútvonalak mentén, parko-

lókban; 

o Horgász tavakhoz kapcsolódó fejlesztések (csónakkikötők, stégek); 

Javasolt maximálisan adható támogatás: 10 M Ft. 

Beavatkozási terület: Az ÚMVT III. tengely során támogatásban részesülő vidé-

ki térségek összes települése. 

Mezőgazdasági termékek értékesítését ösztönző helyi rendezvények 

Helyi, elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek bemutatásához kap-

csolód rendezvények támogatása 

Javasolt maximálisan adható támogatás: 1,5-2 M Ft. 

Beavatkozási terület: A UMVT III. tengely során támogatásban részesülő vidéki 

térségek összes települése 

Horizontálisan támogatható tevékenységek a rop és az emva esetében 

Minden típusú projekt esetén a teljes költségvetés 10 %-ig elszámolhatók a ter-

mékek, szolgáltatások bemutatását, értékesítését segítő marketing tevékenység 

(kiadvány) és kapcsolódó informatikai fejlesztések támogatása (honlap, szállás-

hely foglalását segítő informatikai eszköz, szoftver), valamint a látványosság 

környékén a turisták tájékozódását elősegítő információs eszközök, táblák elhe-

lyezése. 

Jogosultsági kritériumnak kell lenni minden támogatás esetén a fogyatékosság-

gal élők számára történő akadálymentesítés, és a megfelelő higiéniás környezet 

(pl. wc, mosdó) biztosítása. 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

Az intézkedés preferálja turisztikai potenciállal rendelkező vidéki térségek és a 

hátrányos helyzetű tréségekben megvalósuló fejlesztéseket.  

o Elsősorban: Rábaköz 

o Másodsorban: Pannonhalma - Sokoróalja, Szigetköz, Fertő-tó mente, 

Soproni Natúrpark, Rába mente 

o Harmadsorban: a régió többi rurális térsége: 

Célcsoportok: 
o Turisták (fiatalok, családosok, idősek) 

o Helyi lakosság 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

Az integrált programokra pályázatot nyújthatnak be többcélú kistérségi társulá-

sok, vagy egy térség turizmusának fejlődését célként kitűző non profit szervezet. 

Öko-turisztikai, rekreációs célokat szolgáló jelentős vonzerők: 

Többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok és intézményeik, non-profit 

szervezetek, központi költségvetési szervek és intézményeik (pl. nemzeti park 

igazgatóságok) 

Falusi szálláshelyek fejlesztése 

Természetes személyek, őstermelők, egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalko-

zások, többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok és intézményeik, non-

profit szervezetek 
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Agro-turisztikai szolgáltatások 

mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők, természetes személyek 

Természeti értékek bemutatása és a hozzáférhetőséget lehetővé tevő fejlesz-

tések 

Többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok és intézményeik, non-profit 

szervezetek, gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek és intézménye-

ik (pl. nemzeti park igazgatóságok) 

Mezőgazdasági termékek értékesítését ösztönző helyi rendezvények 

non-profit szervezetek, többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok és intéz-

ményeik, önkormányzatok 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

o Működtetés, fenntartás biztosítása 

 

2. Szakmai kritériumok 

o Gazdaságossági hatás; 

o egyedi arculatú fejlesztések (USP); 

o munkahelyteremtés; 

o a tevékenységek összehangolásának biztosítása 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás 

A fejlesztések során figyelembe kell venni a régió határain 

kívül lévő térségek kínálatát a fejlesztések során, a marke-

ting kapcsán célszerű együttműködni. Ez különösen érvé-

nyes határon átnyúló térségekben: Szigetközre, Fertő-tó 

környékére. 

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 100 m Ft 

Maximum: 600 M Ft 

Saját forrás (%): 
10 % - de alapvetően tevékenység függő – vállalkozások 

esetén 35-55 % 

Támogatandó térségi programok becsült 

száma: 
7-8 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
Térségi programok száma 0 7-8 

Irányító 

Hatóság 
évente 

Eredmény 
Támogatott térségben a vendégéj-

szakák számának növekedése 
 20 % KSH háromévente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Fejlesztési program (aktuális statisztikai adatokkal, várha-

tó kapacitás bővüléssel és tervezett látogatói létszám bővü-

léssel) 
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A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

Regionális Turisztikai Marketing Igazgatóság 

Kistérségekkel, turizmusban érdekelt térségi egyesületek-

kel való konzultáció 

Falusi turizmus egyesület 

Nemzeti park igazgatóság 

Megyei Önkormányzat 

A megyei Tourinform irodák 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

A fenti tartalom feltétele az ÚMVT tartalmának pontos meghatározása és a döntés az integrált progra-

mok támogatására. Szerencsés lenne, ha a térségi programokba be lehetne integrálni az UMVT vidéki 

örökség fejlesztése támogatás intézkedését. 

Bemutatóhelyek és rendezvények szervezésére alkalmas területek kialakítását valószínű az EMVA más 

intézkedése, alapszolgáltatások vagy falufejlesztés támogatja. 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
18

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatásaik mennyiségi és minőségi 

fejlesztése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Turizmus 

Az intézkedés céljai 

o A szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása 

o Célcsoport specifikus szolgáltatások kialakítása szálláshelyeken 

o Új férőhelyek létesítése a turisztikai szempontból kiemelt, rurális terüle-

teken 

o A szálláshelyekből származó bevételek növelése, új munkahelyek teremtése 

o A szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Szálláshelyeknek kulcsszerepe van egy térség turizmusában, hisz ott realizálódik 

a turizmusból származó bevételek nagy része. A megye szálláshely kínálatának 

egy része nem felel meg a látogatók igényeinek, komfortfokozatuk alacsony, 

szolgáltatási minőségük szegényes. Ugyanakkor a megye számára turisztikai 

szempontból fontos rurális területeken hiányoznak új szálláshely kapacitások 

ahhoz, hogy vonzó térség legyen. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

o Meglévő szálláshelyek kapacitásnövelése és minőségének fejlesztése, a 

szállásokon kínált szolgáltatások bővítése. 

Ide tartoznak a szállodai szobák számának növelése és a szálláshelyek-

hez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális 

beruházások (például szabadidő, vagy konferencia létesítmények, kerék-

párkölcsönzés). 

Kapacitás növelésre és minőségi fejlesztésre elsősorban az alacsony ka-

tegóriájú kereskedelmi szálláshelyeket és szállodákat (egy-három csilla-

gos) panziókat, a kempingeket, ifjúsági szálláshelyeket, turistaházakat 

érintően van szükség.  

- Új, ezen beleül magasabb kategóriájú és ifjúsági szálláshelyek kiépítése, 

ahol az ágyszám nem elégíti ki a helyi turisztikai igényeket. 

A szálláshelyeknek biztosítani kell a fogyatékkal élők számára történő akadály-

mentesítést, a családbarát szolgáltatásokat és a környezetbarát üzemeltetési módot. 

Azok a projektek, amelyek a műemléki szempontból védett épületek listáján lévő 

épületben valósulnak meg az összes elszámolható költség arányában további 

10% támogatásban részesülhetnek. 

A teljes költségvetés 10 %-ig elszámolhatók a termékek, szolgáltatások bemutatá-

sát, értékesítését segítő marketing tevékenység (kiadvány) és kapcsolódó infor-

matikai fejlesztések támogatása (honlap, szálláshely foglalását segítő informati-

kai eszköz, szoftver), valamint a látványosság környékén a turisták tájékozódását 

elősegítő információs eszközök, táblák elhelyezése. 

Nem részesülhetnek támogatásban azok a szálláshelyek, melyek az UMVT kere-

tében jogosultak támogatásra, így a vidéki térségekbe tervezett 20 fő kapacitás 

alatti szálláshelyek. 
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Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

Új szálláshelyek kiépítése azokon a turisztikai szempontból fontos területeken 

lehetséges, ahol az ágyszám nem elégíti ki a helyi turisztikai igényeket. 

Célcsoportok: Turisták (fiatalok, családosok, idősek) 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

o Gazdasági társaságok 

o Helyi önkormányzatok és intézményeik 

o Non profit szervezetek (közhasznú társaságok, egyesületek, alapítvá-

nyok, valamint egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szerve-

zetek)  

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

o Működtetés, fenntartás biztosítása 

o Célokkal való összhang 

o Az érintett településen idegenforgalmi adó kivetése 

 

2. Szakmai kritériumok 

o Megalapozott üzleti terv alapján várható pénzügyi megtérülése, bevétel 

növekedés; 

o A beruházás következtében teremtett új munkahelyek száma19 

o A szálláshelyek mellet működtet kiegészítő szolgáltatások biztosítása 

o Alacsonyabb-e a projekt kért támogatási aránya a lehetséges maximális 

támogatási aránynál? 

o Kedvezményezett kistérségben való megvalósítása 

o Előnyt élveznek azok a szálláshelyek, amelyek magasabb szálláshely ka-

tegóriába ugranak a fejlesztés következtében; 

o Családbarát szolgáltatásokat valósít meg, alakít ki a fejlesztés nyomán 

o Környezetbarát üzemeltetési mód megvalósulása 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 10 m Ft 

Maximum: 200 m Ft 

Saját forrás (%): 70 % 

Támogatandó projektek becsült száma: 15-20 

 

                                                 
19

 Új munkahely alatt a projekt megvalósulásának közvetlen eredményeként létrejövő, a projekthez kapcsolódó-

an teljes munkaidőben történő foglalkoztatást biztosító munkahely értendő. Viszonyítási alap: teremtett munka-

helyek száma, egységköltsége.  
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Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
Támogatott új férőhelyek száma - 600-700 

Irányító 

Hatóság 
Kétévente 

Eredmény 
Férőhely kihasználtság növekedé-

se 
 5 – 10% KSH Háromévente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 
Üzleti terv 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

Regionális Turisztikai Marketing Igazgatóság 

Kistérségekkel, turizmusban érdekelt térségi egyesületek-

kel való konzultáció 

Megyei önkormányzat 

A megyében működő Tourinform irodák 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

Az intézkedést kiegészíti az UMVT magánszálláshely fejlesztésre vonatkozó intézkedése a vidéki térsé-

gekben. 

Az egyes földrajzi tájegységeknek pontos településre lebontott lehatárolása szükséges. 

Fenntarthatóság 

Minden támogatott projektnek meg kell felelnie a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. Az in-

tézkedés várható negatív környezeti hatásait a pályáztatás során alkalmazott specifikus követelmények-

kel és projekt-kiválasztási kritériumokkal kell minimálisra csökkenteni. Azok a projektek részesülnek 

előnyben, amelyek környezetileg hasznos megoldásokat alkalmaznak és kihasználják az intézkedés 

nyújtotta „környezeti lehetőségeket” (mint például az EMAS rendszer bevezetése; föld-takarékossági 

megoldások; anyag-, energia- és hulladék-takarékossági megoldások; a turizmus okozta környezeti ter-

hek csökkentése; zöldterületek növelése; a környezetbarát életmód népszerűsítése és terjesztése; a kultu-

rális és természeti értékek védelme). Külön figyelmet kell fordítani a természeti és tájértékek, valamint a 

Natura 2000 területeinek megőrzésére. 

Esélyegyenlőség 

Az intézkedés az esélyegyenlőség szempontjából semleges. A beruházások során biztosítani kell az épü-

letek akadálymentességét, amit közhasználatú építmények esetén a jogszabályok kötelező érvénnyel is 

előírnak. Az IH a fenti elv alkalmazását nyomon követi.  

A projektek kiválasztásakor biztosítani kell a nők és férfiak egyenlő esélyekkel történő foglalkoztatását is.  

A női kedvezményezettek száma és a számukra adott támogatások összege monitorozásra kerül. 

 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 85 

 

Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
20

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Térségi desztináció menedzsment szervezetek, tematikus hálózatok (klaszte-

rek) létrehozása, fejlesztése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Turizmus 

Az intézkedés céljai 

o A turisztikai kínálat összehangolt tervezését, fejlesztését, működtetését 

és marketingjét támogató térségi és regionális TDM szervezetek kialakí-

tása és működtetése. 

o Turisztikai kínálat szervezettségének biztosítása 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Egy térség turisztikai termék
21

 kínálata csak a turizmusban érdekelt szolgáltatók 

összehangolt munkája révén lehet sikeres. Ennek érdekében szükséges azon 

szervezeti forma megtalálása, ahol az önkormányzat mellett a turizmusban érde-

kelt vállalkozók, civil szervezetek is képviselhetik érdekeiket. Ennek a szerve-

zetnek a tagok befizetéséből és világos tervek alapján kell szerveznie a térség 

turizmusához kapcsolódó tervezést, tájékoztatást, szolgáltatások értékesítését, 

marketing tevékenységet, kisebb közös célú fejlesztéseket. 

A helyi TDM-ek munkáját egy általuk alapított regionális desztinációs me-

nedzsment szervezet tudná a legjobban összefogni, amelyik regionális szintű 

tervezési, szervezési, marketing, illetve képzési feladatokat is ellátna. A regioná-

lis TDM-et a Regionális Marketing Igazgatóságok bázisán a Magyar Turizmus 

Zrt-vel egyetértésben kell megalakítani. 

Helyi TDM-ek jellemzői: 

o Szervezeti – többségében egyesületi – formában működnek; 

o egyenjogú tagjai az önkormányzatok és a turizmusban érdekelt vállalko-

zások, valamint lakosok; 

o a befizetett tagdíjból (az önkormányzatok esetében az idegenforgalmi 

adóból), valamint hozzájárulásokból, adományokból, pályázati pénzek-

ből gazdálkodnak; 

o térségi szinten legalább egy megfelelő szakképzettséggel rendelkező tu-

risztikai térség menedzser alkalmazása. 

Feladatai: 

o a turizmusban érdekelt szervezetek együttműködésének ösztönzése és 

szervezése; 

o termékfejlesztési javaslatok kidolgozása tervezés és a tervek megvalósí-

tásának menedzselése; 

o a helyi és kistérségi szintű tájékoztatás, kiemelten a turisták  tájékoztatá-

sának a megszervezése (pl. információs és jelzőtáblák, ismeretterjesztő 

és kultúrtörténeti információs rendszerek, érintőképernyős/interaktív 

elektronikus információs pontok létesítése); 

o Tourinform irodák tevékenységének szervezése; 

o pályázatokon való részvétel és projektmenedzsment; 

o emberi erőforrás menedzsment, ezen belül a TDM munkatársak tovább-

képzésének és a partnerek tanfolyami alapképzésének a megszervezése; 

                                                 
20

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 
21

 A sikeres turizmus alapját jelentő turisztikai termék a turisták igényeinek teljes kielégítését célozza. Ezért igen 

összetett: vonzerőből (amiért a turista éppen minket választ úti célként) és a vonzerőn alapuló változatos szolgál-

tatásokból (szállás, közlekedés, étkezés, kereskedelem, információ, egészségügyi és közbiztonsági szolgáltatások 

stb.) áll. Ezek előállítása és összhangja a turizmus számos szereplőjének színvonalas tevékenységét és együttmű-

ködését feltételezi. 
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o látogatómenedzsment; 

o kisebb közösségi célú fejlesztések társfinanszírozása; 

A TDM-ekhez hasonló tartalommal kel működtetni a régió tematikus turisztikai 

klasztereit, melyek vagy a termál- és gyógyturizmushoz, vagy valamilyen kultu-

rális úthoz kapcsolódnak. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM), tematikus hálózatok 

(klaszterek) szervezetek 
o szakmai tanácsadás a TDM-ek megalakításához: pl. működési szabályza-

tok elkészítése az érdekeltségi-tagdíjfizetési rendszer kialakítása; 

o a működtetéshez szükséges infrastruktúra, informatikai rendszer beveze-

tése, fejlesztése; 

o közösségi célú térségi marketing tevékenység támogatása (pl. kiadvány-

ok; kiállításokon, vásárokon való megjelenés; PR tevékenység, honlap 

fejlesztés, közös internetes szolgáltatási, értékesítési felület kialakítása); 

o turisztikai szolgáltatásokkal összefüggő térségi minőségbiztosítási rend-

szerek kialakítása; 

o TDM munkatársainak képzése illetve képzési programok szervezése a 

szervezet által lefedett térség turizmusában érdekelt vállalkozások, egyéb 

szervezetek munkavállalói részére. 

Regionális TDM szervezet 

o regionális szintű honlap fejlesztése, ahol az egész régióra vonatkozó 

alapvető információk (vonzerők, látnivalók, közlekedési lehetőségek és 

menetrendek, szálláshelyek, éttermek, szórakozóhelyek, orvosi, gyógy-

szertári és rendőrségi ügyeletek stb.) egy helyen megtalálhatók vagy 

ahonnan azok egy kapcsolattal elérhetők; 

o Regionális szintű turisztikai célú kutatások, értékelések, elemzések elké-

szítése; 

o központi turisztikai információs call-center felállítása, ahonnan informá-

ciók (pl. programok, szállás lehetőségek, legfontosabb attrakciók), hasz-

nos tanácsok szerezhetők be, turisták problémáinak, panaszainak regiszt-

rálása és megoldása (zöld segélyvonalak); 

o turisztikai szolgáltatásokat minősítő és célcsoporthoz kapcsolódó regio-

nális szintű minőségbiztosítási rendszerek kialakítása; 

o turisztikai képzési programok kidolgozása. 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

Térségi desztinációs menedzsment szervezetet kötelező a turisztikailag legfor-

galmasabb térségekben működtetni: Szigetköz, Sopron és térség, Fertő mente, 

Pannonhalma és térsége 

Célcsoportok: 
Turisták (fiatalok, családosok, idősek) 

Turizmusban érdekelt helyi szolgáltatók 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

Regionális és térségi desztinációs menedzsment szervezetek 

o Gazdasági társaságok és non profit szervezetek (közhasznú társaságok, 

egyesületek, alapítványok, valamint egyéb jogi személyiséggel rendelke-

ző non-profit szervezetek) 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

o Működtetés, fenntartás biztosítása 

o Célokkal való összhang 
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2. Szakmai kritériumok 

o Megalapozott üzleti terv 

o Térségi együttműködés biztosítása; 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 5 m Ft 

Maximum: 20 m Ft – regionális szervezetnél 50 m Ft 

Saját forrás (%): 50 % 

Támogatandó projektek becsült száma: 
18-20 (kétéves akciótervek részeként, minden TDM a 7 év 

alatt 3-szor pályázhat) 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
Támogatott TDM-ek száma  6-7 IH Kétévente 

Eredmény 
TDM-ekbe integrált szervezetek 

száma 
 250-300 IH Kétévente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 
Üzleti terv, melynek hangsúlyos része a marketing terv 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

Regionális Turisztikai Marketing Igazgatóság 

Kistérségekkel, turizmusban érdekelt térségi egyesületek-

kel való konzultáció 

A megyében működő Tourinform irodák 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

A TDM-ek fejlesztéséhez kapcsolód eljárásrendet országos szinten egyeztetni kell. 

A regionális szintű TDM modelljét egyeztetni kell az RMI-vel, az ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárságával. 

Fenntarthatóság 

 

Esélyegyenlőség 

Az intézkedés az esélyegyenlőség szempontjából semleges. A projektek kiválasztásakor biztosítani kell 

a nők és férfiak egyenlő esélyekkel történő foglalkoztatását is.  
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IV. Környezet és infrastruktúra fejlesztése 

Indoklás 

Győr-Moson-Sopron megye infrastrukturális beruházásainak köszönhetően a környezeti elemek 

(levegő, víz, talaj) terhelése várhatóan folyamatosan csökkenni fog. Azonban a megye egyes 

térségeiben jelentős a lemaradás: csatornázottság, gázellátás tekintetében. Olyan területek ezek 

(Szigetköz, Rábaköz), melyek egyébként is környezetileg érzékeny területnek minősülnek: víz-

bázisok védelme, a természetvédelmi területek, a Nemzeti Park közelsége miatt fontos e terüle-

tek fokozott védelmét minél gyorsabban megoldani. 

A megye területének 11%-a védett terület. A természetvédelmi területek megfelelő védelme, a 

védettség mind magasabb fokának kiterjesztése (Szigetköz), az ezt támogató intézkedések és 

szabályozások megalkotása és érvényre juttatása feladatot jelent mind az önkormányzatok, 

mind a lakosság számára. Összekötő kapocs lehet ebben a felvilágosító és támogató munkában 

a helyi civil szervezetek szakembergárdája is. 

A megye kisváros hálózata a megye dél - dél-nyugati területét kivéve kiteljesedet az elmúlt 10 

évben. Fontos, hogy ezek a kistérségi központok bővítsék, erősítsék városi, térségszervező 

funkcióikat, ezzel is segítve az adott kistérségek népességmegtartó képességét. Fejleszteni kell a 

nagyvárosi agglomerációs gyűrűbe tartozó településeket is, amelyek a városi élettér után az első 

állomásai a megye lakosságának és a megyébe települők otthonteremtésének. 

A közlekedési kapcsolatok és a kommunikációs csatornák javítják a kistelepüléseken élők hely-

zetét, az elérhetőség, a gyorsaság mind a gazdasági, mind magánéletben egyre fontosabbá válik. 

A úthálózat minőségi fejlesztése, az észak-déli, illetve kelet-nyugati összeköttetések, a mellék-

úthálózat fejlesztése és az elkerülő utak építése új távlatokat nyitnak meg a települések életében. 

 

Általános célok 

 az életminőségi-környezeti jellemzők általános szintjének emelése 

 a természeti környezet védettségének mind magasabb szintre emelése 

 kisvárosi hálózat bővítése, agglomerációs települések fejlesztése 

 az elérhetőség javulása mind közlekedési, mind kommunikációs csatornákon keresztül 

 

 

P3/I1.: Környezet- hulladékgazdálkodási program 

 

A környezet védelme és környezetfejlesztés prioritás fő céljai az alábbi célrendszert foglalják 

magukba 

 

1. Magas szintű környezetminőség megőrzése, javítása 

 

A magas szintű környezetminőség megőrzésének, javításának célja a megye ma többnyire 

jó környezeti állapotának megőrzése, fejlesztése, a környezeti elemek védelme, az egés-

zséges környezet biztosítása, azaz a lakosság egészségét veszélyeztető környezeti hatások 

okainak megszűntetése, a terhelések csökkentése, a környezetállapot javítása. 
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2. Levegőszennyezés csökkentése 

 

A megye jelenlegi egyik legjelentősebb környezetterhelést eredményező hatótényezője a 

közlekedés, azon belül is a motorizáció erőteljes növekedése. Ennek a várható további, 

mintegy 30 %-os bővülése növekvő terhelést jelent, elsősorban a városok és agglomeráci-

óik, illetve a régiót érintő nemzetközi tranzit útvonalak mentén. Ezen területeken, főként 

lokálisan, de többnyire sűrűn lakott, így jelentős népességet érintő térségben romló kör-

nyezetállapotot eredményeznek, aminek hatására mind a lakosság egészsége, mind az épí-

tett és természeti környezet értékei veszélyeztetődnek. A cél ezen a téren a kiváltó ok, a 

motorizáció csökkentése, a terhelések csökkentése, a leginkább érintett területeken pedig a 

környezetállapot javítása. 

 

További fontos területe a légszennyezésnek a klímavédelem feladataiban való részvétel, 

ami nemzetközi és hazai kötelezettségvállaláshoz köthető. A megye CO2 egyenértékű gá-

zok terén való kibocsátására nincsenek elkülönült mérések, ám az országos méretű kibo-

csátás növekedéséből régiónk gazdaságának fejlettségi állapota miatt megállapítható, hogy 

ez a tendencia ránk is igaz! A kibocsátás csökkentése érdekében elsősorban a megelőzés, 

a terhelést előidéző okokra való odahatás révén lehet eredményeket elérni, amiket a IV.2.3 

pont alatt tárgyalunk. Itt elsősorban a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökken-

tése a cél, amit a tüzeléstechnika, a hőszigetelés korszerűsítése, közvetlen egyéb energia-

takarékossági intézkedések és az állati hígtrágya és egyéb trágyák és szennyvíziszap bio-

gáz hasznosítása révén lehetséges megvalósítani. 

 

A tervezett célon belül az alábbi fő fejlesztési irányok fogalmazódnak meg: 

 

- a városi és agglomerációs tömegközlekedés fejlesztése 

- intermodális közlekedési csomópontok komplex, szolgáltatásokat is magában foglaló 

fejlesztése 

- RO-LA terminálok fejlesztése (Sopron, Gönyű) 

- RO-RO terminál fejlesztése - Gönyű 

- Vasúti mellékvonalak korszerűsítése 

- Kerékpáros közlekedés és turizmus feltételeinek javítása (kerékpározható mellékút- és 

kerékpárút fejlesztések, kölcsönző- szolgáltató hálózat, tudatformálás)  

- tudatos várostervezési ismeretek, best practice terjesztése 

- bevezető szakaszok mentén forgalomszabályozás, szükség esetén lassítás 

- városi, és forgalmat útvonalak menti zaj- és porfogó zöldfelületek fejlesztése, régiós 

közútfásítás 

 

 

3. Hulladékgazdálkodás 

 

Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság egészségvédelme érdeké-

ben Győr-Moson-Sopron megye helyi adottságainak megfelelő technológiájú hulladék-

gazdálkodási feltételeket kell létrehozni. Kiemelt területe a környezetminőség megőrzésé-

nek a hulladékgazdálkodás fejlesztése.  

 

A cél ezen a területen is a hulladék keletkezését kiváltó okok csökkentése, amit azonban a 

„Fenntartható gazdaság- és társadalomfejlesztés”-en belül kezelünk.  
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A terhelés csökkentése érdekében a cél, összhangban az országos célokkal, a hulladékgaz-

dálkodási rendszerek teljes körű kiépítése, azon belül a szelektív hulladékgyűjtés kiter-

jesztése, ahol megvan, ott továbbfejlesztése, egyes hulladékok terén a házakig való gyűj-

tés kiterjesztése, illetve a gazdaságosság, fenntarthatóság érdekében a szintén később ke-

zelt feldolgozás fejlesztése. A cél az, hogy olyan települési hulladékkezelő rendszerek 

működjenek a régióban, amelyek biztosítják a lakosság számára a hasznosítható, illetve 

veszélyes hulladék összetevők elkülönített begyűjtését és további kezelését. A házi és he-

lyi komposztálás elterjesztésével, illetve a telepi biohulladék-kezelés megoldásával meg-

valósuljon a biológiailag bontható szerves hulladék lerakásának minimalizálása, a mara-

dék hulladék biztonságos, regionális gyűjtőkörű égetőkben vagy lerakókban történő ár-

talmatlanítása, a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszaki-

lag nem megfelelő hulladéklerakók rekultiválása. 

 

A megyére ma is jellemző illegális lerakások és a nem megfelelő védelmű, már bezárt le-

rakók felszámolás szintén fontos cél, a terhelés csökkentése (további vízszennyezés meg-

előzése), illetve környezetállapot javítása (tájsebek felszámolása, szennyezett területek 

mentesítése) érdekében. 

 

Tervezett intézkedések 

 Hulladék keletkezés megelőzése, új, kisebb terhelést jelentő technológia K+F, techno-

lógia transzfer, beruházások 

 Három – Győr. Mosonmagyaróvár, Sopron – nagytérségi, s annak részeként kistérségi 

települési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, fejlesztése Győr-Moson-

Sopron megye teljes területét lefedve, kiemelt figyelemmel a szelektív hulladékgyűj-

tésre 

 A települési hulladékok hasznosításának elősegítése 

 meg kell valósítani az inert hulladékok 40 %-os visszagyűjtését és hasznosítását 2008-

ig, ami elsősorban újabb, átmeneti lerakókat igényel (többnyire kisebb kiépítési költ-

séggel, mint a kommunális hulladékok esetén), illetve aprító, feldolgozó gépek beszer-

zését és üzemeltetését teszi szükségessé. 

 Települési hulladékok káros hatása elleni védelem erősítése, az illegális és nem meg-

felelő lerakók rekultiválása, felszámolása 

 

4. Szennyvízkezelés 

Győr-Moson-Soporon megyében fontos a szennyvízgyűjtő és - kezelő rendszerek építése, 

a meglévő szennyvíztisztítók és szennyvízgyűjtő rendszerek bővítése illetve korszerűsíté-

se, valamint azokon a településrészeken, ahol a csatornázás környezetvédelmi szempont-

ból nem indokolt, vagy nem gazdaságos a költséghatékony és környezetbarát egyedi 

szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények alkalmazása. A régió hatásköreit és az EU derogá-

ciós kötelezettségeket is figyelembe véve elsőbbséget élveznek a 2000 LEÉ feletti szinten, 

de megyénk sajátosságai miatt (1000 fő alatti települések viszonylag magas aránya) ki-

emelt figyelmet kell fordítani, az országosan nem elsődlegesen preferált, 2000 LEÉ alatti 

területeknek. Itt a további, más területen megjelenő környezetterhelések megelőzése, és 

fenntarthatósági okok miatt a természet közeli megoldások alkalmazása, támogatása, 

előnyben részesítése javasolt. Ez elősegíti a régió minden polgára számára a komfortos la-

kásokhoz jutás esélyét, továbbá elősegíti az idegenforgalom, a szolgáltatások és a vállal-

kozások fejlődését is. 
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A megelőzés elve szerint települési folyékony hulladék keletkezését, amennyire csak le-

het, redukálni szükséges, a keletkező hányad szennyvíztelepi fogadását pedig ki kell alakí-

tani. 

 

Csapadékvíz elvezetési rendszerek fejlesztése esetében összehangoltan kell a beruházást 

megtervezni a szennyvízkezelési és elvezetési beruházással.  

 

Tervezett intézkedések 

 

 Természet-közeli szennyvíztisztításra irányuló beruházás és az ehhez kapcsolódó köz-

csatorna hálózat kiépítése (például faültetvényes-, tavas-, gyökérzónás-, illetve ezek 

kombinációiból álló megoldások) 

 Hagyományos (mesterséges) szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó csatornahá-

lózat kiépítése 

 Szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvíz-elhelyezési 

kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések. 

 Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai. 

 Iszapkezelés, hasznosítás művelet 

 Települési folyékony hulladék elhelyező telepek és iszaptavak lezárása,rekultiválása 

művelet 

 

 

5. Vízbázis-védelem és ivóvízminőség-javítás 

 

A helyzetfeltárás alapján szükséges a felszíni és felszín alatti vizeink védelmének fokozá-

sa, ami téren ugyan a régió egyes részei jobban állnak, de elégedettségre különböző okok 

miatt még sehol nincs lehetőség.  

 

A felszíni folyóvizeink az országos átlaghoz hasonlóan 95% feletti mértékben határainkon 

túlról érkeznek. Ezen túl azonban állapotukat meghatározza a felszíni, pontszerű és diffúz 

szennyezés, amit főként a kommunális szennyvízkezelés hiánya, vagy alacsony színvona-

la, illetve a gazdálkodás, mezőgazdaság terhelése, kisebb mértékben pedig az ipar terhelé-

se okoz. A cél ezen a téren a terhelések minimalizálása, a felszíni vizeink állapotának le-

galább egy minőségi osztállyal való javítása.  

 

A VKI alapján felmérésre került a hazai víztestek (tavak és vízfolyások) állapota, amely-

nek jó ökológiai állapotát/potenciálját 2015-ig szükséges elérni. Az intézkedések, különö-

sen a szennyezés-csökkentési intézkedések, ezen cél elérését szolgálják, kiemelten kezelve 

a Fertő-tóra irányuló fejlesztéseket, amelyek jó állapotának kialakítása jelentős társadalmi 

igény is. A tavak mellett kiemelt beavatkozási terület az Európában egyedülálló értéket 

képviselő holtágaink, és mellékágaink (Szigetköz) rehabilitációja, illetve a felszín alatti 

vizek további szennyezésének megakadályozását szolgáló intézkedések. 

 

A felszín alatti vizeink esetén az európai jelentőségű felszín alatti ívóvíz készlet megőrzé-

se különösen a Szigetköz térségének igényel célzott és komplex vízgyűjtőre kiterjedő 

szintű védelmet, de igaz ez minden olyan térségre, amely hasonló vízbázisokból nyeri az 
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ivóvízét – legyen az akár a Rába, akár más felszín alatti vízkészlet. Külön kiemelendő a 

talajvíz szint süllyedésének megállítása és szennyezettségének csökkentése, ami szintén 

komplex vízgyűjtő védelmet, illetve főként kisvízfolyásaink esetén ökológiai szempontok 

alapján történő mederrendezést, esetenként mederben való duzzasztást, a szükséges épített 

művek fejlesztését igényli. 

 

A felszíni állóvizeink védelme alapvetően szintén a vízgyűjtő terhelésének csökkentése 

révén érhető el. 

 

Kiemelt területe a felszín alatti vizeinknek a termálvíz készlet, egy további része pedig 

(Szigetköz) ivóvíz. A védelmének alapvető feltétele, hogy egyrészt megfelelő monitoring 

mellett történhessen a hasznosítása, ami mérő, figyelő rendszer kiépítését és működtetését 

igényli, másrészt, az ezen információk alapján a fenntarthatóság elve szerint történő hasz-

nosítások a szennyezés mentes, visszasajtolásos hasznosítást valósítsák meg energetikai 

célokra. A turisztikai felhasználás esetén cél, a víztakarékos megoldások előnyben részesí-

tése, illetve a termálvíz másodlagos, energetikai hasznosítási lehetőségeinek a kihasználá-

sa a terhelés csökkentése érdekében, továbbá a környezetállapot javítását szolgáló kibo-

csátási megoldások megkövetelése.  

 

A megye jelentős része országos, sőt Közép-európai viszonylatban is kiváló termőhelyi 

adottságokkal rendelkezik, ezért a talajok védelme nagy figyelmet igényel. Törekedni kell 

az intenzív hasznosításnak azon kereteken belül maradni, ahol annak valóban megvannak 

a lehetősége. A cél, hogy mind szélesebb körben terjedhessen el az agár-

környezetgazdálkodási programban való részvétel, azon keresztül pedig a környezetkímé-

lő, egyidejűleg a felszíni vízvédelemben is jelentős terheléscsökkentés eredményező átál-

lás tartamos földhasználatra. 

 

Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelő-

zése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízmű-

vek környezetében, vagy a jövőben emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén. Foly-

tatni kell az 1995-ben elindított „Ivóvízbázis-védelmi Program” végrehajtását, amelynek 

célterülete az egész ország. A program diagnosztikai fázisa keretében vizsgálni szükséges 

a sérülékeny üzemelő és távlati vízbázisok állapotát, az ivóvízkészlet megfigyelésére mo-

nitoring hálózatot kell kiépíteni a vízkivételek környezetében, valamint meg kell határozni 

a vízbázis védelme érdekében kijelölendő védőterületet és a költséghatékony intézkedések 

körét.   

 

Az egyes projekteknél, illetve az egyes településeknél, település-részeknél a megvalósí-

tandó műszaki beavatkozásokat (vízkezelési technológia kiépítése, másik vízbázisra való 

áttérés, csatlakozás másik vízellátó rendszerre, illetve kombinált megoldások), körültekin-

tő tervező munka eredményeképpen az összességében legelőnyösebb megoldás kiválasz-

tásával kell eldönteni. A változatok közötti választás hosszú távú költséghatékonysági 

szempontok alapján történik. Amennyiben a beavatkozás eredményessége érdekében in-

dokolt az ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója, akkor ez is az ivóvízminőség-javítás ér-

dekében szükséges tevékenységek részét képezi. 
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A prioritás megvalósulását az alábbi intézkedések segítik: 
 

 Karszt- és termálvíz monitoring rendszer kiépítése és működtetése 

 Kiemelten kezelt vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi beruházások 

(Fertő-tó, Felső Duna szakasz – amik a hazai fő tervezett intézkedések mintegy 2/3-t 

jelentik) 

 ivóvízbázis-védelmi műveletek: Diagnosztikai fázisban (2007-2009) / Biztonságba-

helyezési fázisban (2007-2012) 

 ivóvízminőség-javító műveletek: ivóvízkezelési technológiabővítés, vagy új technoló-

gia létrehozása / más vízbázisra áttérés / csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, tér-

ségi rendszer kialakítása / előbbi megoldások kombinációja / ivóvízhálózat rekonst-

rukciója 

 víztakarékos technológiák kifejlesztése és honosítása 

 komplex ökológiai alapú vízgyűjtő védelmi intézkedések (Lajta, Rába, Répce stb.) 

 

 

Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása 

 

A beavatkozás elsődleges célja az árvízi kockázatok csökkentése. A kockázatcsökkentés 

esetünkben elsősorban a kisvízfolyások menti, rendkívüli események megelőzésére, illet-

ve a Duna töltéseinek megerősítésére koncentrál. Célja egy adott súlyosságú árvízi ese-

mény valószínűségének csökkentését, és ezáltal az ezekhez tartozó az emberi egészség-

ben, a környezetben és a gazdasági tevékenységben okozott károk valószínűségének 

csökkentése. A társadalmat és a gazdálkodást illetően a változások a jelenleginél jobb és 

biztonságosabb létfeltételeket és hosszú távú gazdálkodási lehetőségeket teremtsenek az 

érintett területeken, növelve e területek népességmegtartó erejét.  

 

A Duna menti árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében a nem kellő biztonságú 

szakaszokon mielőbb meg kell kezdeni a védvonalak előírt szintre való kiépítését, vala-

mint gondoskodni kell a védművek nélküli, mélyfekvésű területeken található értékes és 

sűrűn lakott települések településrészek megfelelő védelméről. A projekt keretében az 

előírt árvízvédelmi biztonság megteremtése céljából – az EU vonatkozó ajánlásai szerint 

a "teret a folyóknak" elv érvényesítése mellett, a környezet- és természetvédelmi érdeke-

ket is szolgálva kell fejleszteni az árvízvédelmi rendszert.  

 

Tervezett intézkedések 

 a Duna árvízvédelmi fejlesztése, 

 záportározók kialakítása 

 az önkormányzati tulajdonú árvízvédelmi és rendszerek fejlesztése 
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P3/I2.: Természetvédelmi program  

 

Fenntartható környezethasználat 

A fenntartható környezethasználat cél alatt az ökoszisztéma, az egyes ökológiai rendsze-

rek hálózatelvű védelmét és fenntartható hasznosítását, a természeti erőforrásainknak az 

azok megújulását meg nem haladó mértékű, fenntartható hasznosítás kialakítását, az erdők 

állapotának javulását, területük növelését, összességében kielégítő ökológiai stabilitást ért-

jük. A biológiai sokféleség és komponenseinek védelme a területek rehabilitációján, re-

konstrukcióján, fenntartható használatán és kezelésén, az ehhez szükséges eszközrendszer 

kialakításán keresztül érhető el, összhangban a táj, a természet, a biodiverzitás, és az öko-

lógiai rendszerek védelmével. 

Ezen a célon belül kiemelt figyelmet élvez a Víz Keret Irányelv által hazánkra, azon belül 

Nyugat-Dunántúlra jutó élőhely védelmi feladatainak teljesítése, illetve a NATURA 2000 

és agár-környezetgazdálkodási célprogramok, valamint a komplex vízgyűjtőkre kiterjedő 

célok megvalósítása, mint például komplex vízvédelmi, árvédelmi beruházások, vízfo-

lyások, különös tekintettel a kisvízfolyások védelmi, élőhely rekonstrukciós beruházásai, a 

vízrendezés ökológiailag és elfogadható céljai.  

Fontos területet jelentenek a régiónk egyik legjelentősebb értékének, az ökológiai rendsze-

rek megőrzésének, a természeti rendszerekkel való fenntartható gazdálkodás kialakításá-

nak, fejlesztése céljai. Ezen belül a részcélok a Nemzeti Parkok, a NATURA 2000 terüle-

tek és hasznosításuk fejlesztése, újabb területek beemelése utóbbi körbe, a területek össze-

függő hálózatának megerősítése, az élőhely megőrző erdő- és tájgazdálkodási célok meg-

valósítása, a kastélyparkok és gyűjteményes kertek fejlesztése, a célzott faj- és élőhely vé-

delem megvalósítása. 

Ide sorolandók az épített és kulturális örökség védelmi céljai, amelyek megalapozzák, 

majd kiegészülnek az idegenforgalmi hasznosítást, amely a fenntartható megoldást jelent-

heti számukra. Kiemelten kezelendők a Világörökség helyszínek, illetve az arra pályázó 

területek fejlesztési céljai (Fertő-táj, Pannonhalma), a kastélyok, kúriák, és a történelmi 

városközpontok, települési épített értékek megőrzési céljai. 

A biológiai sokféleség és a természeti környezet megőrzéséhez, gazdagításához szükséges 

társadalmi tudatosság szintjének növelését, természetvédelmi szemlélet fejlesztését az er-

dei iskolák fejlesztése szolgálja. Az erdei iskolák teszik lehetővé, hogy a fiatalok élő kap-

csolatba kerülhessenek a természettel, így megértsenek, megérezzenek valamit annak 

nagyszerűségéből. Ez a hatás alapján jelentős környezeti tudatosság növelő hatása van a 

leendő hálózatnak, ami a további környezeti célok megvalósulását is szolgálja. 

 

 Védett természeti értékek, területek megőrzése, fejlesztése 

 

A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek és élettelen természeti értékek 

védelme érdekében szükséges az élőhelyek megőrzése, helyreállítása és fejlesztése. Ezen 

belül különösen fontosak a közösségi jelentőségű és védett természeti értékek valamint 

védett területek megőrzését és rekonstrukcióját szolgáló beruházások. A védett értékek 

ex situ védelmét segítő gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek fejlesztése 

és a hazánkban kiemelkedő jelentőséget képviselő földtani, barlangtani értékek helyreál-

lítása is a műveletcsoport részét képezi. Az élőhelyek védelme, helyreállítása és fejleszté-

se során a Natura 2000 területek élveznek térségi preferenciát. 
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Tervezett intézkedések 

 

 Élőhely-védelem, -helyreállítás, fejlesztés 

 Élettelen természeti értékek megőrzése, helyreállítása (barlangok, geológiai értékek) 

 Gyűjteményes kertek és védett történeti kertek élőhely-rekonstrukciója 

 

 Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése  

 

A dinamikus természetvédelmi megközelítés, illetve természethasználat értelmében a 

nemzeti természetvédelmi stratégia fontos célkitűzése, hogy a Natura 2000 és védett ha-

zai erdők és mezőgazdasági művelésű területek ökológiai potenciálját megőrizzük. A 

természeti értékek megőrzését segíti az állami tulajdonban lévő Natura 2000 és védett 

mezőgazdasági és erdőterületeken folytatandó természet közeli gazdálkodási módok inf-

rastrukturális feltételeinek megteremtése. 

 

A természet közeli erdőgazdálkodás bevezetését szolgáló beruházások elsősorban a 

természet közeli erdőtársulásokban gazdag hegységi és dombvidéki erdők (Soproni-, So-

koró) és az ártéri erdők (Duna- és Rába-folyók és mellékfolyói) természetvédelmi fej-

lesztéseihez járulnak hozzá. Ugyanakkor a természet közeli mezőgazdálkodás beveze-

tését szolgáló fejlesztések főként a Natura 2000 és ÉTT területekre koncentrálnak. 

 

Az élőhely megőrzés és hasznosítás speciális területe az elsősorban, de nem kizárólago-

san a fás szárú energianövények telepítése, amit elsősorban a nem védett, szántó területe-

ken, azokon belül is az erős kitettségű, intenzív mezőgazdálkodásra nem vagy csak ke-

véssé alkalmas területeken lehet kialakítani.  

 

Egy további speciális, ám mind természetvédelmi, mind gazdálkodási, mind környezeti 

nevelési és kulturális örökség védelmi szempontból jelentős terület a régióban meglévő 

kastélyparkok és gyűjteményes kertek megőrzése, fejlesztése, élőhely rehabilitációs te-

vékenységei megvalósítása. Kiemelten kell kezelni az országos jelentőségű kerteket. 
 

Tervezett intézkedések 

 

 Természet közeli erdőgazdálkodás bevezetését szolgáló beruházások (védett, Natura 

2000), 

 Természet közeli mezőgazdálkodás bevezetését szolgáló beruházások (védett, Natura 

2000, ÉTT) 

 Mezőgazdasági művelés kiváltása energetikai ültetvényekkel komplex vízgyűjtővé-

delmi programokhoz kapcsolódóan vagy azok előkészítéseként 

 vizes élőhely rekonstrukciók megvalósításához kapcsolódó védett élőhelyek 

revitalizációs feladatai (pl. Répce Fertő-Hanság Nemzeti Park területe) 

 Kastélyparkok és gyűjteményes kertek megóvása, fejlesztése, bővítése 
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Az erdei iskola hálózat fejlesztése 

 

Az oktatás és a szemléletformálás a természetvédelem fontos stratégiai kérdése, amely az 

erdei iskolák intézményrendszerén keresztül jelentős szerepet játszik az ágazati politikában. A 

környezettudatos magatartás kialakításának elősegítése, az élményszerű, közvetlen természet 

megismerés feltételeinek megteremtése az erdei iskola hálózat fejlesztésével valósulhat meg. 

Ezek biztosítják elsősorban az óvodák, általános iskolák, de akár a közép- és felsőfokú okta-

tásban részt vevők számára is a környezeti alapok megszerzését. Mivel az oktatási rendsze-

rekben finanszírozásából ez az elemek kikerültek, de az egyes önkormányzatok, saját hatás-

körben az alaptanterv részeként beemelhetik, az elsődleges cél, hogy ez minden, a régióban 

érintett önkormányzat esetén megtörténhessen. Ennek feltétele, hogy biztosítható legyen az 

iskolák számára az erdei iskolákban való részvétel lehetősége, amit az iskolák csak kis szám-

ban tudnak saját hatáskörben kiépíteni, valamint önmagukban ki sem tudnak használni. Szük-

séges és célszerű tehát egy regionális hálózat kiépítése, amelynek meg kell erősíteni a helyi 

szervezeti alapjait, amiket egy régiós összefogás részeként lehetséges aztán továbbfejleszteni. 

Szükséges cél továbbá a megfelelő infrastruktúra kialakítása, az erre alkalmas helyeken 

(megközelíthetőség, bemutathatóm sajátos természeti értékek, személyi háttér). A már műkö-

dő hálózatnak törekednie kell arra, hogy adott, bizonyos körzetenként egymást kiegészítő er-

dei iskolák legyenek a tagjai, ami a jobb kihasználhatóságon keresztül a fenntarthatóság irá-

nyába hat. 

 

Tervezett intézkedés 

 

 Erdei iskolák infrastrukturális fejlesztései (szálláshely, tanösvény, demonstrációs eszkö-

zök, stb.) 

 Erdei iskolákat működtető szervezetek személyi, intézményi fejlesztései 

 Erdei iskolákat működtető szervezetek összefogása, hálózati fejlesztése 
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Fenntartható gazdaság és társadalomfejlesztés 
 

A környezetfejlesztés célon belül a legjelentősebb változás ezen a téren érhető el. A kör-

nyezetvédelem hagyományos, értékőrző, hasznosító céljai korábban főként a környezet ál-

lapotának javítására, azaz a meglévő terhelt területek, értékek megtisztítására, illetve a to-

vábbi terhelések megelőzésére, azaz a területek, fajok, értékek védelmére irányultak. 

Utóbbi téren is voltak szemléletbeli változások, hiszen a merev, elzárkózó jellegű védel-

met felváltotta egy aktív védelem, de ez még mindig nem oldotta meg azt a problémát, 

hogy a terhelések, amelyektől meg kívántjuk óvni értékeinket, és amelyek következtében 

időről időre mentesíteni kell a szennyezett területeket, újra megjelennek. Ezekre, az úgy-

nevezett környezetterhelési okokra kíván hatni ezen cél, amely már a gazdaság és társada-

lom olyan működésének kialakítását célozza, amely már nem, vagy csak minimális mér-

tékben terheli feleslegesen a környezetet. A „felesleges terhelés” alatt az életfeltételek biz-

tosításhoz kapcsolódó, természetszerűleg létező feletti terhelést értjük. 

 

A célja a prioritásnak a gazdasági fejlődésben és a társadalmi fejlődésben, folyamatokban 

a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése, az erre irányuló tudatosság, felvi-

lágosultság erősítése. Ki kell alakítani a gazdaság, és a társadalom környezethez való 

egészséges viszonyát, amelynek során a környezetnek, mint a fejlődés alapfeltételének, de 

egyben korlátnak is meg kell találni a helyét. 

 

Ide sorolandók a környezetkímélő gazdaság kialakításának, versenyképességének a foko-

zását segítő, a települések, különösen, de nem kizárólagosan a városok működésének kér-

dései, továbbá a környezeti tudatosság fokozásának, a környezeti oktatásnak, nevelésnek, 

felvilágosításnak a kérdései. 

 

 

Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklését szolgá-

ló beruházások 

 

A mesterséges hálózatok - közutak, vasút, vízelvezető csatornák, elektromos vezetékek - 

súlyos természetvédelmi problémát jelentenek, sok esetben akadályozzák az állatfajok 

szabad vándorlását, mozgását, állományaik fennmaradását. Természet- és tájvédelmi 

szempontok miatt indokolt a vonalas létesítmények biztonságosabbá tétele, élőhely- elszi-

getelő hatásának csökkentése, az elektromos légvezetékek földkábelre cserélése stb., fő-

képp ahol fontos vonulási útvonalakat kereszteznek. Az elektromos vezetékek természet-

barát kialakítása Különleges Madárvédelmi Területek és a Ramsari területek preferenciá-

jával valósul meg, míg a közlekedési infrastruktúra és vízelvezető csatornarendszer termé-

szetvédelmi beruházásai a Natura 2000 területeken összpontosulnak. 

 

Tervezett intézkedések 

 

 Elektromos vezetékek természetbarát kialakítása, átalakítása, biztonságosabbá tétele 

(madárvédelmi, tájvédelmi…stb. célból) 

 Közlekedési infrastruktúra (út, vasút) természetbarát átalakítása 

 Vízlevezető csatornarendszer (és kapcsolódó műtárgyak) természetbarát átalakítása 
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Energiatakarékosság fejlesztése, hatékony felhasználás 

 

Az energiahordozó forrásszerkezet befolyásolása mellett fontos feladat az energiatakarékos-

ságot és a hatékony energiafelhasználást szolgáló eszközrendszer kialakítása a termelési és a 

fogyasztói szférában egyaránt. 

 

A hazai energiafelhasználás legnagyobb tételét a lakosság és a kommunális intézmények 

energiafelhasználása jelenti. Az energiatakarékosság terén részben ezért, részben a hatáskörök 

okán elsőszámú célcsoportnak a lakosság és a kommunális fogyasztók számítanak. A cél az 

energiaigényeik mérséklése. Ismert tény, hogy nemzetközi viszonylatban a végfelhasználás 

energiahatékonysága nagyon rossz. A szomszédos Burgenlandban a nyugat-dunántúli átlagos 

20 kWh körüli kazánteljesítmény helyett alig 12 kW az átlagos energia igény, ami különbség 

a rossz hőszigetelések, az elavult nyílászárók, illetve a kevéssé korszerűtlen energetikai be-

rendezés-állomány miatt áll fenn. A lakosság és közületek energiafelhasználásának döntő ré-

szét a fűtés, a melegvízellátás, a világítás és az elektromos berendezések üzemeltetése teszi ki, 

mivel a 65%-os részarányból 15% alatti részarányt képvisel a járművek üzemeltetése. A ha-

zánkra, így régiónkra is kötelezettséget jelentő 2006/32/EK irányelvvel összhangban évi 1%-

os energiatakarékosságot kell célul kitűzni, ami annyit jelent, hogy a hazai energiahordozó-

felhasználást évente 10-11 PJ-lal kell mérsékelni, ami régiónk esetén évi közel 1 – 1,1 PJ 

(10
15

 Joule) energiamegtakarítást jelent, ami komoly feladat elé állítja a régió szereplőit. 

 

Tervezett intézkedések 

 

▪ A helyi önkormányzatok energiagazdálkodásának feltárása, közintézményeinek ener-

giatakarékossági fejlesztései (előnyben részesítve a megújuló energiaforrások fel-

használását) 

▪ Távhőellátás korszerűsítése, megújuló energiaforrásokra és komplex rendszerfejlesz-

tésre építve 

▪ Lakossági energiatakarékosság támogatása Épületek energiamegtakarításának a tá-

mogatása 

▪ Vállalkozói energiatakarékosság fejlesztése – épületek, energiatakarékos BAT 

▪ Energiatakarékos szemlélet elősegítése, ismeretterjesztés. 

 

 

Fenntartható termelés 

 

A fejlesztések célja a termelésben a káros kibocsátások és egyéb környezeti hatások csökken-

tése vagy megszüntetése, lehetőleg azok forrásánál. Ennek eredményeképpen csökken a for-

rásfelhasználás, növekszik a működési és termelési hatékonyság, a nagyobb hozzáadott érték-

kel bíró termékek forgalma, és a környezettudatosság szintje, miközben a környezeti informá-

ciók minősége és elérhetősége javul. A prioritási tengely fejlesztéseiben a különböző érintet-

tek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) 

együttműködése preferált. 

 

Az ipar fenntarthatóvá tétele négy elven alapul: a fejlesztések, beruházások szakmailag meg-

felelőek legyenek (a döntés előkészítés során az alternatívák feltárása és fenntarthatósági ér-

tékelése szakmailag alapos legyen), a fejlesztések minél több érintett fél bevonásával jöjje-

nek létre, foglalkoztatási potenciálja és kisléptékű térségi stabilizáló (biztonsági) potenciálja 

miatt a kis- és középvállalatok piacai és iparágai fennmaradjanak és fejlődjenek, a vállalati 
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organizmus együttműködési kísérletei támogatást élvezzenek (ipari ökológiai park létreho-

zása, beszállítói lánc fejlesztése vagy stratégiai együttműködések).  

 

A termelésben az öko-hatékonyság növelése és a vállalatok környezeti teljesítményének ja-

vulása a beavatkozás elsődleges célja. Az öko-hatékonyság: 1. forrástakarékos (beleértve az 

anyag-, a víz-, a terület- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, 

az anyagciklusok körfolyamattá zárását); 2: csökkenti a természeti környezetre gyakorolt ha-

tásokat (hulladékok és kibocsátások minimalizálása, beleértve minden halmazállapotot és a 

veszélyes és nem veszélyes anyagok kibocsátását is; valamint a megújuló erőforrások fenn-

tartható mértékű használatát); 3: növeli a termékek és szolgáltatások értékét (a fogyasztók 

számára). Negyedik célként a termelő egység erősebb vagy gyengébb környezetirányítási 

rendszert valósíthat meg a cégen belül: EMS-t (környezetirányítási rendszert) vagy SMS 

(fenntarthatósági irányítási rendszert, beleértve az előírások teljesítését, a tisztább termelést, 

az ökohatékonyságot és a társadalmi felelősséget) működtethet.  

 

A már kipróbált eszközök között a legegyszerűbb (legolcsóbb, akár ingyenes) beavatkozáso-

kat gondos bánásmódnak nevezi a hazai környezetvédelmi szaknyelv (forrása: good 

housekeeping). A második csoportba a nagyobb beruházási igényű technológiai módosítások, 

fejlesztések tartoznak, melyek általában nem csak a környezetvédelmi teljesítményre vannak 

hatással, hanem az előállított termékekre és általában a vállalati folyamatokra is (pl. tisz-

tább termelés, BAT, IPP). A harmadik csoportba a felhasznált anyagok és egyéb erőforrások 

környezettudatos kiváltása tartozik (öko-hatékonyság, öko-innováció). A megelőző környe-

zetvédelemnél is átfogóbb lehetőség az ipari ökológia, amelynél a térben vagy termelési fo-

lyamatában összetartozó termelőegységek működési infrastruktúrájukat és/vagy piaci kapcso-

lataikat hangolják össze (pl. adott üzemben keletkező hulladékot a szomszéd üzem használja 

fel, közös energiatakarékossági, megújuló energiát hasznosító vagy logisztikai programokat 

szerveznek, helyi szennyvíztisztítókat építenek ki) a környezetterhelés csökkentése érdekében 

Ezen irányzatok egyike sem zárja ki a másik használatát. 

 

Kívánatos a hosszabb termékélettel rendelkező termékek előállítása, valamint a többutas cso-

magolóanyagok használata, valamint a szintetikus, a nem vagy nehezen lebomló nyers- és 

alapanyagok helyettesítése környezetbarát anyagokkal. A hulladék termelődésének megelő-

zése érdekében olyan termékek előállítását kell támogatni, amelyek alapszükségletet elégíte-

nek ki, emellett a piacon fellelhető versenytársakhoz vagy átlagszínvonalhoz képest bizonyít-

hatóan és kiemelkedően jó minőségű, hosszú élettartamú és javítható, környezetbarát, a meg-

szokottól eltérően, innovatív módon újrafelhasznált anyagokból készülnek, vagy nagyság-

renddel kisebb anyag- és/vagy energiaigénnyel látnak el ugyanolyan funkciót, legalább ugya-

nolyan jó szinten. A fenti ismérveknek megfelelő minősített termékek és szolgáltatások cím-

kézésének, fogyasztásának támogatása kiemelt feladat ezen prioritási tengelyen következő 

(Fenntartható fogyasztás) intézkedésében. 

 

Tervezett intézkedések 

A fejlesztések teljeskörű vizsgálaton, a szakértők és érintettek bevonásán alapuló helyzetfel-

mérésen, az alternatívák értékelésén és intézkedési (akció) terven kell alapuljanak, és össze-

függéseikben kerülhetnek megvalósításra. A fejlesztés előkészítéseként olyan elemzésekre, 

megalapozó tanulmányok elkészítésére kerül sor, amelyek elengedhetetlenek a környezeti, 

társadalmi és gazdasági szempontból legjobb műszaki alternatíva kiválasztásához, a környe-

zeti teljesítményjavulást célzó intézkedések előkészítéséhez (pl. vállalati audit készül el, 

amely fenntarthatósági szempontból értékeli a céget mind termelés, mind pedig szervezeti-
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működési szempontból, és intézkedési terv szinten megfogalmazza a teendőket). A létrejövő 

akcióterv, és a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya alapján kerül sor a megvalósításra. 

A beavatkozási logikában megfogalmazott elvek és szempontok alapján létrehozott, a környe-

zeti teljesítmény javulását célzó, megelőző jellegű intézkedések, beruházások végrehajtása, 

kivitelezése. fejlesztések (intézkedési tervek, akciótervek, beruházások, környezeti politikák), 

amelyek javítják a vállalat/vállalatcsoport környezeti teljesítményét, csökkentik a környezetre 

kifejtett káros hatásait, pl. környezetkímélő termékrendszerek, technológiamódosítás, ter-

mékmódosítás, nyersanyag módosítás, működési beruházások. Output: beruházás, a környeze-

ti teljesítmény javulása, az ökohatékonyság növekedése. 

 

Tervezett intézkedések 

 

 szennyezéscsökkentést célzó anyag- és energiaforgalmi elemzések, fejlesztések, kísérleti 

projektek 

 környezeti / fenntarthatósági auditon alapuló fejlesztések (beszállítókra is vonatkoztatott 

auditok és fejlesztések) 

 termék életciklus elemzéseken alapuló környezetbarát termékfejlesztés  

 alap- és segédanyagok kiváltására irányuló elemzéseken (megújuló ill. másodnyersanyag-

okkal való helyettesítés), hatástanulmányokon alapuló fejlesztések 

 termékek többszöri vagy újbóli felhasználására ill. a belőlük képződő hulladék anyagában 

történő hasznosítására vonatkozó elemzések, módszerfejlesztés és kísérleti projektek 

 tisztább technológiák önkéntes bevezetése (anyag-, energiatakarékos, hulladék- és 

emissziószegény, BAT, EVABAT)  

 több gazdasági szereplő együttműködésével elérhető környezeti teljesítmény javulásra 

irányuló elemzésen alapuló ipari ökoszisztémák fejlesztések, kísérleti projektek 

 konszenzus vitán, stakeholder-fórumon, érintett-térkép készítésén és elvárások tisztázásán 

alapuló környezetpolitikai fejlesztések  

 környezeti számvitel, környezeti kontrolling kialakítása és bevezetése 

 komplex környezetpolitika kialakítása és bevezetése 

 

Fenntartható fogyasztás elősegítése 

 

A fejlesztések célja a termelésben a káros kibocsátások és egyéb környezeti hatások csökken-

tése vagy megszüntetése, lehetőleg azok forrásánál. Ennek eredményeképpen csökken a for-

rásfelhasználás, növekszik a működési és termelési hatékonyság, a nagyobb hozzáadott érték-

kel bíró termékek forgalma, és a környezettudatosság szintje, miközben a környezeti informá-

ciók minősége és elérhetősége javul. A prioritási tengely fejlesztéseiben a különböző érintet-

tek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) 

együttműködése preferált. 

 

A fenntartható termelés és fogyasztás szorosan összefüggő területei a fenntarthatóságnak. 

Hiába javítjuk a termelés hatékonyságát, csökkentjük a termelés során keletkező emissziókat, 

káros kibocsátásokat, ha a fogyasztás üteme meghaladja az ezekből származó előnyöket. A 

vállalati szféra öko-hatékonyságának növelése mellett jelentős a háztartások, a lakosság 

környezettudatos gondolkodásmódjának és cselekvési mintáinak szerepe a fenntartható 
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fejlődés biztosításában. Ezért szükséges a fenntartható fogyasztást, életmódot segítő tudat-

formálási kampányok meghirdetése. Bármely olyan kampány szolgálhatja ezen célt, ami ha-

tékonyan, konkrét akciókon keresztül, mérhetően növeli az érintett célcsoportok (gyerekek, 

diákok, felnőttek) környezettudatosságát, társadalmi felelősségét. 

 

Az NKP II. „A környezettudatosság növelése akcióprogram” specifikus és operatív célkitű-

zései között szerepel a társadalom környezeti értékrendjének javítása, ezen belül a fenntartható 

egyéni, valamint családi életmód- és háztartásvezetési szokások elterjedésének támogatása. 

 

Tervezett intézkedések 

 

 Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos 

kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 

 Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terjedésüket előse-

gítő mintaprojektek, beruházások  

 Fenntarthatósággal összefüggő termékcímkék ismertségének és elterjedésének támogatása  

 

Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések 

A környezetvédelmi informatikának támogatnia kell a fenntartható fejlődés felé való elmoz-

dulást, s hozzá kell járulnia a környezetvédelmi demokrácia terén jelenleg tapasztalható defi-

cit csökkentéséhez. Az e-környezetvédelem céljait elsősorban az OKIR továbbfejlesztéseként 

kell megvalósítani. Kiemelt szempontként kell figyelembe venni a környezetvédelem szem-

pontjából fontos összes informatikai rendszerek kialakításához, fejlesztéséhez és működteté-

séhez (ideértve természetesen a vízügyi rendszereket is) az elmúlt 10 évben felhasznált igen 

jelentős munka- és költség ráfordításokat. A fejlesztéseket a meglévő rendszerek továbbfej-

lesztéseként kell megvalósítani. Semmiképpen sem szabad a megvalósult és jól működő nagy 

rendszereket más alapokra helyezve újra kifejleszteni, mert az évekkel vetné vissza a környe-

zetvédelmi informatika helyzetét és a rendelkezésre álló források ésszerűtlen felhasználását 

eredményezné. 

 

Erősíteni kell a környezetvédelem szakterületeivel összefüggő adatkezelések harmonizálását, 

az IPPC irányelv által is megkövetelt integrált szemlélet alkalmazásának terjesztését. Ennek 

eléréséhez fontos a környezetvédelmi szakterületek által megkövetelt adatszolgáltatások 

szemléletének, formátumának, benyújtási határidőinek stb. egységesítése. Minden környezet-

védelmi adatszolgáltatásban lehetővé kell tenni az elektronikus adatszolgáltatást (szoftver 

fejlesztés, vonalkóddal ellátott adatlap létrehozása, adatfogadás rendszerének fejlesztése) és 

ellenőrzést. 

 

Az e-környezetvédelmi fejlesztéseken belül kiemelt fontosságú az EIONET37-kompatíbilis 

környezeti megfigyelő, adatgyűjtő és –feldolgozó hálózat kiépítésének befejezése, és erre 

alapozva egy integrált környezeti-gazdasági információs rendszer kiépítése, működtetése. A 

fejlesztések másik fontos területe a K+F-et, a tervezést, politika-formálást és a döntéshozatalt 

támogató szélesebb körű hozzáférés javítása. A nyilvánosság tájékoztatását szolgáló legfonto-

sabb közérdekű elektronikus környezeti tartalmak interneten keresztül történő közrea-

dása, publikussá tétele a korábbi fejlesztések alapján, az OKIR-ra épülve ma már küszöbön 

áll (teszt üzemben működik az OKIR-web). Az elmúlt évtizedben létrejöttek civil, tudomá-

nyos és vállalkozói eredetű nyilvános környezeti adatbázisok (pl. KSzGySz, KÖRNET, 
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KÖTHÁLÓ, MKNE, HUMUSz hulladékátvevő és lerakó adatbázisai stb.), melyek közönsége 

gyorsan nő. Mennyiségi és minőségi fejlesztésük, valamint a digitalizált környezeti informá-

ciókhoz való hozzáférés javítása folyamatosan szükséges. 

További kiemelt területnek minősül a valós idejű (real-time) és az ún. „késleltetett” környezeti 

információk felhasználásával működő, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő környezeti 

térinformatikai adatbázisok, információs rendszerek létrehozása és – lehetőség szerint – 

online hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára. 

 

Tervezett intézkedések 

 

▪ A hazai EIONET hálózat fejlesztése:  

▪ Informatikai ill. térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információszolgálta-

tás (hangsúlyozottan beleértve a nyilvánosság tájékoztatásának továbbfejlesztését is) 

▪ Települési és regionális együttműködések informatikai támogatása  

▪ Fenntartható termelésre és fogyasztásra irányuló e-szolgáltatások támogatása 

 

 

 

Célok számszerűsítése, indikátorok prioritás szinten 
 

 

Célkitűzések 
Indikátor 

típusa 

Indikátor (megneve-

zés és mértékegység) 

Alap 

(2004) 

Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Magas szintű környezetminőség megőrzése, javítása 

Levegőszennyezés 

csökkentése 
Eredmény 

Környezetkímélő szállí-

tással kiváltott tengelyen 

szállított tonnakm által 

megtakarított CO2 gáz 

egyenérték 

  

Zöld-

ható-

ság 

évente 

 Eredmény 
Fásított útszakasz hossza 

(km) 
  

Ma-

gyar 

Közút 

Kht. 

2 évente 

 Eredmény 

Kerékpárt napi szinten 

használók száma ezer 

lakosra vetítve (fő/1000 

lakos) 

   2 évente 

HUlladékgazdálkodá

s 
Eredmény 

Komposztált/hasznosított 

szerves hulladék meny-

nyisége (kg/fő/év) 

  

Zöld-

ható-

ság 

Évente 

 Eredmény 

Szelektíven gyűjtött 

hulladék mennyisége 

(kg/fő/év) 

  

KSH, 

Zöld-

ható-

ság 

Évente 

Szennyvízkezelés Eredmény 
Csatornahálózatba bekö-

tött lakások száma 
  

Zöld-

ható-

ság 

Évente 

 Eredmény 

Természetközeli szenny-

víz tisztítót használó 

lakások száma 

   2 évente 

 Eredmény 
Kezelt szennyvíziszap 

mennyisége (kg/fő/év) 
  

Zöld-

ható-

ság 

Évente 
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Vízbázis védelem és 

vízminőség javítás 
Eredmény 

Kiépült karszt- és ter-

málvíz adatbiztosító 

helyet száma (db) 

   2 évente 

 Eredmény 

Vízbázis védelemmel 

érintett terület nagysága 

(ha) 

   5 évente 

 Eredmény 
Kicserélt ivóvíz gerinc-

hálózat hossza (km) 
   2 évente 

 Eredmény 

Korszerűsítéssel érintett 

ivóvíz hálózat hossza 

(km) 

   2 évente 

 Eredmény 

Szabadalmaztatott vízta-

karékos berendezések 

száma (db) 

   5 évente 

 Eredmény 

Komplex ökológiai re-

konstrukcióval érintett 

folyóvizek hossza 

(folyamkm) 

   5 évente 

Jó árvízvédelmi 

gyakorlat kialakítása 
Eredmény 

Kialakított záportározók 

nagysága (ha) 
   5 évente 

 Eredmény 

Árvízvédelemmel érin-

tett folyam szakasz 

(fkm) 

   5 évente 

Fenntartható környezethasználat 

Védett természeti 

értékek, területek 

megőrzése 

Eredmény 

Élőhely rekonstrukcióval 

érintett területek száma 

(db) és nagysága (ha) 

   5 évente 

 Eredmény 

Megőrzött, helyreállított 

élettelen természeti érté-

kek száma (db) 

   5 évente 

 Eredmény 

Fejlesztéssel érintett 

kastélykertek, gyűjtemé-

nyes kertek száma (db) 

és érintett terület nagy-

sága (ha) 

   2 évente 

Élőhely megőrző 

erdő- és mezőgaz-

dálkodás  

Eredmény 

Természetközeli módon 

kezelt erdőterületek 

nagyága (ha) 

   5 évente 

 Eredmény 

Agrár környezetvéde-

lemben érintett területek 

nagysága (ha) 

   2 évente 

 Eredmény 

Élőhely védelmi célt is 

szolgáló, szántóterülete-

ken létesített energiaül-

tetvények nagysága (ha) 

   2 évente 

 Eredmény 

Vizes élőhely rekonst-

rukcióhoz kötődő védett 

élőhely revitalizációs 

területek száma (db) és 

nagysága (ha)  

   5 évente 

Az erdei iskola háló-

zat fejlesztése 
Eredmény 

Fejlesztéssel érintett 

erdei iskolák száma (db) 

és érintett férőhelyek, 

kapacitás nagysága 

(fő/nap) 

   2 évente 

 Eredmény 

Erdei iskolákkal foglal-

kozó szervezetek száma 

(db) és alkalmazottaik 

száma (fő) 

   2 évente 
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 Eredmény 

Erdei iskolai hálózat 

száma (db) és taglétszá-

ma (fő, szervezet) 

   2 évente 

Fenntartható gazdaság és társadalom fejlesztés 

Vonalas létesítmé-

nyek tájromboló 

hatását csökkentő 

beruházások 

Eredmény 

Szigetelt, védett elekt-

romos vezetékek hossza 

(km) 

   2 évente 

 Eredmény 

Természetbarát átalakí-

tású közlekedési hálózat 

hossza (km) 

   2 évente 

 Eredmény 

Természetbarát átalakí-

tású vízelvezető rendszer 

hossza (km) 

   5 évente 

Energiatakarékosság 

fejlesztése, hatékony 

felhasználás 

 

Fejlesztésekkel érintett 

beruházások száma (db), 

és megtakarított energia 

mennyisége (kW) 

   Évente 

  

Korszerűsített távhő 

hálózat hossza (m) és 

megtakarított energia 

mennyisége (kW) 

   2 évente 

  

Korszerűsített családi 

házak száma (db), fűtött 

légköbmétere (m3) és 

megtakarítás mértéke 

(kW) 

   2 évente 

Fenntartható terme-

lés 
 

Megvalósult 

szennyezéscsökkentési 

projektek száma (db), 

auditok száma (db) 

   2 évente 

 Eredmény 
Környezetbarát termékek 

száma (db) 
    

  

Alkalmazott környezet-

irányítási rendszerek 

száma (db/1000 vállal-

kozás) 

   2évente 

Fenntartható fo-

gyasztás elősegítése 
 

Tematikus kampányok 

száma (db), elért lakos-

ság száma (fő), elért 

vállalkozások száma 

(db), sajtóhírek száma 

(db) 

   évente 

  
Új fenntartható minta 

projektek száma (db) 
   5 évente 

E-környezetvédelem 

céljaihoz kapcsolódó 

fejlesztések 

 
Hazai EIONET tagok 

száma a régióban (db) 
    

  
Kifejlesztett GIS rend-

szerek száma (db) 
   2 évente 

  

Témába vágó alkalmazá-

sokat használó önkor-

mányzatok száma (db) 

   2 évente 

  

Fenntartható termelést, 

fogyasztást kínáló, ösz-

tönző, ismertető régiós 

központú oldalak száma 

(db) és látogatottsága 

(látogató/év) 

   2 évente 
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Finanszírozási terv 2007-13: 

Mrd Ft 

Intézkedések/ beavat-

kozások 

Finanszí-

rozás (pl. 

? op, hazai 

forrás) 

EU forrás 

(ESZA/ER

FA/KA/E

MVA/HA) 

Összes fej-

lesztés 

EU támo-

gatás 

Hazai álla-

mi támoga-

tás 

Becsült saját erő 

Önkor-

mány-

zati 

magán 

1. Az innovatív, tu-

dásalapú gazdaság 

megteremtése 

GOP 
ERFA, 

ESZA 
     

2. A KKV-k jövede-

lemtermelő képessé-

gének erősítése 

GOP ERFA      

3. A regionális 

klaszterek szerepé-

nek növelése a régió 

gazdaságában 

ROP ERFA 3,5 3,0 0,5   

4. Regionális és he-

lyi befektetés ösz-

tönzés, telephelyi 

infrastruktúra 

ROP ERFA 14,0 12,0 2,0   

5. A gazdaság fejlő-

dését szolgáló hu-

mánerőforrás-

fejlesztés regionális 

eszközrendszeré-nek 

fejlesztése 

ROP ERFA 2,220 1,5 0,5 0,110 0,110 
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Intézkedések, beavatkozások 
 

 

Regionális: 

Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
22

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Kistelepülések szennyvízkezelése 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A régió településszerkezetéből adódóan magas a 2000 lakos-egyenérték (LEÉ) 

terhelés alatti települések száma, ezek a kistelepülések egymástól távol és elszige-

telten helyezkednek el, sok esetben különösen érzékeny vízbázison és turisták által 

gyakran látogatott területeken. Míg a városokban és a sűrűn lakott térségekben a 

csatornahálózat kiépítése nem csupán nélkülözhetetlen, hanem egyúttal gazdaságos 

is, addig e kistelepüléseken, illetve a ritkán lakott területeken a szennyvízkezelés 

módját gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból egyaránt mérlegelni kell. 

Ezeken a területeken nem minden esetben kell komplex, több települést összekötő 

csatornarendszert és központi szennyvíztisztítást alkalmazni, hanem biztosítani kell 

a szennyvizek helyben tartását és lokális kezelését.   

Az intézkedés céljai 
A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkal-

mazásának elősegítése. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

Természet-közeli szennyvíztisztításra irányuló beruházás és az ehhez kapcsolódó 

közcsatorna hálózat kiépítése (például faültetvényes-, tavas-, gyökérzónás-, illet-

ve ezek kombinációiból álló megoldások) 

Hagyományos (mesterséges) szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó csa-

tornahálózat kiépítése 

Szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvíz-

elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések. 

Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai. 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Célcsoportok: o Helyi lakosság 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

o Önkormányzatok és intézményeik  

o Települési önkormányzati társulások  

o Központi költségvetési szervek és intézményeik 

o Önkormányzatok és közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profit-

orientált gazdasági társaságok – amelyekben az önkormányzat többségi 

tulajdonnal rendelkezik – konzorciumai 

o Önkormányzatok és a magán szféra által közösen létrehozott, önkormányza-

ti többségi tulajdonban lévő közcélú fejlesztési társaságok  

o Non-profit szervezetek alapítványok, egyesületek, valamint egyéb jogi 

személyiségű non-profit szervezet, egyházak 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

                                                 
22

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 
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Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

2. Szakmai kritériumok 

3. Pénzügyi kritériumok 

4. Kizáró okok 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Pl. Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum:  

Maximum:  

Saját forrás (%): 

/Megjegyzés: SA jelenlegi jogszabályok értelmében az 

integrált fejlesztések esetében a támogatási arány maga-

sabb lehet (!)/ 

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 
 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetek: 

 

 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Ágazati: 

 

Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
23

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Levegőszennyezés csökkentése (IV.2.1. Magas szintű környezetminőség 

megőrzése, javítása) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A régió jelenlegi egyik legjelentősebb környezetterhelést eredményező ható-

tényezője a közlekedés, azon belül is a motorizáció erőteljes növekedése. En-

nek a várható további, mintegy 30 %-os bővülése növekvő terhelést jelent, el-

sősorban a városok és agglomerációik, illetve a régiót érintő nemzetközi tran-

zit útvonalak mentén. A cél ezen a téren a kiváltó ok, a motorizáció csökken-

tése, a terhelések csökkentése, a leginkább érintett területeken pedig a kör-

nyezetállapot javítása.  

További fontos területe a légszennyezésnek a klímavédelem feladataiban való 

részvétel, ami nemzetközi és hazai kötelezettségvállaláshoz köthető. A kibo-

csátás csökkentése érdekében elsősorban a megelőzés, a terhelést előidéző 

okokra való odahatás révén lehet eredményeket elérni. Elsősorban a fosszilis 

energiahordozók felhasználásának csökkentése a cél, amit a tüzeléstechnika, a 

hőszigetelés korszerűsítése, közvetlen egyéb energiatakarékossági intézkedé-

sek és az állati hígtrágya és egyéb trágyák és szennyvíziszap biogáz hasznosí-

tása révén lehetséges megvalósítani. 

 

Tervezett intézkedések 

▪ a városi és agglomerációs tömegközlekedés fejlesztése 

▪ intermodális közlekedési csomópontok komplex, szolgáltatásokat is 

magában foglaló fejlesztése 

▪ RO-LA terminálok fejlesztése (Sopron, Gönyű, Nagykanizsa) 

▪ RO-RO terminál fejlesztése - Gönyü 

▪ Vasúti mellékvonalak korszerűsítése 

▪ Kerékpáros közlekedés és turizmus feltételeinek javítása (kerékpá-

rozható mellékút- és kerékpárút fejlesztések, kölcsönző- szolgáltató 

hálózat, tudatformálás)  

▪ tudatos várostervezési ismeretek, best practice terjesztése 

▪ bevezető szakaszok mentén forgalomszabályozás, szükség esetén las-

sítás 

▪ városi, és forgalmat útvonalak menti zaj- és porfogó zöldfelületek fej-

lesztése, régiós közútfásítás 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  
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Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
24

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Hulladékgazdálkodás (IV.2.1. Magas szintű környezetminőség megőrzése, 

javítása) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság egészségvédelme ér-

dekében a Nyugat-dunántúli Régió helyi adottságainak megfelelő technológiájú hulla-

dékgazdálkodási feltételeket kell létrehozni. Kiemelt területe a környezetminőség 

megőrzésének a hulladékgazdálkodás fejlesztése. 

A cél ezen a területen is a hulladék keletkezését kiváltó okok csökkentése, amit azon-

ban a „Fenntartható gazdaság- és társadalomfejlesztés”-en belül kezelünk.  

 

A terhelés csökkentése érdekében a cél, összhangban az országos célokkal, a hulla-

dékgazdálkodási rendszerek teljes körű kiépítése, azon belül a szelektív hulladék-

gyűjtés kiterjesztése, ahol megvan, ott továbbfejlesztése, egyes hulladékok terén a 

házakig való gyűjtés kiterjesztése, illetve a gazdaságosság, fenntarthatóság érdekében 

a szintén később kezelt feldolgozás fejlesztése. A cél az, hogy olyan települési hulla-

dékkezelő rendszerek működjenek a régióban, amelyek biztosítják a lakosság számá-

ra a hasznosítható, illetve veszélyes hulladék összetevők elkülönített begyűjtését és 

további kezelését. A házi és helyi komposztálás elterjesztésével, illetve a telepi 

biohulladék-kezelés megoldásával megvalósuljon a biológiailag bontható szerves hul-

ladék lerakásának minimalizálása, a maradék hulladék biztonságos, regionális gyűj-

tőkörű égetőkben vagy lerakókban történő ártalmatlanítása, a környezetet és a lakos-

ságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő hulladéklerakók 

rekultiválása. 

 

A régióra ma is jellemző illegális lerakások és a nem megfelelő védelmű, már bezárt 

lerakók felszámolás szintén fontos cél, a terhelés csökkentése (további vízszennyezés 

megelőzése), illetve környezetállapot javítása (tájsebek felszámolása, szennyezett te-

rületek mentesítése) érdekében. 

 

Tervezett intézkedések 

▪ Hulladék keletkezés megelőzése, új, kisebb terhelést jelentő technológia K+F, 

technológia transzfer, beruházások 

▪ Regionális, térségi és kistérségi települési hulladékgazdálkodási rendszerek ki-

alakítása, fejlesztése a teljes régió területén, kiemelt figyelemmel a szelektív 

hulladékgyűjtésre 

▪ A települési hulladékok hasznosításának elősegítése 

▪ Meg kell valósítani az inert hulladékok 40 %-os visszagyűjtését és hasznosítását 

2008-ig, ami elsősorban újabb, átmeneti lerakókat igényel (többnyire kisebb ki-

építési költséggel, mint a kommunális hulladékok esetén), illetve aprító, feldol-

gozó gépek beszerzését és üzemeltetését teszi szükségessé. 

▪ Települési hulladékok káros hatása elleni védelem erősítése, az illegális és nem 

megfelelő lerakók rekultiválása, felszámolása 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 
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Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
25

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Szennyvízkezelés (IV.2.1. Magas szintű környezetminőség megőrzése, javítása) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A Nyugat-Dunántúli Régióban fontos a szennyvízgyűjtő és - kezelő rendsze-

rek építése, a meglévő szennyvíztisztítók és szennyvízgyűjtő rendszerek bőví-

tése illetve korszerűsítése, valamint azokon a településrészeken, ahol a csa-

tornázás környezetvédelmi szempontból nem indokolt, vagy nem gazdaságos 

a költséghatékony és környezetbarát egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesít-

mények alkalmazása. A régió hatásköreit és az EU derogációs kötelezettsége-

ket is figyelembe véve elsőbbséget élveznek a 2000 LEÉ feletti szinten, de a 

régiónk sajátosságai miatt (településeink közel 80 %-as 1000 fő alatti) ki-

emelt figyelmet kell fordítani, az országosan nem elsődlegesen preferált, 

2000 LEÉ alatti területeknek. Itt a további, más területen megjelenő környe-

zetterhelések megelőzése, és fenntarthatósági okok miatt a természetközeli 

megoldások alkalmazása, támogatása, előnyben részesítése javasolt. Ez elő-

segíti a régió minden polgára számára a komfortos lakásokhoz jutás esélyét, 

továbbá elősegíti az idegenforgalom, a szolgáltatások és a vállalkozások fej-

lődését is. 

A megelőzés elve szerint települési folyékony hulladék keletkezését, ameny-

nyire csak lehet, redukálni szükséges, a keletkező hányad szennyvíztelepi fo-

gadását pedig ki kell alakítani. 

Csapadékvíz elvezetési rendszerek fejlesztése esetében összehangoltan kell a 

beruházást megtervezni a szennyvízkezelési és elvezetési beruházással.  

 

Tervezett intézkedések 

 Természet-közeli szennyvíztisztításra irányuló beruházás és az ehhez 

kapcsolódó közcsatorna hálózat kiépítése (például faültetvényes-, tavas-, 

gyökérzónás-, illetve ezek kombinációiból álló megoldások) 

 Hagyományos (mesterséges) szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó 

csatornahálózat kiépítése 

 Szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvíz-

elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések. 

 Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai. 

 Iszapkezelés, hasznosítás művelet 

 Települési folyékony hulladék elhelyező telepek és iszaptavak lezárása, 

rekultiválása művelet 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

 

                                                 
25

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 114 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
26

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Vízbázis-védelem és ivóvízminőség-javítás (IV.2.1. Magas szintű környe-

zetminőség megőrzése, javítása) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A helyzetfeltárás alapján szükséges a felszíni és felszín alatti vizeink védel-

mének fokozása, ami téren ugyan a régió egyes részei jobban állnak, de elé-

gedettségre különböző okok még sehol nincs lehetőség.  

 

A felszíni folyóvizeink az országos átlaghoz hasonlóan 95 % feletti mérték-

ben határainkon túlról érkeznek. Ezen túl azonban állapotukat meghatározza a 

felszíni, pontszerű és diffúz szennyezés, amit főként a kommunális szenny-

vízkezelés hiánya, vagy alacsony színvonala, illetve a gazdálkodás, mezőgaz-

daság terhelése, kisebb mértékben pedig az ipar terhelése okoz. A cél ezen a 

téren a terhelések minimalizálása, a felszíni vizeink állapotának legalább egy 

minőségi osztállyal való javítása.  

 

A VKI alapján felmérésre került a hazai víztestek (tavak és vízfolyások) álla-

pota, amelynek jó ökológiai állapotát/potenciálját 2015-ig szükséges elérni. 

Az intézkedések, különösen a szennyezés-csökkentési intézkedések, ezen cél 

elérését szolgálják, kiemelten kezelve a nagy tavainkra (Balaton, Kis-Balaton, 

Fertő-tó) irányuló fejlesztéseket, amelyek jó állapotának kialakítása jelentős 

társadalmi igény is. A tavak mellett kiemelt beavatkozási terület az Európá-

ban egyedülálló értéket képviselő holtágaink, és mellékágaink (Szigetköz) re-

habilitációja, illetve a felszín alatti vizek további szennyezésének megakadá-

lyozását szolgáló intézkedések. 

 

A felszín alatti vizeink esetén az európai jelentőségű felszín alatti ívóvíz 

készlet megőrzése különösen a Szigetköz térségének igényel célzott és komp-

lex vízgyűjtőre kiterjedő szintű védelmet, de igaz ez minden olyan térségre, 

amely hasonló vízbázisokból nyeri az ivóvízét – legyen az akár a Rába, akár a 

Mura, Dráva, akár más felszín alatti vízkészlet. Külön kiemelendő a talajvíz 

szint süllyedésének megállítása és szennyezettségének csökkentése, ami szin-

tén komplex vízgyűjtő védelmet, illetve főként kisvízfolyásaink esetén öko-

lógiai szempontok alapján történő mederrendezést, esetenként mederben való 

duzzasztást, a szükséges épített művek fejlesztését igényli. 

 

A felszíni állóvizeink védelme alapvetően szintén a vízgyűjtő terhelésének 

csökkentése révén érhető el. 

 

Kiemelt területe a felszín alatti vizeinknek, a régiónkban országosan és európai 

szinten is jelentős karsztvíz készlet, aminek jelentős része termálvíz, egy to-

vábbi része pedig (Keszthely térségében) ivóvíz. A védelmének alapvető felté-

tele, hogy egyrészt megfelelő monitoring mellett történhessen a hasznosítása, 

ami mérő, figyelő rendszer kiépítését és működtetését igényli, másrészt, az 

ezen információk alapján a fenntarthatóság elve szerint történő hasznosítások a 

szennyezés mentes, visszasajtolásos hasznosítást valósítsák meg energetikai cé-

lokra. A turisztikai felhasználás esetén cél, a víztakarékos megoldások előny-

ben részesítése, illetve a termálvíz másodlagos, energetikai hasznosítási lehető-

                                                 
26

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 116 

ségeinek a kihasználása a terhelés csökkentése érdekében, továbbá a környezet-

állapot javítását szolgáló kibocsátási megoldások megkövetelése.  

 

A régiónk területének az országosnál kisebb mértékű a mezőgazdasági hasz-

nosítása, de a domborzati, éghajlati okok miatt a talajok védelme mégis nagy 

figyelmet igényel. Törekedni kell az intenzív hasznosításnak azon kereteken 

belül maradni, ahol annak valóban megvannak a lehetősége. A cél, hogy mind 

szélesebb körben terjedhessen el az agár-környezetgazdálkodási programban 

való részvétel, azon keresztül pedig a környezetkímélő, egyidejűleg a felszíni 

vízvédelemben is jelentős terhelés csökkentés eredményező átállás tartamos 

földhasználatra. 

 

Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységből származó szennyezé-

sek megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés 

céljára kiépített vízművek környezetében, vagy a jövőben emberi fogyasztás-

ra szánt vízbázisok területén. Folytatni kell az 1995-ben elindított „Ivóvízbá-

zis-védelmi Program” végrehajtását, amelynek célterülete az egész ország. A 

program diagnosztikai fázisa keretében vizsgálni szükséges a sérülékeny 

üzemelő és távlati vízbázisok állapotát, az ivóvízkészlet megfigyelésére mo-

nitoring hálózatot kell kiépíteni a vízkivételek környezetében, valamint meg 

kell határozni a vízbázis védelme érdekében kijelölendő védőterületet és a 

költséghatékony intézkedések körét.   

 

Az egyes projekteknél, illetve az egyes településeknél, település-részeknél a 

megvalósítandó műszaki beavatkozásokat (vízkezelési technológia kiépítése, 

másik vízbázisra való áttérés, csatlakozás másik vízellátó rendszerre, illetve 

kombinált megoldások), körültekintő tervező munka eredményeképpen az 

összességében legelőnyösebb megoldás kiválasztásával kell eldönteni. A vál-

tozatok közötti választás hosszú távú költséghatékonysági szempontok alap-

ján történik. Amennyiben a beavatkozás eredményessége érdekében indokolt 

az ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója, akkor ez is az ivóvízminőség-

javítás érdekében szükséges tevékenységek részét képezi. 

 

 

A prioritás megvalósulását az alábbi intézkedések segítik: 

 Karszt- és termálvíz monitoring rendszer kiépítése és működtetése 

 Kiemelten kezelt vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi 

beruházások (Fertő-tó, Felső Duna szakasz – amik a hazai fő tervezett in-

tézkedések mintegy 2/3-t jelentik) 

 ivóvízbázis-védelmi műveletek: Diagnosztikai fázisban (2007-2009) / 

Biztonságba-helyezési fázisban (2007-2012) 

 ivóvízminőség-javító műveletek: ivóvízkezelési technológiabővítés, vagy 

új technológia létrehozása / más vízbázisra áttérés / csatlakozás másik 

vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása / előbbi megoldások 

kombinációja / ivóvízhálózat rekonstrukciója 

 víztakarékos technológiák kifejlesztése és honosítása 

 komplex ökológiai alapú vízgyűjtő védelmi intézkedések (Öreg-Duna, 

Mosoni-Duna, Rába, Répce stb.) 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 117 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
27

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása (IV.2.1. Magas szintű környezetmi-

nőség megőrzése, javítása) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A beavatkozás elsődleges célja az árvízi kockázatok csökkentése. A kocká-

zatcsökkentés esetünkben elsősorban a kisvízfolyások menti, rendkívüli 

események megelőzésére (Gyöngyös, Pinka, stb.), illetve a Mosoni-Duna-, 

Mura és Dráva töltéseinek megerősítésére koncentrál. Célja egy adott sú-

lyosságú árvízi esemény valószínűségének csökkentését, és ezáltal az ezek-

hez tartozó az emberi egészségben, a környezetben és a gazdasági tevékeny-

ségben okozott károk valószínűségének csökkentése. A társadalmat és a 

gazdálkodást illetően a változások a jelenleginél jobb és biztonságosabb lét-

feltételeket és hosszú távú gazdálkodási lehetőségeket teremtsenek az érin-

tett területeken, növelve e területek népességmegtartó erejét.  

A Duna menti árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében a nem kellő 

biztonságú szakaszokon mielőbb meg kell kezdeni a védvonalak előírt szint-

re való kiépítését, valamint gondoskodni kell a védművek nélküli, 

mélyfekvésű területeken található értékes és sűrűn lakott települések telepü-

lésrészek megfelelő védelméről. A projekt keretében az előírt árvízvédelmi 

biztonság megteremtése céljából – az EU vonatkozó ajánlásai szerint a "teret 

a folyóknak" elv érvényesítése mellett, a környezet- és természetvédelmi ér-

dekeket is szolgálva kell fejleszteni az árvízvédelmi rendszert.  

Tervezett intézkedések 

 a Mosoni-Duna árvízvédelmi fejlesztése, 

 záportározók kialakítása 

 az önkormányzati tulajdonú árvízvédelmi és rendszerek fejlesztése 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
28

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Védett természeti értékek, területek megőrzése, fejlesztése  
(IV.2.2. Fenntartható környezethasználat) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek és élettelen termé-

szeti értékek védelme érdekében szükséges az élőhelyek megőrzése, helyre-

állítása és fejlesztése. Ezen belül különösen fontosak a közösségi jelentőségű 

és védett természeti értékek valamint védett területek megőrzését és rekonst-

rukcióját szolgáló beruházások. A védett értékek ex situ védelmét segítő 

gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek fejlesztése és a ha-

zánkban kiemelkedő jelentőséget képviselő földtani, barlangtani értékek 

helyreállítása is a műveletcsoport részét képezi. Az élőhelyek védelme, hely-

reállítása és fejlesztése során a Natura 2000 területek élveznek térségi prefe-

renciát. 

 

Tervezett intézkedések 

 Élőhelyvédelem, -helyreállítás, fejlesztés 

 Élettelen természeti értékek megőrzése, helyreállítása (barlangok, geoló-

giai értékek)  

 Gyűjteményes kertek és védett történeti kertek élőhely-rekonstrukció 

 Szigetköz értékeinek veszélyezettsége és védelme 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
29

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjai-

nak megteremtése (IV.2.2. Fenntartható környezethasználat) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A dinamikus természetvédelmi megközelítés, illetve természethasználat ér-

telmében a nemzeti természetvédelmi stratégia fontos célkitűzése, hogy a 

Natura 2000 és védett hazai erdők és mezőgazdasági művelésű területek 

ökológiai potenciálját megőrizzük. A természeti értékek megőrzését segíti az 

állami tulajdonban lévő Natura 2000 és védett mezőgazdasági és erdőterüle-

teken folytatandó természet közeli gazdálkodási módok infrastrukturális fel-

tételeinek megteremtése. 

 

A természet közeli erdőgazdálkodás bevezetését szolgáló beruházások el-

sősorban a természetközeli erdőtársulásokban gazdag hegységi és dombvi-

déki erdők (Soproni hegység, Sokoró) és az ártéri erdők (Duna-, Rába-

folyók és mellékfolyói) természetvédelmi fejlesztéseihez járulnak hozzá. 

Ugyanakkor a természet közeli mezőgazdálkodás bevezetését szolgáló fej-

lesztések főként a Natura 2000 és ÉTT területekre koncentrálnak. 

 

Az élőhely megőrzés és hasznosítás speciális területe az elsősorban, de nem 

kizárólagosan a fás szárú energianövények telepítése, amit elsősorban a nem 

védett, szántó területeken, azokon belül is az erős kitettségű, intenzív mező-

gazdálkodásra nem vagy csak kevéssé alkalmas területeken lehet kialakítani.  

 

Egy további speciális, ám mind természetvédelmi, mind gazdálkodási, mind 

környezeti nevelési és kulturális örökség védelmi szempontból jelentős terü-

let a régióban meglévő kastélyparkok és gyűjteményes kertek megőrzése, 

fejlesztése, élőhely rehabilitációs tevékenységei megvalósítása. Kiemelten 

kell kezelni az országos jelentőségű kerteket. 

 

Tervezett intézkedések 

 GMO (genetikailag módosított organizmus) mentességre való törekvés 

 Természetközeli erdőgazdálkodás bevezetését szolgáló beruházások (vé-

dett, Natura 2000), 

 Természetközeli mezőgazdálkodás bevezetését szolgáló beruházások 

(védett, Natura 2000, ÉTT) 

 Mezőgazdasági művelés kiváltása energetikai ültetvényekkel komplex víz-

gyűjtővédelmi programokhoz kapcsolódóan vagy azok előkészítéseként 

 Vizes élőhely rekonstrukciók megvalósításához kapcsolódó védett élőhe-

lyek revitalizációs feladatai (pl. Répce Fertő-Hanság Nemzeti Park területe) 

 Kastélyparkok és gyűjteményes kertek megóvása, fejlesztése, bővítése 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 
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Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
30

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Az erdei iskola hálózat (IV.2.2. Fenntartható környezethasználat) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az oktatás és a szemléletformálás a természetvédelem fontos stratégiai kér-

dése, amely az erdei iskolák intézményrendszerén keresztül jelentős szerepet 

játszik az ágazati politikában. A környezettudatos magatartás kialakításának elő-

segítése, az élményszerű, közvetlen természet megismerés feltételeinek megte-

remtése az erdei iskola hálózat fejlesztésével valósulhat meg. Ezek biztosítják 

elsősorban az óvodák, általános iskolák, de akár a közép- és felsőfokú oktatásban 

részt vevők számára is a környezeti alapok megszerzését. Mivel az oktatási rend-

szerekben finanszírozásából ez az elemek kikerültek, de az egyes önkormányzat-

ok, saját hatáskörben az alaptanterv részeként beemelhetik, az elsődleges cél, 

hogy ez minden, a régióban érintett önkormányzat esetén megtörténhessen. Ennek 

feltétele, hogy biztosítható legyen az iskolák számára az erdei iskolákban való 

részvétel lehetősége, amit az iskolák csak kis számban tudnak saját hatáskörben 

kiépíteni, valamint önmagukban ki sem tudnak használni. Szükséges és célszerű 

tehát egy regionális hálózat kiépítése, amelynek meg kell erősíteni a helyi szerve-

zeti alapjait, amiket egy régiós összefogás részeként lehetséges aztán továbbfej-

leszteni. Szükséges cél továbbá a megfelelő infrastruktúra kialakítása, az erre 

alkalmas helyeken (megközelíthetőség, bemutathatóm sajátos természeti értékek, 

személyi háttér). A már működő hálózatnak törekednie kell arra, hogy adott, bi-

zonyos körzetenként egymást kiegészítő erdei iskolák legyenek a tagjai, ami a 

jobb kihasználhatóságon keresztül a fenntarthatóság irányába hat. 

 

Tervezett intézkedés 

 Erdei iskolák infrastrukturális fejlesztései (szálláshely, tanösvény, demonstrá-

ciós eszközök, stb.) 

 Erdei iskolákat működtető szervezetek személyi, intézményi fejlesztései 

 Erdei iskolákat működtető szervezetek összefogása, hálózati fejlesztése 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      
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Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
31

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mér-

séklését szolgáló beruházások (IV.2.3. Fenntartható gazdaság és társadalomfej-

lesztés) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A mesterséges hálózatok - közutak, vasút, vízelvezető csatornák, elektromos 

vezetékek - súlyos természetvédelmi problémát jelentenek, sok esetben aka-

dályozzák az állatfajok szabad vándorlását, mozgását, állományaik 

fennmaradását. Természet- és tájvédelmi szempontok miatt indokolt a vona-

las létesítmények biztonságosabbá tétele, élőhely- elszigetelő hatásának csök-

kentése, az elektromos légvezetékek földkábelre cserélése stb., főképp ahol 

fontos vonulási útvonalakat kereszteznek. Az elektromos vezetékek termé-

szetbarát kialakítása Különleges Madárvédelmi Területek és a Ramsari terüle-

tek preferenciájával valósul meg, míg a közlekedési infrastruktúra és vízelve-

zető csatornarendszer természetvédelmi beruházásai a Natura 2000 területe-

ken összpontosulnak. 

 

Tervezett intézkedések 

 Elektromos vezetékek természetbarát kialakítása, átalakítása, biztonságo-

sabbá tétele (madárvédelmi, tájvédelmi…stb. célból) 

 Közlekedési infrastruktúra (út, vasút) természetbarát átalakítása 

 Vízlevezető csatornarendszer (és kapcsolódó műtárgyak) természetbarát 

átalakítása 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
32

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Energiatakarékosság fejlesztése, hatékony felhasználás (IV.2.3. Fenntart-

ható gazdaság és társadalomfejlesztés) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az energiahordozó forrásszerkezet befolyásolása mellett fontos feladat az ener-

giatakarékosságot és a hatékony energiafelhasználást szolgáló eszközrendszer 

kialakítása a termelési és a fogyasztói szférában egyaránt. 

 

A hazai energiafelhasználás legnagyobb tételét a lakosság és a kommunális in-

tézmények energiafelhasználása jelenti. Az energiatakarékosság terén részben 

ezért, részben a hatáskörök okán elsőszámú célcsoportnak a lakosság és a kom-

munális fogyasztók számítanak. A cél az energiaigényeik mérséklése. Ismert 

tény, hogy nemzetközi viszonylatban a végfelhasználás energiahatékonysága 

nagyon rossz. A szomszédos Burgenlandban a nyugat-dunántúli átlagos 20 kWh 

körüli kazánteljesítmény helyett alig 12 kW az átlagos energia igény, ami különb-

ség a rossz hőszigetelések, az elavult nyílászárók, illetve a kevéssé korszerűtlen 

energetikai berendezés-állomány miatt áll fenn. A lakosság és közületek energia-

felhasználásának döntő részét a fűtés, a melegvízellátás, a világítás és az elektro-

mos berendezések üzemeltetése teszi ki, mivel a 65%-os részarányból 15% alatti 

részarányt képvisel a járművek üzemeltetése. A hazánkra, így régiónkra is kötele-

zettséget jelentő 2006/32/EK irányelvvel összhangban évi 1%-os energiatakaré-

kosságot kell célul kitűzni, ami annyit jelent, hogy a hazai energiahordozó-

felhasználást évente 10-11 PJ-lal kell mérsékelni, ami régiónk esetén évi közel 1 

– 1,1 PJ (10
15

 Joule) energia megtakarítást jelent, ami komoly feladat elé állítja a 

régió szereplőit. 

 

Tervezett intézkedések 

▪ A helyi önkormányzatok energiagazdálkodásának feltárása, közintézmé-

nyeinek energiatakarékossági fejlesztései (előnyben részesítve a megúju-

ló energiaforrások felhasználását) 

▪ Távhőellátás korszerűsítése, megújuló energiaforrásokra és komplex 

rendszerfejlesztésre építve 

▪ Lakossági energiatakarékosság támogatása Épületek energia megtakarí-

tásának a támogatása 

▪ Vállalkozói energiatakarékosság fejlesztése – épületek, energiatakarékos 

BAT 

▪ Energiatakarékos szemlélet elősegítése, ismeretterjesztés 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  
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Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
33

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Fenntartható termelés (IV.2.3. Fenntartható gazdaság és társadalomfejlesztés) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A fejlesztések célja a termelésben a káros kibocsátások és egyéb környezeti hatá-

sok csökkentése vagy megszüntetése, lehetőleg azok forrásánál. Ennek eredmé-

nyeképpen csökken a forrásfelhasználás, növekszik a működési és termelési haté-

konyság, a nagyobb hozzáadott értékkel bíró termékek forgalma, és a környezet-

tudatosság szintje, miközben a környezeti információk minősége és elérhetősége 

javul. A prioritási tengely fejlesztéseiben a különböző érintettek (gazdasági szfé-

ra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműkö-

dése preferált. 

 

Az ipar fenntarthatóvá tétele négy elven alapul: a fejlesztések, beruházások 

szakmailag megfelelőek legyenek (a döntés előkészítés során az alternatívák 

feltárása és fenntarthatósági értékelése szakmailag alapos legyen), a fejlesztések 

minél több érintett fél bevonásával jöjjenek létre, foglalkoztatási potenciálja és 

kisléptékű térségi stabilizáló (biztonsági) potenciálja miatt a kis- és középvállala-

tok piacai és iparágai fennmaradjanak és fejlődjenek, a vállalati organizmus 

együttműködési kísérletei támogatást élvezzenek (ipari ökológiai park létrehozá-

sa, beszállítói lánc fejlesztése vagy stratégiai együttműködések). A termelésben 

az öko-hatékonyság növelése és a vállalatok környezeti teljesítményének javulása 

a beavatkozás elsődleges célja. Az öko-hatékonyság: 1. forrástakarékos (beleértve 

az anyag-, a víz-, a terület- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tar-

tósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); 2. csökkenti a termé-

szeti környezetre gyakorolt hatásokat (hulladékok és kibocsátások minimalizálá-

sa, beleértve minden halmazállapotot és a veszélyes és nem veszélyes anyagok 

kibocsátását is; valamint a megújuló erőforrások fenntartható mértékű használa-

tát), 3. növeli a termékek és szolgáltatások értékét (a fogyasztók számára). Ne-

gyedik célként a termelő egység erősebb vagy gyengébb környezetirányítási rend-

szert valósíthat meg a cégen belül: EMS-t (környezetirányítási rendszert) vagy 

SMS (fenntarthatósági irányítási rendszert, beleértve az előírások teljesítését, a 

tisztább termelést, az öko-hatékonyságot és a társadalmi felelősséget) működtet-

het. A már kipróbált eszközök között a legegyszerűbb (legolcsóbb, akár ingyenes) 

beavatkozásokat gondos bánásmódnak nevezi a hazai környezetvédelmi szak-

nyelv (forrása: good housekeeping). A második csoportba a nagyobb beruházási 

igényű technológiai módosítások, fejlesztések tartoznak, melyek általában nem 

csak a környezetvédelmi teljesítményre vannak hatással, hanem az előállított 

termékekre és általában a vállalati folyamatokra is (pl. tisztább termelés, BAT, 

IPP). A harmadik csoportba a felhasznált anyagok és egyéb erőforrások környe-

zettudatos kiváltása tartozik (öko-hatékonyság, öko-innováció). A megelőző 

környezetvédelemnél is átfogóbb lehetőség az ipari ökológia, amelynél a térben 

vagy termelési folyamatában összetartozó termelőegységek működési infrastruk-

túrájukat és/vagy piaci kapcsolataikat hangolják össze (pl. adott üzemben kelet-

kező hulladékot a szomszéd üzem használja fel, közös energiatakarékossági, 

megújuló energiát hasznosító vagy logisztikai programokat szerveznek, helyi 

szennyvíztisztítókat építenek ki) a környezetterhelés csökkentése érdekében Ezen 

irányzatok egyike sem zárja ki a másik használatát. 
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Kívánatos a hosszabb termékélettel rendelkező termékek előállítása, valamint a 

többutas csomagolóanyagok használata, valamint a szintetikus, a nem vagy nehe-

zen lebomló nyers- és alapanyagok helyettesítése környezetbarát anyagokkal. A 

hulladék termelődésének megelőzése érdekében olyan termékek előállítását 

kell támogatni, amelyek alapszükségletet elégítenek ki, emellett a piacon fellelhe-

tő versenytársakhoz vagy átlagszínvonalhoz képest bizonyíthatóan és kiemelke-

dően jó minőségű, hosszú élettartamú és javítható, környezetbarát, a megszokot-

tól eltérően, innovatív módon újrafelhasznált anyagokból készülnek, vagy nagy-

ságrenddel kisebb anyag- és/vagy energiaigénnyel látnak el ugyanolyan funkciót, 

legalább ugyanolyan jó szinten. A fenti ismérveknek megfelelő minősített termé-

kek és szolgáltatások címkézésének, fogyasztásának támogatása kiemelt feladat 

ezen prioritási tengelyen következő (Fenntartható fogyasztás) intézkedésében. 

 

A fejlesztések teljeskörű vizsgálaton, a szakértők és érintettek bevonásán alapuló 

helyzetfelmérésen, az alternatívák értékelésén és intézkedési (akció) terven kell 

alapuljanak, és összefüggéseikben kerülhetnek megvalósításra. A fejlesztés előké-

szítéseként olyan elemzésekre, megalapozó tanulmányok elkészítésére kerül sor, 

amelyek elengedhetetlenek a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból leg-

jobb műszaki alternatíva kiválasztásához, a környezeti teljesítményjavulást célzó 

intézkedések előkészítéséhez (pl. vállalati audit készül el, amely fenntarthatósági 

szempontból értékeli a céget mind termelés, mind pedig szervezeti-működési 

szempontból, és intézkedési terv szinten megfogalmazza a teendőket). A létrejövő 

akcióterv, és a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya alapján kerül sor a meg-

valósításra. A beavatkozási logikában megfogalmazott elvek és szempontok alapján 

létrehozott, a környezeti teljesítmény javulását célzó, megelőző jellegű intézkedé-

sek, beruházások végrehajtása, kivitelezése. fejlesztések (intézkedési tervek, akció-

tervek, beruházások, környezeti politikák), amelyek javítják a válla-

lat/vállalatcsoport környezeti teljesítményét, csökkentik a környezetre kifejtett ká-

ros hatásait, pl. környezetkímélő termékrendszerek, technológiamódosítás, ter-

mékmódosítás, nyersanyag módosítás, működési beruházások. Output: beruházás, a 

környezeti teljesítmény javulása, az ökohatékonyság növekedése. 

 

Tervezett intézkedések 

 szennyezéscsökkentést célzó anyag- és energiaforgalmi elemzések, fejleszté-

sek, kísérleti projektek 

 környezeti / fenntarthatósági auditon alapuló fejlesztések (beszállítókra is 

vonatkoztatott auditok és fejlesztések) 

 termék életciklus elemzéseken alapuló környezetbarát termékfejlesztés  

 alap- és segédanyagok kiváltására irányuló elemzéseken (megújuló ill. má-

sodnyersanyagokkal való helyettesítés), hatástanulmányokon alapuló fejlesz-

tések 

 termékek többszöri vagy újbóli felhasználására ill. a belőlük képződő hulla-

dék anyagában történő hasznosítására vonatkozó elemzések, módszerfejlesz-

tés és kísérleti projektek 

 tisztább technológiák önkéntes bevezetése (anyag-, energiatakarékos, hulla-

dék- és emissziószegény, BAT, EVABAT)  

 több gazdasági szereplő együttműködésével elérhető környezeti teljesítmény 

javulásra irányuló elemzésen alapuló ipari ökoszisztémák fejlesztések, kísér-

leti projektek 

 konszenzus vitán, stakeholder-fórumon, érintett-térkép készítésén és elvárá-

sok tisztázásán alapuló környezetpolitikai fejlesztések  

 környezeti számvitel, környezeti kontrolling kialakítása és bevezetése 

 komplex környezetpolitika kialakítása és bevezetése 
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Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
34

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Fenntartható fogyasztás elősegítése (IV.2.3. Fenntartható gazdaság és 

társadalomfejlesztés) 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A fejlesztések célja a termelésben a káros kibocsátások és egyéb környezeti hatá-

sok csökkentése vagy megszüntetése, lehetőleg azok forrásánál. Ennek eredmé-

nyeképpen csökken a forrásfelhasználás, növekszik a működési és termelési haté-

konyság, a nagyobb hozzáadott értékkel bíró termékek forgalma, és a környezet-

tudatosság szintje, miközben a környezeti információk minősége és elérhetősége 

javul. A prioritási tengely fejlesztéseiben a különböző érintettek (gazdasági szfé-

ra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműkö-

dése preferált. 

 

A fenntartható termelés és fogyasztás szorosan összefüggő területei a fenntartha-

tóságnak. Hiába javítjuk a termelés hatékonyságát, csökkentjük a termelés során 

keletkező emissziókat, káros kibocsátásokat, ha a fogyasztás üteme meghaladja az 

ezekből származó előnyöket. A vállalati szféra öko-hatékonyságának növelése 

mellett jelentős a háztartások, a lakosság környezettudatos gondolkodásmód-

jának és cselekvési mintáinak szerepe a fenntartható fejlődés biztosításában. 

Ezért szükséges a fenntartható fogyasztást, életmódot segítő tudatformálási kam-

pányok meghirdetése. Bármely olyan kampány szolgálhatja ezen célt, ami haté-

konyan, konkrét akciókon keresztül, mérhetően növeli az érintett célcsoportok 

(gyerekek, diákok, felnőttek) környezettudatosságát, társadalmi felelősségét. 

 

Az NKP II. „A környezettudatosság növelése akcióprogram” specifikus és 

operatív célkitűzései között szerepel a társadalom környezeti értékrendjének javí-

tása, ezen belül a fenntartható egyéni, valamint családi életmód- és háztartásveze-

tési szokások elterjedésének támogatása. 

 

Tervezett intézkedések 

 Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival 

kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 

 Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terje-

désüket elősegítő mintaprojektek, beruházások  

 Fenntarthatósággal összefüggő termékcímkék ismertségének és elterjedésé-

nek támogatása 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  
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Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
35

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések (IV.6. Fenn-

tartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése) 
Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezetvédelem 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

A környezetvédelmi informatikának támogatnia kell a fenntartható fejlődés felé 

való elmozdulást, s hozzá kell járulnia a környezetvédelmi demokrácia terén je-

lenleg tapasztalható deficit csökkentéséhez. Az e-környezetvédelem céljait első-

sorban az OKIR továbbfejlesztéseként kell megvalósítani. Kiemelt szempontként 

kell figyelembe venni a környezetvédelem szempontjából fontos összes informa-

tikai rendszerek kialakításához, fejlesztéséhez és működtetéséhez (ideértve termé-

szetesen a vízügyi rendszereket is) az elmúlt 10 évben felhasznált igen jelentős 

munka- és költség ráfordításokat. A fejlesztéseket a meglévő rendszerek tovább-

fejlesztéseként kell megvalósítani. Semmiképpen sem szabad a megvalósult és jól 

működő nagy rendszereket más alapokra helyezve újra kifejleszteni, mert az 

évekkel vetné vissza a környezetvédelmi informatika helyzetét és a rendelkezésre 

álló források ésszerűtlen felhasználását eredményezné. 

 

Erősíteni kell a környezetvédelem szakterületeivel összefüggő adatkezelések 

harmonizálását, az IPPC irányelv által is megkövetelt integrált szemlélet alkalma-

zásának terjesztését. Ennek eléréséhez fontos a környezetvédelmi szakterületek 

által megkövetelt adatszolgáltatások szemléletének, formátumának, benyújtási 

határidőinek stb. egységesítése. Minden környezetvédelmi adatszolgáltatásban 

lehetővé kell tenni az elektronikus adatszolgáltatást (szoftver fejlesztés, vonal-

kóddal ellátott adatlap létrehozása, adatfogadás rendszerének fejlesztése) és elle-

nőrzést. 

 

Az e-környezetvédelmi fejlesztéseken belül kiemelt fontosságú az EIONET37-

kompatíbilis környezeti megfigyelő, adatgyűjtő és –feldolgozó hálózat kiépí-

tésének befejezése, és erre alapozva egy integrált környezeti-gazdasági informá-

ciós rendszer kiépítése, működtetése. A fejlesztések másik fontos területe a K+F-

et, a tervezést, politika-formálást és a döntéshozatalt támogató szélesebb körű 

hozzáférés javítása. A nyilvánosság tájékoztatását szolgáló legfontosabb közérde-

kű elektronikus környezeti tartalmak interneten keresztül történő közreadá-

sa, publikussá tétele a korábbi fejlesztések alapján, az OKIR-ra épülve ma már 

küszöbön áll (teszt üzemben működik az OKIR-web). Az elmúlt évtizedben létre-

jöttek civil, tudományos és vállalkozói eredetű nyilvános környezeti adatbázisok 

(pl. KSzGySz, KÖRNET, KÖTHÁLÓ, MKNE, HUMUSz hulladékátvevő és 

lerakó adatbázisai stb.), melyek közönsége gyorsan nő. Mennyiségi és minőségi 

fejlesztésük, valamint a digitalizált környezeti információkhoz való hozzáférés 

javítása folyamatosan szükséges. 

 

További kiemelt területnek minősül a valós idejű (real-time) és az ún. „késlelte-

tett” környezeti információk felhasználásával működő, a vonatkozó jogszabály-

oknak megfelelő környezeti térinformatikai adatbázisok, információs rend-

szerek létrehozása és – lehetőség szerint – online hozzáférhetővé tétele a nyilvá-

nosság számára. 
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Tervezett intézkedések 

▪ A hazai EIONET hálózat fejlesztése:  

▪ Informatikai ill. térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, infor-

mációszolgáltatás (hangsúlyozottan beleértve a nyilvánosság tájékoztatá-

sának továbbfejlesztését is) 

▪ Települési és regionális együttműködések informatikai támogatása  

▪ Fenntartható termelésre és fogyasztásra irányuló e-szolgáltatások támo-

gatás 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 

Kapcsolódás más 

regionális szinten 

fontos intézkedéshez 

 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

Eredmény      

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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P3/I3.: Településhálózat fejlesztési program 

 

Célok: 

 Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált, értékmegőrző rehabilitációja  

 A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása települési infrastruktúra-

fejlesztések révén 

 Városi közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése 

 

Célok számszerűsítése, indikátorok prioritás szinten: 

 

Célkitűzések 
Indikátor 

típusa 

Indikátor (megneve-

zés és mértékegység) 

Alap 

(2004) 

Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

fizikai környezet  output  

csatornahálózatba bekö-

tött lakások száma  

(db) 

  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 output 
felújított épületek száma  

(db) 
  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 output 
Zöldfelület kiterjedése 

(m
2
) 

  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 output  
Hőszigetelt lakások szá-

ma  
    

társadalmi  hatás 
vándorlási egyenleg 

(fő/év)  
  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

 

Hatás 

Felsőfokú végzettségűek 

aránya a 24 feletti kor-

csoporton belül 

(%) 

  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

Hatás 

munkanélküliek aránya 

az aktív népességen belül 

(%) 

  KSH 

a programozási időszak 

kezdetén, közepén és 

végén 

Hatás  
Lakóingatlanok átlagára 

(ft/m
2
)  
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Prioritás leírása 

A városközpontok történelmi lakó és középületei (sokszor pontosan a védett státusszal járó 

szigorú szabályozások miatt) a kapcsolódó közterületekkel 1990 után sem váltak automatiku-

san a befektetők kedvelt célterületévé szisztematikus megújításuk mára több mint sürgetővé 

vált.  

A már helyenként megújuló de általában romló állapotú belvárosok közvetlen közelében sok 

esetben bontásra érdemes lakó és korábban ipari vagy egyéb hasznosítású, jelenleg messze 

nem a városközpontba illő funkció maradványaként barnamezős alulhasznosított területek 

találhatók amelyek reintegrálása és hasznosítása a fenntartható, kompakt városok kialakításá-

nak alapfeltétele.  

A belső területek rendezésének része a csökkentett forgalmú vagy csak kizárólag gyalogos 

forgalmú területek kialakításának elengedhetetlen, csak így biztosítható a belső területek kör-

nyezeti és társadalmi fenntarthatósága. A megyei jogú városok körül formálódó vagy már 

kialakult agglomerációk, illetve agglomerálódó térségek esetében a város és agglomerációs 

települései közötti tömegközlekedési kapcsolat, valamint alternatív közlekedési módok (ke-

rékpár) infrastrukturális megerősítése és mindezek a szintén fejlesztendő városi közlekedési 

hálózatokkal történő integrációja nyer jelentőséget a prioritáson belül.  

A társadalmi szempontból veszélyeztetett területek csak részben fednek át a városközpontok-

kal. A társadalmi polarizáció és térbeli szegregáció eredményeként minden városban (sőt na-

gyobb községekben is) a térbeli elkülönülés jelentős méreteket öltött. Győr-Moson-Sopron 

megyében ez a tendencia nem ölt szélsőséges formákat. Győr megyeszékhelyen és kevésbé 

Sopron MJV-ben társadalmi szempontból hátrányos helyzetű városi területeken ugyanakkor 

viszonylag koncentráltan jelentkezik az aluliskolázottság ezzel együtt a munkanélküliség, 

jellemző a cigány kisebbség felülreprezentáltsága. A közösségek képtelen önszervezésre, terü-

letükön található intézmények a feladatellátást az esetek többségében alacsony színvonalon 

végzik. Ezen városi területek lakásállománya az átlagosnál leromlottabb és egyéb infrastruk-

turális ellátottsága gyenge.  

A szociálisan hátrányos helyzetű csoportokat egyre inkább koncentráló lakóhelytípus a váro-

sokon belül a panel lakótelep. A társadalmi szegregálódás sem kritikus mértékű mindazonáltal 

a lakáspiac alsóbb szegmensébe tartozó, alacsonyabb életminőséget biztosító lakótelepeken 

tendenciózusan több a munkanélküli, az alacsony iskolai végzettségű népesség. Ezzel együtt a 

szociálisan rászorulók száma is nagyobb. Az esélyegyenlőséget befolyásoló lényeges szem-

pont, hogy ezek a lakóhelyek sem legyenek híján a megfelelő életminőséget biztosító szolgál-

tatásoknak, lakókörnyezetnek.  

 

INTÉZKEDÉSEK:  

I. Településközpontok érték-őrző megújítása 

Szükséges a városi területek fizikai, műszaki és társadalmi-gazdasági megújítása, különösen a 

térségi központi funkciókat ellátó városokban. A környezeti szempontokhoz igazodóan külön-

leges hangsúlyt kell fektetni az alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli telepü-

lésszerkezetbe illesztésére és e területek funkcióváltásának elősegítésére. A támogatások eseté-

ben előnyben részesülnek a barnamezős fejlesztések a zöldmezős beruházásokhoz képest. 

A beavatkozások eredményeként vonzó települési környezet és infrastruktúra alakítható ki, 

javulnak az életkörülmények, a vállalkozások és a helyi szervezetek működési környezete, 

hozzájárulva ezzel a helyi gazdasági potenciál és különösen a turisztikai lehetőségek jobb 

kihasználásához is. A jobb és biztonságosabb települési környezet hozzájárul a megfelelő 
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területhasználat érvényesítéséhez és a település-szerkezet javításhoz. A régióban a magasan 

képzett munkaerő számára vonzó élettér alakul ki. Megteremtődnek a helyi közösségi élet 

előfeltételei, mely a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációját is elősegíti. A beavatkozás 

megvalósítása során biztosított az EU JESSICA támogatási konstrukciójához való kapcsoló-

dást.Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek. 
II. Integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fe-

nyegetett lakótelepeken  

 

Az integrált szociális jellegű vársorehabilitációs akcióterületekre koncentrálódik, melyek ak-

cióterveiben szereplő projektek kizárólagos kedvezményezettjei az intézkedés forrásainak.  

Fő célja a kiválasztott akcióterület leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása, 

a lakók életminőségének és életesélyeinek javítása. A cél megvalósítása igényli, hogy a be-

avatkozás komplex legyen, tehát több ágazat hatáskörébe tartozó tevékenységeket integráljon 

egyebek mellett:  

 a társadalmi leszakadás megakadályozása (iskolai oktatás, közbiztonság, társadalmi 

integráció), 

 a fizikai életfeltételek (lakáskörülmények, közterületek) javítása céljából. 

A fentieknek megfelelően a beavatkozás fő területei a fizikai környezet leromlottságának 

megváltoztatásához (a közterületek felújítása, a közösségi bérlakások állományának átalakítá-

sa: bontások, felújítások, új építések; segítségnyújtás a társasházi állomány feljavításához) és 

a társadalom-fejlesztéshez (a közösségi szolgáltatások színvonalának emelése: iskolai oktatás, 

szociális ellátás, kultúra; a közbiztonság erősítése, helyi közösség-fejlesztés, a társadalmi in-

tegráció erősítése) kapcsolódik. 

A több fejlesztési komponenst tartalmazó programszerű beavatkozás a leghatékonyabb az 

egyes szomszédsági egységek szintjén jelentkező problémák megoldására. Az integrált politi-

ka lehetőséget teremt a szektor alapú megközelítések meghaladására és ennek révén nagyobb 

hatékonyság és teljesebb megoldások elérésére a komplex problémák kezelése során. 

 

A beavatkozás megvalósítása során biztosítjuk az EU JESSICA támogatási konstrukciójához 

való kapcsolódást. 

 

A beavatkozási célterület lakossága legalább 1500 fő, és 10 indikátorból az akcióterület lega-

lább 3 kritériumot kell teljesítsen (legalább két szociális és legalább egy fizikai jellegű kritéri-

umot):  

 Tartós munkanélküliség magas szintje (SZOC); 

 Alacsony gazdasági aktivitás (SZOC); 

 Szegénység és kirekesztettség magas szintje (SZOC); 

 Nemzetiségi és kisebbségi csoportok magas aránya (SZOC); 

 Alacsony iskolázottság, jelentős képzettségbeli hiányok (SZOC); 

 Magas kriminalitás és rossz közbiztonság (SZOC); 

 Erősen leromlott környezet (FIZ); 

 Kedvezőtlen demográfiai trendek (SZOC); 

 A lakásérték relatív alacsony szintje (SZOC-FIZ); 

 A lakóépületek hőszigetelésének alacsony szintje (FIZ). 
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Finanszírozási terv 2007-13 (Mrd Ft)* 

Intézkedések/ be-

avatkozások 

Finanszí-

rozás (pl. 

op, hazai 

forrás) 

EU forrás 

(ESZA/ER

FA/KA/E

MVA/HA) 

Összes 

fejlesz-

tés 

EU támo-

gatás 

Hazai 

állami 

támoga-

tás 

Becsült saját erő 

Önkor-

mányzati 

ma-

gán 

Településközpontok 

érték-őrző megújítása 

(15Mrd) 

   12,75 Mrd 2,25Mrd  0,225Mrd  

Integrált 

városrehabilitációs 

tevékenységek lerom-

lott városi lakóterüle-

teken vagy leromlással 

fenyegetett lakótelepe-

ken 7md 

   5,95Mrd 1,05Mrd 0,105Mrd  

* Nincs egyértelmű megyei bontás, ezért a régióban rendelkezésre álló forrás szerepel a táblázatban 
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Intézkedések, beavatkozások 

 

Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
36

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Településközpontok érték-őrző megújítása 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Városfejlesztés  

Az intézkedés céljai 

o A városi területek fizikai, műszaki és társadalmi-gazdasági megújítása  

o Az alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli település-

szerkezetbe illesztés  

o A településkép és környezeti értékek védelme  

o A közlekedésbiztonság javítása 

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az intézkedés tartalmaként szerepel a városi területek (elsősorban a megye me-

gyei jogú városai és kistérségi központjai) fizikai, műszaki és társadalmi-

gazdasági megújítása.  

Az intézkedés különös hangsúlyt fektet a történelmi városmagok és építészeti 

értéket képviselő városközpontoz közeli összefüggő nagyobb területet elfoglaló 

lakóterületek egységes fejlesztésére.   

Az intézkedés a környezeti szempontokhoz igazodóan kiemelten kezeli az alul-

hasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli településszerkezetbe illesz-

tésére. Ennek eszköze a szóban forgó területek funkcióváltásának elősegítésére. 

Az intézkedés ezen tartalmi eleme elsősorban a barnamezős fejlesztéseket 

priorizálja, amely hozzájárul a városi terjeszkedéssel szemben a kompakt város 

elvének megvalósításához. Fontos elem a kulturális örökség védelme és megújí-

tása a védett épületek és épületegyüttesek egységes városszövetbe integrált meg-

újítása.  

A térségi központi funkciókat ellátó városok forgalmas központjainak érték-őrző 

megújításához kapcsolódóan szükséges a közlekedésbiztonság fokozását szolgá-

ló fejlesztések megvalósítása is. Ennek keretében olyan komplex közlekedésfej-

lesztést indokolt végrehajtani, amely csökkenti a balesetveszélyt, szétválasztja a 

gyalogos, kerékpáros, gépjármű forgalmat, a gépkocsiforgalomtól elzárt városi 

tereket hoz létre.  

A beavatkozások eredményeként vonzó települési környezet és infrastruktúra ala-

kítható ki, miközben a jobb és biztonságosabb települési környezet hozzájárul a 

megfelelő területhasználat érvényesítéséhez és a település-szerkezet javításához. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

épületek külsejének, homlokzatának, közvetlen környezetének felújítása lerom-

lott területeken, közművek cseréje,  

műemléki jelentőségű területek fejlesztése, kulturális örökség védelme és őrzése 

az érintett középületek esetében az energiahatékonyság javítása 

Közlekedésbiztonság javítása  

Balesetmentes közlekedést szolgáló közútfejlesztések: (körforgalmú csomópont-

ok; külön szintű közúti-vasúti kereszteződések, gyalogosátkelők (alul-felüljárók, 

forgalmi lámpás és kijelölt gyalogátkelőhelyek); forgalomcsillapított közlekedési 

övezetek, gyalogoszónák, buszsávok, mindezek elérhetőségét biztosító kerékpár-

utak építése;  

Javaslatunk szerint e helyt az intermodális tömegközlekedési csomópontokhoz 

                                                 
36

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 
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kötődő, egyéb fejlesztések kell, hogy helyet kapjanak és nem maguknak a cso-

mópontoknak a kialakítása. Erre szolgála a helyi és helyközi közösségi közleke-

dés infrastrukturális feltételeinek javítása c. intézkedés e prioritástengelyen be-

lül!; azonos pályázati keretek között!) 

Tervi és egyéb előkészítő feladatok támogatása (rendezési terv módosítása, en-

gedélyezési, kiviteli, üzleti terv, környezeti hatástanulmány, megvalósíthatósági 

tanulmány, régészeti feltárás, kisajátítás)  

meglévő zöldfelületek revitalizációja, zöldfelületek növelése, parkosítás, 

településközponti barnamezők revitalizációja, új közfunkcióval való megtöltése. 

Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek 

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

A régió megye jelentősebb méretű és központi funkciójú városai (különös tekintet-

tel a két megyei jogú városra) szinte kivétel nélkül jelentősebb leromlott állapotú 

épületállománnyal és közterületekkel rendelkeznek a városközpontokban, amelyek 

megújulása az elmúlt években megkezdődött. Ugyanakkor, ezek szórványos, több-

nyire nem átfogó kezdeményezések. Az egységes nagyobb terültet érintő megújítá-

si projektek (programok) nem váltak jellemzővé a megye városaiban.  

- E tekintetben különös figyelmet érdemel Sopron, ahol a műemléképületek és 

terek, parkok átgondolt felújítása (pl. belvárosi műemlék jellegű közösségi és 

magánépületek, belvárosi pincék, régi piac újraélesztése, a Deák tér patinás épü-

leteinek és térelemeinek helyreállítása) nem csupán a helyi lakosság életminősé-

géhez hanem a város egyik fő bevételi forrásához a turizmus sikeres fejlesztésé-

hez is hozzájárul.  

- Győrben egy kevésbé kompakt belvárosban átfogó megújulási folyamat zajlik, 

ugyanakkor a belvárosi elhelyezkedésű jelentősebb közterületek átfogó megújítá-

sa fontos eleme a város megújulásának.  

 

A központi területek közvetlen közelében lévő esztétikailag elütő (pl. szocialista 

szakáruházak), funkció nélküli épületek, beépítetlen területek és esztétikai vagy 

fizikai állapottól fogva szanálásra megérett leromlott társadalmi megítélésű terü-

letek rontják a megújulásra érdemes területek megújulási esélyeit. A leromlott 

minőségű területek ugyanakkor képesek teret biztosítani a városközpontokból 

hiányzó vagy szórványosan meglévő funkcióknak, amely elsősorban a nyugati 

régió nagyobb turisztikai vonzerejéből és a városi lakosság országos szinten ma-

gasabb életszínvonala, nyugatias életformához közelebb álló elemeket igényel 

hagyományos városi környezetben.  

A intézkedés ezen eleme a Győr kiterjedt barnamezős területeinek már elkezdő-

dött reintegrálását valósítja meg.  

Sopronban a volt ipari létesítmények közösségi célú felhasználása (pl. Ruha-

gyárból emeletes garázs; Szent Mihály dombi műhelyek helyén tornacsarnok; 

Öntöde épületében bevásárlóközpont, lakások) van napirenden. 

Győr körül kialakult agglomeráció esetében a város és agglomerációs települései 

közötti tömegközlekedési kapcsolat, valamint alternatív közlekedési módok (ke-

rékpár) infrastrukturális megerősítése és mindezek a szintén fejlesztendő városi 

közlekedési hálózatokkal történő integrációja nyer jelentőséget a prioritáson belül.  

A megye kisváros hálózata a megye dél - dél-nyugati területét kivéve kiteljesedet 

az elmúlt 10 évben. Fontos, hogy ezek a kistérségi központok bővítsék, erősítsék 

városi, térségszervező funkcióikat, ezzel is segítve az adott kistérségek népesség-

megtartó képességét. A főútvonalak mentén található kisvárosok életében az 

elkerülő utak építése új távlatokat nyitnak meg. 

 

 

A megye 10 ezer fő lakos feletti, térségi funkciókat ellátó települései és a jelentős 
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tömegközlekedési forgalmat bonyolító (út-vasúti közlekedési csomópontban 

lévő, fő turisztikai célpont) települések, összehangoltan a központ komplex ér-

ték-őrző megújítását szolgáló fejlesztésekkel. Fontos, hogy előnyt élvezzenek a 

nem kizárólag közlekedési beavatkozást jelentő projektek, melyek illeszkednek a 

városközpontok, településrészek „utcafelújítási”, fizikai megújításához. 

Célcsoportok: 
o helyi lakosság 

o az érintett településre látogató turisták  

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

 Önkormányzatok és társulásai, intézményeik,  

 Központi költségvetési szervek és intézményeik 

 Non-profit szervezetek 

 közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági tár-

saságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik  

 a fenti szervezetek konzorciumai 

A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

Működtetés, fenntartás biztosítása 

 

2. Szakmai kritériumok 

o területhasznosítás – funkcióváltás 

o esztétikai hatások (klasszikus belvárosi projektek esetén)  

o hozzájárulás a turisztikai és befektetővonzás erősítéséhez  

o közvetlen vagy közvetett munkahelyteremtés (elsősorban a szolgáltató 

szektorban)  

o lakosság és non-profit szervezetek bevonása a tervezésbe és megvalósí-

tásba (ha ez egyébként nem alapvető projektelem)  

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás,  

bankkölcsön (EU Jessica) 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 20 M Ft  

Maximum: 600 M Ft  

Saját forrás (%): 10 % 

Támogatandó projektek becsült száma:  

 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 
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Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
     

 felújított épületek száma   
önkor-

mányzat  

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 Szanált épületek száma   
önkor-

mányzat  

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 
Újépítésű (5 évnél nem régebben 

épület) épületek, lakások, szolgál-

tató és üzlethelyiségek száma  

  
önkor-

mányzat  

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 zöldfelületek nagysága   

KSH, 

önkor-

mányzat 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 Kerékpárutak hossza   
önkor-

mányzat  

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 
Csökkentett gépkocsiforgalmú 

vagy csak gyalogosforgalmú út-

szakaszok hossza 

  
önkor-

mányzat  

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 

mindezeken felül az outputok 

funkcionális és minőségi vonat-

kozásúak, amelyek nehezen vagy 

egyáltalán nem foghatók meg 

statisztikai adatokkal 

    

Eredmény 
kereskedelmi-szolgáltató egységek 

száma  
  

KSH, 

önkor-

mányzat  

öt évente  

hatás 
munkanélküliek aránya az aktív 

népességen belül  
  KSH öt évente  

hatás 
Diplomások aránya 24 év feletti 

korcsoportban  
  KSH öt évente  

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Megvalósíthatósági tanulmány  

Építészeti vázlatterv  

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Építészkamara  

Műemlékvédelem  

Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

Városvédő non-profit szervezetek 

 

 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
37

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális 

projekt, kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy 

leromlással fenyegetett lakótelepeken  

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Városfejlesztés  

Az intézkedés céljai 

o A társadalmi polarizációval összefüggő városökológiai szempontból le-

maradó területek fizikai és társadalmi leértékelődésének megállítása a fo-

lyamat visszafordítása.  

o A társadalmi és fizikai környezet javítását közösségi közreműködéssel a 

helyi lakosság életformájának és életszínvonalának megfelelő formában 

való fenntartható.  

Az intézkedés tar-

talmának rövid leírá-

sa 

Az intézkedés tartalmát olyan átfogó akció programok projektjei jelentik, ame-

lyek elsősorban egy-egy helyi közösség érdekeit értékeit szolgálja. A tevékeny-

ség nyomán lehetővé válik, hogy függetlenül a családok társadalmi helyzetétől 

elérhetőek és magas színvonalúak legyen mindazon szolgáltatások, amelyek a 

kulturált szabadidő-eltöltést, a közösségi tevékenységeket szolgálják, valamint 

ezáltal erősítik a helyi közösségek kohézióját.  

Az intézkedés figyelemmel van a szociálisan hátrányos helyzetű lakosokat tömö-

rítő lakóterületeken az életkörülmények egyéb aspektusainak javítására, mint a 

lakásmód.  

A komplex integrált intézkedés fő célja az akcióterületen lakók életminőségének 

javítása a lehető legminimálisabb lakosságcsere árán.  

Az intézkedés eredményeként a megszűnnek a kisebb nagyobb összefüggő 

gettósodás közelébe sodródott lakóterületek. Az alapinfrastrukturális ellátottság 

javítása, mint fő elem emeli az életminőséget. A lakhatatlan vagy sub-standard 

lakások felszámolása lehetővé teszi, hogy lakóik kevésbé koncentrált módon 

magasabb komfortfokozatú lakásokba költözzenek. A közösségi intézmények és 

szolgáltatások színvonalának emelése szintén része és fontos eleme a közösségi 

kohézió és a helyi identitás erősítésének.  

A különleges problémát jelentő lakótelepek. Kezelésüket az egységes építészeti 

forma és típusproblémák könnyítik meg egyedül (szigetelés, műszaki megújítás) 

ugyanakkor a tulajdonosi struktúra itt is hátrányosan érinti az egységes fellépés 

lehetőségét (a társasházi fellépések ennek megoldását jelenthetik).  

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

Csak a kijelölt akcióterületeken lehet projekteket támogatni, amelyek témája:  

 Közterületek kialakítása, felújítása – beleértve a közmű hálózatot 

 Közintézmények felújítása, bővítése (amennyiben új, a rehabilitáció céljait 

elősegítő közösségi programokhoz kapcsolódik), közösségi helyiségek 

kialakítása 

 Kulturális, sport és szabadidős létesítmények felújítása, bővítése 

 Több lakásos lakóépületek közös részeinek felújítása  

 Lakóépületek bontása (különleges esetben, kizárólag olyan 

telepfelszámolások esetén, amelyeknél az elköltöztetett lakók legalább 

komfortos lakásba kerülnek, és szociális beilleszkedésüket külön programok 

segítik, melyeket a pályázat is tartalmaz)  

 Tanulmányok, kiviteli tervek készítése a jelenlegi és a későbbi rehabilitációs 

szakaszokhoz kapcsolódóan  

 Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek 

                                                 
37

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 
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Szociális jellegű tevékenységek(ESZA típusú):  

 Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítés 

 Hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) 

kialakítása 

 Ifjúsági és szabadidős programok kialakítása 

 Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő tevékenységek  

 Családsegítő szolgáltatás  

 A helyi kis és középvállalkozások tevékenységét erősítő programok, 

inkubáció 

 Közösségépítés 

 Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítése tanácsadási 

rendszeren keresztül 

Az intézkedés megye 

specifikus szempont-

jai 

Az intézkedés megye két megyei jogú városában értelmezhető, nagyságuknál 

fogva itt érik el a szociálisan veszélyeztetett területek a támogatható kritikus 

méretet és paramétereket ( a kritériumok régiós átlagértékekhez mértek):  

 Az akció területen élők száma meghaladja az 1500 főt 

 Telepes lakásmód jellemző a területre  

 Tartós munkanélküliség meghaladja a régió öt megyei jogú városának átlagát  

 Az inaktívak aránya alacsonyabb, mint a régió öt megyei jogú városának 

átlaga 

 Roma kisebbség arány meghaladja a 10%-t 

 A diplomások aránya nem éri ekl a 10%-t a 24 év feletti korosztályban  

 Régiós átlagot meghaladó a csak általános iskolai végzettséggel (szakképesí-

téssel nem) rendelkezők aránya  

 A városon belül a bűnesetek legalább 5%-a itt koncentrálódik  

 Leromlott épületállomány (az épületek megépítésük óta nem estek át jelentő-

sebb megújításon)  

 Zöldterületek állapota leromlott  

 Az öregedési index meghaladja az öt város átlagát 

 A lakások eladási ára nem éri el a régió összes városának átlagértékét  

 A lakások hőszigetelés nem vagy egyedileg megoldott, a lakások kevesebb 

mint 20 hőszigetelt  

 

Az akcióterületen végrehajtott projektek együttesen hozzájárul a szociális 

városrehabilitáció két kritériumának megvalósításához:  

1. Társadalom-fejlesztés: a közösségi szolgáltatások színvonalának emelése 

(iskolai oktatás, szociális ellátás, kultúra), a közbiztonság erősítése, helyi kö-

zösség-fejlesztés, a társadalmi integráció erősítése  

2. A fizikai környezet leromlottságának megváltoztatása: a közterületek felújí-

tása, a közösségi bérlakások állományának átalakítása (bontások, felújítások, 

új építések), segítségnyújtás a társasházi állomány feljavításához   

Célcsoportok: 
o települések lakossága 

o lakóterületek lakossága 

Lehetséges kedvez-

ményezettek: 

o Önkormányzatok és intézményeik (pl. múzeumok) 

o non profit szervezetek 

o közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági tár-

saságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik  

o a fenti szerveztek konzorciumai 
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A végrehajtás java-

solt módja: 

1. nagyprojekt 

2. központi projekt 

3. kétfordulós pályázat 

4. egyfordulós nyílt pályázat 

5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök 

6. más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

o Működtetés, fenntartás biztosítása  

 

2. Szakmai kritériumok 

o Életminőséget javító hatások 

o A közösségi részvétel biztosítása (előzetes szervezése!!) a tervezés, 

megvalósítás és a működtetés szintjén)  

o 1500 főnél nagyobb lakosságszámot érintsen a projekt  

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás  

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 100 M Ft 

Maximum: 600 M Ft –nagyon kevés –  

Saját forrás (%): 10 % 

Támogatandó projektek becsült száma:  

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet 

(output) 
Felújított épületek száma    

önkor-

mányzat 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 Szanált épületek száma    
önkor-

mányzat 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 
Migrációs egyenleg  

(Fő) 
  KSH 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 Komfort nélküli lakások aránya   KSH 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

 
Egy lakószobára jutó lakosok 

száma háztartásokban  
  KSH 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után 

Eredmény 
Kulturális és sportesemények szá-

ma (db) 
  

Önkor-

mányzat 

kulturális 

és sport 

bizottság 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után és minden 

5.évben  
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Kulturális és sporteseményeken 

részvevők száma (fő) 
  

Önkor-

mányzat 

kulturális 

és sport 

bizottság 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után és minden 

5. évben 

 Bűnesetek száma    

Helyi 

rendőr-

kapitány-

ságok 

projekt megva-

lósítás előtt és 

után és minden 

évben 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozan-

dó tervdokumentációk: 

Megvalósíthatósági tanulmány 

 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetekre: 

Szociális bizottságok  

 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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P3/I4.. Program a jobb elérhetőségért  

 

Győr-Moson-Sopron megyében meglévő közlekedési rendszerek által nyújtott kínálat (háló-

zati kiépítettség, szolgáltatási színvonal) nem alkalmas az egyre növekvő, hazai és nemzetközi 

kereslet minőségi kielégítésére. A közlekedésfejlesztés magában foglalja, hogy kizárólag 

„környezetileg tudatosan tervezett” intézkedések mentén fogalmazhatók meg a fejlesztési ja-

vaslatok. A programban ezért is kerül előtérbe a közösségi közlekedés és más környezetbarát 

közlekedési módok fejlesztése, illetve a szűk közlekedési keresztmetszetek kiváltása, átjárha-

tóságuk javítása.  

 

Átfogó cél: 

 A növekedés és foglalkoztatás elősegítése (ROP) 

 

Specifikus célok: 

 1. A megye térségi kapcsolatrendszerének és belső elérhetőségi feltételeinek javítása 

 2. Győr, Sopron és agglomerálódó környezetükben a közösségi közlekedés infrastruk-

turális feltételeinek javítása 

Közös, horizontális cél:  

1. A fenntartható fejlődés elvét követő közlekedésfejlesztési projektek mielőbbi meg-

valósítása érdekében a tervi és egyéb előkészítő feladatok támogatása 

 

Időrendi összefüggés a célok között: 

Mivel két markánsan elkülönülő fejlesztési cél került megfogalmazásra, melyek jól 

megkülönböztethető intézkedési kört ölelnek fel, ezért a programozási időszak során 

egyformán fontos a célok elérése. 

 

Célkitűzések 
Indikátor 

típusa 

Indikátor (megnevezés és mér-

tékegység) 

Alap 

(2004) 

Cél 

(2014) 

Adat- 

forrás 
Gyakoriság 

A megye térségi 

kapcsolatrendszerének 

és belső elérhetőségi 

feltételeinek javítása 

hatás     évente 

eredmény 

- javul az alsórendű úthálózat minő-

sége (útegyenetlenség, nyomvályú-

ság, burkolatállapot, teherbírás) (ún. 

IRI osztályzat) 

- megyei jogú városok, kistérségi 

központok átlagos elérhetősége 

javul (perc) 

Sorban 

3,08-

1,42-4,1-

2,54 

 
számítás 

 

Magyar 

Közút 

Kht., 
MÁV Rt, 

GYSEV 

a programo-

zási időszak 

kezdetén és 

végén 

output 

- felújított alsórendű utak hossza 

(km), 

- kiépített, új alsórendű utak hossza 

(km) 

- korszerűsített vasúti mellékvona-

lak hossza (km) 

- kiépült, új kerékpárutak hossza 

(km) 

- kijelölt kerékpáros útvonal, pl. 

kerékpársáv hossza (km) 

1227 km 

 

1227 km 

 

 

 

 

 

Magyar 
Közút 

Kht., 
MÁV Rt, 

GYSEV 

a programo-

zási időszak 

kezdetén és 

végén 

Győr, Sopron és 

agglomerálódó kör-

nyezetükben a közös-

ségi közlekedés infra-

strukturális feltéte-

leinek javítása 

hatás     évente 

eredmény     

a programo-

zási időszak 

kezdetén és 

végén 

output 

- kiépült intermodális csomópontok 

száma (db), 

- megalakult agglomerációs közle-

kedési szövetségek száma (db) 

0 

0 

 

2 

2 
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Indoklás 
 

A régió és így Győr-Moson-Sopron megye közlekedésfejlesztése szorosan kapcsolódik, illet-

ve szakmailag kiegészíti a KözOP stratégiáját és prioritástengelyeit, melyek kialakítása már 

eleve uniós és hazai szakmai szempontokra épültek. A fejlesztési irányokat meghatározó 

alapvető szempontok: 

- Alapcél az elérhetőség általános javítása, a horizontális elvek (pl. környezeti fenntartható-

ság, esélyegyenlőség), valamint az üzemgazdaságossági tényezők figyelembevételével. Így 

például a közlekedési módok közti átjárhatóság (intermodalitás) közös csomópontban törté-

nő biztosítása, a kombinált áruszállítás feltételeinek kiépítése kiemelten fontos.  

- Tekintettel kell lenni EU közlekedésfejlesztési prioritásaira, azaz a városi közösségi közle-

kedés, és a vasúti TEN vonalak fejlesztésére, valamint hazánk kötelezettségvállalásaira (pl. 

11,5 tonnás burkolatmegerősítés). 

- A közlekedési infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások komplex fejlesztéseinek támo-

gatása, a logisztika szerepének erősítése. 

- Folyamatos érdekharmonizáció a hazai és külföldi területi, valamint az egyes alágazati sze-

replők között. a nemzetközi gazdasági-kereskedelmi áramlatokhoz való alkalmazkodás ér-

dekében. 

- A közlekedésbiztonságot szem előtt tartó fejlesztések. 

- A személyközlekedés esetében a környezetbarát, vasúti és a vízi közlekedés támogatása, a 

járműállomány modernizációja. 

 

Az előbbi, általánosan elfogadott közlekedésfejlesztési szempontokon túlmenően, illetve 

azokhoz illeszkedően megyespecifikus szempontokat is szükséges megjeleníteni.  

A TEN hálózat fővárosba irányuló, centrális vonalai mellett – melyek közül a megyét a IV. és 

VII. sz. korridor érinti -, az É-D irányú (M9, M86) és K-NY irányú (M85) közlekedési kap-

csolatok  is rendkívül fontosak a megyében, hiszen ezen irányokban nincs jelenleg megfelelő 

teljesítőképességű hálózati elem. A KözOP tervezett nagyprojektjei között több is, e hálózati 

anomáliát hivatott kezelni, melyek azonban nagyobb léptékű, a megyei, sőt regionális beavat-

kozási lehetőségeken túlmutató fejlesztést jelentenek. A TEN hálózatok és kapcsolódó fő 

elemeinek fejlesztése mellett a megyében számos, más tartalmú közlekedési kérdés is megol-

dásra vár. 

A megye belső elérhetőségi viszonyai kedvezőtlenek, ami elsősorban a térségi közlekedési 

kapcsolatokban fontos alsórendű úthálózat rossz minőségére és hálózati hiányosságaira, a 

főutakon meglévő, forgalomlassító települési átkelési szakaszok nagy számára, a megyehatár 

nemzetközi és hazai irányú átjárhatóságának rossz kiépítettségére, valamint a vasúti fő- és 

mellékvonalak műszaki állapotára, utóbbiak esetében a gazdaságos működtetési szempontok-

ra vezethető vissza.  

Mindemellett a városi, elővárosi közösségi közlekedés szervezetlensége, az intermodalitás 

hiánya a megyében is kiemelt probléma, mely Győrött és Sopronban jelentkezik hangsúlyo-

san. A közösségi közlekedés vonzóvá tétele az egyéni közlekedéssel szemben, az egyik legje-

lentősebb közlekedésfejlesztési kihívás, hiszen rendkívül összetett, egymásra épülő tevékeny-

ségek harmonikus megvalósítását feltételezi. A környezeti szempontok érvényesítésének 

alapvető tényezője a közösségi közlekedés modal-split arányból való részesedésének növelé-

se. A közösségi közlekedés technikai, szervezési, üzemeltetési kérdéseit komplex módon, 

agglomerációs közlekedési szövetségek keretében lehet kezelni, miközben, mint végfelhasz-

náló kihatással van az alternatív üzemanyagok előállítására és használatára. 
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A kerékpáros közlekedést kiszolgáló kerékpárutak, kerékpáros útvonalak területileg egyenet-

len kiépítettségűek, nem képeznek egységes hálózatot, így sem a turisztikai célterületek eléré-

sében, sem hivatásforgalomban nem jelentenek közlekedési alternatívát a lakosságnak. Első-

sorban a hivatásforgalmat (munkahely-lakóhely kapcsolatot) kiszolgáló, jellemzően belterüle-

ti szakaszok fejlesztése kívánatos, összehangolva a turisztikai célú megyei főutak melletti 

gerinchálózat fejlesztésével. A kerékpáros közlekedés közvetve a lakosság egészségi állapo-

tának megőrzéséhez, illetve meghatározóan a közlekedés okozta környezetterhelés csökkenté-

séhez is hozzájárul. 

 

Támogatható intézkedések 

 

A központi, ágazati operatív programból (KÖZOP) kimaradt intézkedések: 

I. Cél: A megye térségi kapcsolatrendszerének és belső elérhetőségi feltételeinek javítása  

Intézkedések: 

1. 4-5 számjegyű utak felújítása, építése  

2. egyéb, hálózati szereppel bíró, nem állami tulajdonú (önkormányzati, mezőgazdasági, 

erdészeti) utak fejlesztése 

3. vasúti mellékvonalak korszerűsítése 

II. A megye nagyvárosaiban és agglomerálódó környezetükben a közösségi közlekedés inf-

rastrukturális feltételeinek javítása 

1. ERFA-típusú városi közlekedési fejlesztések (amelyek nem tartoznak a KÖZOP alá, 

lásd fentebb a ROP 3. prioritástengelyénél) 

- Közlekedésbiztonság növeléséhez kötődő fejlesztések (forgalomcsillapítás, gya-

logoszónák, városi és főutak melletti kerékpárutak építése; 

- Intermodális tömegközlekedési csomópontok, kapcsolatrendszer kialakítása és 

fejlesztése, utasforgalmi szolgáltatások színvonalának javítása; 

2. Agglomerációs közlekedési szövetségek kialakítása 

A működtetést elősegítő eszközbeszerzések. 

 

III. A közlekedésfejlesztési projektek mielőbbi megvalósítása érdekében a tervi és egyéb elő-

készítő feladatok támogatása (Külön megvizsgálandó, hogy a pályázati rendszer keretében a 

projektelőkészítés elszámolható költségei között az alábbi feladatokból melyek támogathatók 

egy projekten belül, s melyek esetében szükséges önálló pályázati ablak, komponens beiktatása. 

1. Az önkormányzatoknak szükséges a fejlesztések területrendezési vonatkozású meg-

alapozottságát biztosítani, a vonatkozó tervek esetleges módosításával. 

2. A különböző pályázatokhoz benyújtandó kötelező tartalmi elemekre tekintettel szük-

séges a projektek engedélyezési, kiviteli, üzleti terveinek, környezeti hatástanulmánya-

inak és megvalósíthatósági tanulmányainak stb. kidolgozása. 

3. Egyéb költségvonzatú, előkészítő feladatok a régészeti feltárás, a területek kisajátítása, 

melyek hiánya, időbeni elhúzódása a projekt megvalósítását is veszélyezteti. 

4. Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek 

 

Figyelembe véve a régió számára rendelkezésre álló ROP forrás nagyságát, illetve annak teo-

retikusan harmadolt, Győr-Moson-Sopron megyére eső nagyságát az alábbi közlekedésfej-

lesztési intézkedések javasolhatók a regionális programhoz illesztve.  
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Intézkedések  

 

Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 

 

Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítá-

sa 

Kapcsolódó prioritás-

tengely megnevezése 
(Megyei koncepcióból) 

 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

 

Győrött, Sopronban és agglomerálódó térségükben, illetve a jelentős idegenforgalmú 

településeken a gépjármű-közlekedés egyre nagyobb zsúfoltságot, torlódásokat okoz, ami 

környezetterhelés növekedését eredményezi. Eközben a nagyvárosokat övező agglome-

rációs településeken nem kielégítő közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala. A 

városok és agglomerációjuk említett közlekedési problémaköre ugyan területileg elkülö-

nül, mégis a közlekedési szolgáltatások által egységes rendszert képeznek, így szükség-

szerűen együtt kell kezelni azokat. Ez indokolja a helyi és helyközi tömegközlekedés 

feltételeinek és a szolgáltatások színvonalának javítását és támogatását, beleértve a kö-

zösségi közlekedés szervezettségének javítását is. Fontos, hogy a közösségi közlekedés 

megfelelő szervezése hatással van térségi munkaerőpiac mobilizációjára, így a foglalkoz-

tatottságra és a kistelepülések lakosságmegtartó erejére. 

Az intézkedés céljai 

- Az egyéni közlekedéssel szemben versenyképes közösségi közlekedési szolgáltatás 

nyújtása. 

- A közlekedésbiztonság javítása 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

1. komponens 
- az intermodális kapcsolatrendszer fejlesztése forgalomtechnikai eszközök fejlesztésé-

vel, P+R és B+R rendszerek fejlesztése; 

- autóbusz pályaudvarok, végállomások felújítása, átépítése, áthelyezése utasforgalmi 

szempontok szerint, mozgáskorlátozottak tömegközlekedését elősegítő fejlesztések;  

- utasforgalmi szolgáltatások színvonalának javítása, informatikai, térinformatikai eszkö-

zök fejlesztése tekintettel az intermodalitásra; 

Javasoljuk, hogy az intermodális tömegközlekedési csomópontok kialakítása, létesítése 

itt kapjon helyet! 

- Közlekedésbiztonság javítása 

(körforgalmú csomópontok; különszintű közúti-vasúti kereszteződések, gyalogosátkelők 

(alul-felüljárók, forgalmi lámpás és kijelölt gyalogátkelőhelyek); forgalomcsillapított 

közlekedési övezetek, gyalogoszónák, buszsávok, intermodális tömegközlekedési cso-

mópont kialakítása; mindezek elérhetőségét biztosító kerékpárutak építése; 

- A kidolgozott térségi tervek megvalósításához alacsonyabb összegű eszközbeszerzések 

támogatása 

- Regionális és agglomerációs közlekedési szövetségek megalakításának és működésének 

támogatása 

 

2. komponens 

Tervi és egyéb előkészítő feladatok támogatása (pl. integrált közösségi közlekedési rend-

szerek kialakításához) 

(rendezési, szabályozási terv módosítása, engedélyezési, kiviteli, üzleti terv, környezeti 

hatástanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, régészeti feltárás, kisajátítás) 

(Külön megvizsgálandó, hogy a pályázati rendszer keretében a projektelőkészítés elszá-

molható költségei között a 2. komponens feladatokból melyek támogathatók egy projekten 

belül, s melyek esetében szükséges önálló pályázati ablak, komponens beiktatása.) 

Az intézkedés 

megyespecifikus szem-

pontjai 

Elsődlegesen Győr, Sopron és agglomerációjukban fontosak e fejlesztések támogatása, 

másodsorban nemzetközi szinten is jelentős (magas látogatószámú) turisztikai célterüle-

teken (Mosonmagyaróvár, Pannonhalma) 

A Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely, Kapuvár, Szentgotthárd városok és 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 150 

hat közlekedési szolgáltató összefogásával megalakult regionális közlekedési szövetség 

működési feltételeinek javítása. 

Győr és Sopron központtal agglomerációs szövetség létrehozása. 

Fontos a regionális és agglomerációs szövetség működési feltételeinek, kereteinek össze-

hangolása, feladatmegosztás, tarifaközösség kialakítása. 

Célcsoportok: 
- Helyi, a városi és az agglomeráció településeinek lakossága (mozgáskorlátozottak) 

- Turisták 

Lehetséges kedvezmé-

nyezettek: 

1. komponens: önkormányzatok és társulásai, központi költségvetési szervek és intézmé-

nyeik, közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági társaságok, 

amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik; Közút Kht., MÁV, 

GYSEV, Volántársaságok, közlekedési szövetség, illetve ezek konzorciuma 
2. komponens: gazdasági társaságok az előbbiekkel közös konzorciumban 

A végrehajtás javasolt 

módja: 
kétfordulós pályázat 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

1. Jogosultsági feltételek 

- Működtetés, fenntartás biztosítása 

 

2. Szakmai kritériumok 

- működési kapacitását meghaladó forgalmú, elavult informatikai rendszerű autóbusz 

pályaudvarok fejlesztése; 

- az elvárt szolgáltatási minőség biztosítása érdekében területileg tovább nem bővíthető 

autóbusz pályaudvarok áthelyezése; 

- közös közúti-vasúti fejlesztés az intermodalitás kialakításának jegyében; 

- komplex fejlesztést fogalmazzon meg, amelyben a közlekedési módok közötti átjárha-

tóság biztosításával párhuzamosan a gyalogos, kerékpáros közlekedésre és a parkolásra 

vonatkozó fejlesztések is helyet kapnak, illetve e szempontokból mind többre ad választ; 

- mozgáskorlátozottak közlekedését elősegítő és figyelembe vevő projektek az esély-

egyenlőség jegyében; 

- több szolgáltató és település együttműködése, 

- homogén területi eloszlás a szövetség területi szereplői között, 

- nemcsak intézményesítésről szól, hanem tényleges célok (tarifaközösség, 

intermodalitás, kedvezmények, eszközbeszerzés, korszerűsítés) megvalósításáról 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 

A létrejövő, megújuló közlekedési csomópontok minőségi válto-

zást eredményező hatása a megyehatár közelében lévő városok, 

megye- országhatáron túlnyúló agglomerációs övezete által 

túlmutat a megyén. 

A közlekedési szövetségek működési jellegükből fakadóan me-

gyehatáron túlnyúló hatással is bírnak, amennyiben szolgáltatási 

területük, viszonylatszervezésük átlépik az ország és megyeha-

tárt. 

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

 

Minimum: 100 millió Ft 

Maximum: 1 500 millió Ft 

Saját forrás (%): 1. komponens: 10%; 2. komponens: 50% 

Támogatandó projektek becsült száma: 2-3 
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Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- for-

rás 
Gyakoriság 

Kimenet (out-

put) 

- kiépült intermodális csomópontok száma 

(db), 

- fejlesztett autóbusz-vasúti állomások 

száma (db) 

- akadálymentesített utasforgalmi létesít-

mények száma (db) 

- a fejlesztéseket alátámasztó, elkészült 

tanulmányok, tervek száma (db) 

- megalakult szövetségek száma (db) 

- beszerzett eszközök száma (db) 

    

Eredmény 

- Csökken az ingázásra fordított idő 

(perc). 

-  Az autóbuszos tömeg-közlekedés vi-

szonylatai bővülnek. 

- Az elővárosi forgalomban a személy-

szállítás részaránya megnő az egyéni 

közlekedés rovására. 

- Csökken a különböző közlekedési mó-

dok közötti gyalogos átjárhatóság ideje 

(perc). 

- Hatékonyabb közlekedés-szervezés 

- Nő a közösségi közlekedésben résztve-

vők aránya 

- Biztonságosabb, komfortosabb utazási 

feltételek 

    

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozandó 

tervdokumentációk: 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Üzleti terv 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetek: 

GKM, UKIG, Közút Kht.; MÁV Zrt.; GYSEV; Volántársasá-

gok, helyi önkormányzatok, BKSZ, Közlekedési Felügyelet 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

Kapcsolódó prioritás-

tengely megnevezése 
(Megyei koncepcióból) 

 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

A megye belső közlekedési kapcsolatai fejletlenek. A probléma különösen a 

perifériális helyzetű, többségében határ menti, csak egy úton megközelíthető 

zsáktelepüléssel rendelkező aprófalvas térségekben jelentkezik.  
A kistérségi központok, nagyvárosok, valamint a hátrányos helyzetű kistérségekben az 

elérhetőségi viszonyok javítása érdekében támogatandó a négy- és ötszámjegyű utak 

építése, a rossz minőségű utak felújítása, a vasúti mellékvonalak korszerűsítése.   

Az intézkedéshez szorosan kapcsolódik a régió, elérhetőségi viszonyait javító főközleke-

dési útvonalak fejlesztése, melyek a Kohéziós Alapból, vagy a Közlekedési Operatív 

Programból kerülnek támogatásra. 

Az intézkedés céljai 

- A megye belső elérhetőségi feltételeinek javítása, különös tekintettel az ország és me-

gyehatár mentén, valamint a belső periférikus térségekben, és a belső megyehatároknál. 

- Az É-D és K-Ny irányú közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése. 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

1. komponens 

 Négy- és ötszámjegyű utak felújítása, építése (utak építése, burkolatának és alé-

pítményének felújítása, szélesítése és megerősítése a nehezen elérhető települé-

sek elérhetőségének javítása érdekében) 

 Települési (elsődlegesen önkormányzati kezelésű) belterületei utak, járdák kor-

szerűsítése, kiépítése 

 Mezőgazdasági, „hegyi”, zártkerti feltáró utak felújítása, összekötő, elkerülő 

utak kiépítése, a helyi elérhetőségi viszonyokat racionalizáló útfejlesztések 

 Az országhatár átjárhatóságát javító fejlesztések 

  
2. komponens 

Vasúti mellékvonalak korszerűsítése: Vas megyében a következő vasúti mellék-

vonalak esetében a „2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről” sze-

rint; Csorna-Pápa; 

 

3. komponens 
Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén (egy- kétszámjegyű főutak 

mentén az országos gerinchálózat részeként),  

 
4. komponens 

Tervi és egyéb előkészítő feladatok támogatása 

(rendezési terv módosítása, engedélyezési, kiviteli, üzleti terv, környezeti hatástanul-

mány, megvalósíthatósági tanulmány, régészeti feltárás, kisajátítás) 

(Külön megvizsgálandó, hogy a pályázati rendszer keretében a projektelőkészítés elszá-

molható költségei között a 2. komponens feladatokból melyek támogathatók egy projekten 

belül, s melyek esetében szükséges önálló pályázati ablak, komponens beiktatása.) 

Az intézkedés 

megyespecifikus szem-

pontjai 

Az 1. komponens kapcsán az állami és önkormányzati közutak fejlesztéséről beszélünk. 

Az intézkedés elsődleges célterületei (útjai) Győr, Sopron és a kistérségi központok köz-

vetlen elérhetőségét javító utak fejlesztése, kiemelten az elmaradott térségekben. Másod-

sorban a megyehatáron átnyúló, jellemzően É-D irányú kapcsolatok fejlesztése. Harmad-

sorban a hálózati szempontból előnyös zsáktelepülések bekötése.  

A régióban e célra tervezett forrás (7-9 milliárd Ft) harmadát alapul véve évente átlago-

san mintegy 3-5 km út fejlesztésével lehet számolni, messze a kívánatos igény alatt!!! 

Javaslatunk szerint a meglévő hálózat korszerűsítése, a hálózati szempontból legfonto-

sabb és műszaki állagát tekintve legkritikusabb útszakaszok korszerűsítése a célszerű. Új 

utak építése csak a legindokoltabb esetben támogatandó. 
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A 2. komponens kapcsán az intézkedés beavatkozási területei (vasútvonala – Győr-

Moson-Sopron megyében csak a Csorna-Pápa közötti) a jogszabályi háttér miatt adottnak 

tekinthetők. A vasúti mellékvonal korszerűsítése a MÁV támogató szándéka nélkül nem 

elképzelhető. Így a fejlesztések kiválasztásában, priorizálásában a MÁV-nak van elsőd-

leges szerepe. A megye mindenekelőtt a saját szempontjai alapján lobbitevékenységet 

végezhet, javaslatokat fogalmazhat meg a fejlesztések kapcsán.  

Javasolt, hogy vonalkorszerűsítés mellett támogatandó legyen a vasútállomások, megál-

lóhelyek korszerűsítése, illetve a vasútüzemi területek felújítása, más célú hasznosítás 

keretében vasútüzemi kivonása. 

A régióban e célra tervezett forrás (2,5 milliárd Ft) harmadát alapul véve évente átlago-

san, a beavatkozás műszaki tartalmától függően, mintegy 1 km vasúti mellékvonal kor-

szerűsítésével lehet számolni, ami a lehetőségeket igencsak bekorlátozza. 

 

A 3. komponens kapcsán a kerékpárút-hálózat fejlesztése olyan főutak mentén kívánatos, 

mely az országos gerinchálózat része, ugyanakkor a megye legfontosabb turisztikai célte-

rületeit is felfűzi, miközben a hivatásforgalmat is a lehető legnagyobb mértékben kiszol-

gálja. Cél a kerékpárutak hálózatosságának javítása. A régióban e célra tervezett forrás 

(2-3 milliárd Ft) harmadát alapul véve, évente átlagosan mintegy 6-8 km kerékpárút 

fejlesztésével lehet számolni. 

Célcsoportok: Helyi lakosság, vállalkozások 

Lehetséges kedvezmé-

nyezettek: 

Minden komponens esetében: önkormányzatok és társulásai és a közlekedési szövetsé-

gek, illetve a felsoroltak konzorciuma 

1,3 komponens esetében: Közút Kht.; 

2. komponens esetében: MÁV  

4. komponens esetében: gazdasági társaságok az előbbiekkel közös konzorciumban 

A végrehajtás javasolt 

módja: 
kétfordulós pályázat 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

I. Jogosultsági feltételek 

- Működtetés, fenntartás biztosítása 

 

II. Szakmai kritériumok 

1. komponens:  

- Az ún. IRI osztályzat alapján legrosszabb minőségű utak (útegyenetlenség, nyomvályú-

ság, burkolatállapot, teherbírás) fejlesztésére koncentráljon. 

- Javítsa a megyei jogú városok, vagy kistérségi központok közvetlen elérhetőségét. 

- Elmaradott térségekben valósuljon meg.  

- Javítsa az É-D irányú kapcsolatokat. 

- Szolgálja a zsáktelepülések bekötését. 

- Jelentős helyi lakosságot tömörítő zárkertek, pincehegyek elérhetőségét könnyítő útfej-

lesztés. 

- Művelés alatt lévő mezőgazdasági területek feltárását szolgáló utak. 

 

2. komponens:  

- MÁV szándékkal való egyezés, közös pályázás keretében 

- a személyszállítás újbóli beindítása 

 

3. komponens: 

- Forgalmasabb, balesetveszélyes főutak mentén valósuljon meg. 

- Része legyen az országos gerinchálózatnak. 

- Turisztikai célterületek felfűzését is szolgálja. 

- Bel- és külterületen a munkahelyek elérhetősége érdekében szolgálja a hivatásforgalmat. 

- Bírja a kerékpáros egyesületek támogatását. 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 

A hálózatfejlesztés a vonalas infrastruktúrák szakaszokra bontott 

fejlesztése, ezért természetesen a nyomvonal teljes hosszában 

kifejti elérhetőség javító hatását, azaz az országhatáron, megye-

határon túlnyúlóan is megmutatkoznak a fejlesztések eredmé-

nyei. Főként, ha a lokális fejlesztések a megyehatár közelében, 

vagy azt átlépve valósulnak meg. 
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Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

 

Minimum: 10 millió Ft 

Maximum: 500 millió Ft 

Saját forrás (%): 1-3. komponens: 10%; 4. komponens: 50% 

Támogatandó projektek becsült száma: 7-10 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- for-

rás 
Gyakoriság 

Kimenet (out-

put) 

- felújított alsórendű utak hossza (km), 

- kiépített, új alsórendű utak hossza (km) 

- korszerűsített vasúti mellékvonalak 

hossza (km) 

- kiépült, új kerékpárutak hossza (km) 

- kijelölt kerékpáros útvonal, pl. kerékpár-

sáv hossza (km) 

1227 km 

1227 km 

 

 

 

 

 

+30 km 

 

 

+3 km 

 

+50 km 

Magyar Közút 

Kht., MÁV 

Rt,  
GYSEV 

a programozási 

időszak kezdetén 

és végén 

Eredmény 

- javul az alsórendű úthálózat minősége 

(útegyenetlenség, nyomvályúság, burko-

latállapot, teherbírás) (ún. IRI osztályzat) 

- megyei jogú városok, kistérségi közpon-

tok átlagos elérhetősége javul (perc) 

Sorban 3,08-

1,42-4,1-

2,54 

 

 

 

-0,5 

 

-10 perc 

Magyar Közút 
Kht., MÁV 

Rt,  

GYSEV 

a programozási 

időszak kezdetén 

és végén 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozandó 

tervdokumentációk: 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Üzleti terv 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetek: 

 

Kerékpáros egyesületek 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Regionális hosszú távú, koncepcionális célok és a kapcsolódó közlekedésfejlesztési intéz-

kedések GYMS megyei vonatkozásai 

 
Célok Intézkedések 

Környezeti értékek, állapot védelme  
(Közlekedés levegőszennyezési, zajkárosító hatásainak csök-

kentése különösen a nagyvárosok központjaiban) 

 

 

 

 

A települési környezet fejlesztése 

Belterületek tehermentésítése a tranzitforgalomtól 

 

A célok illeszkednek a KÖZOP mindkét országos átfogó 

stratégiai céljához. 

 

 

 

A közforgalmú tömegközlekedés priorizált támogatása az 

egyéni közlekedéssel szemben. A régió egészére kiterjedő 

közlekedési szövetség, agglomerációs közlekedési szövetsé-

gek létrehozása (viszonylat-szervezés racionalizálása, menet-

rend-harmonizáció, járatsűrűség növelése)  

- Az autóbusz és vasúti pályaudvarok, megállóhelyek korsze-

rűsítése, kulturált utazási feltételek biztosítása (egységes 

arculatú megállók, információs táblák, vasútüzemi területek 

rehabilitációja). 

- Intermodális közlekedési csomópontok, P+R, B+R parkolók 

kialakítása (földalatti parkolók, parkolóházak, forgalomtól 

elzárt sétálóutcák-terek létesítése). 

- Elkerülő, belső tehermentesítő utak kiépítése a legforgalma-

sabb átmenő szakaszok esetében. 

- A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása, járdaépí-

tés, -felújítás, forgalomcsillapító megoldások alkalmazása. 

A városon belüli elérhetőség javítása, kiemelten a lakó- és a 

jelentős foglalkoztatást adó munkahelyek közötti közlekedési 

kapcsolatok racionalizálására 

A cél illeszkedik a KÖZOP második országos átfogó stratégi-

ai céljához és „Városi és elővárosi közösségi közlekedés 

fejlesztése” prioritástengelyhez. 

- A városi közforgalmú tömegközlekedés fejlesztése, illetve a 

szűk forgalmi keresztmetszetek kiváltása, átépítése (vasúti 

átjárók, hidak stb.), a városi közlekedési rendszer fejlesztése  

- A gyalogos, kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, 
parkolási feltételek megteremtése 

 

A gazdasági versenyképesség javítása 

- A vasúti, vízi szállítás részarányának növelése a közlekedési 

munkamegosztásban; 

 

A cél illeszkedik a KÖZOP mindkét országos átfogó stratégi-

ai céljához és „Az áruszállítás-logisztika közlekedési infrast-

ruktúrájának fejlesztése” prioritás-tengelyhez. 

 

- Intermodális logisztikai szolgáltató központok kialakítása és 

a kombinált forgalmú közlekedés fejlesztése (pl. Győr, Sop-

ron); 

- Speciális, kombinált szállításra alkalmas járművek és az 

eszközváltást biztosító berendezések beszerzése. 

Határ menti együttműködések erősítése az országhatár közúti 

és vasúti átjárhatóságának javításával. 

 

A cél illeszkedik a KÖZOP első országos átfogó stratégiai 

céljához és „A térségi elérhetőség javítása” prioritástengely-

hez. 

- A határátlépési pontok bővítése, a kerékpáros közlekedés 

feltételeinek, illetve egyidejűleg a 3,5 tonna össztömeg hatá-

rig a gépjárművel való közlekedés lehetőségének megterem-

tése.  

- A (Bécs)-Sopron-Szombathely-Szentgotthárd-(Graz) vasút-

vonal fejlesztése (kohéziós nagyprojekt javaslat!) 

A területi együttműködések bővítése 

- Nagytérségi kapcsolatok bővülésének ösztönzése 

 

A cél illeszkedik a KÖZOP első országos átfogó stratégiai 

céljához és „Az ország és a régióközpontok nemzetközi elér-

hetőségének javítása” valamint „A térségi elérhetőség javítá-

sa” prioritástengelyhez. 

 

 

 

 

- a gyorsforgalmi és a kiemelt 2x2 sávos főutak megépítése 

(M9/M86, M85, M15)  

- a gyorsforgalmi úthálózathoz közvetlenül kapcsolódó, 

illetve térszerkezeti szempontból jelentős kiemelt főútfejlesz-

tések, település elkerülő szakaszok (pl. M85/86 Csorna elke-

rülő,) kiépítése  

- a vasúthálózat nemzetközi és térségi jelentőségű szakaszai-

nak rehabilitációja (pl. Sopron-Szombathely-Szentgotthárd,) 

- a Duna hajózhatóságának biztosítása (Győr-Gönyű kikötő 

fejlesztése) 

- a regionális repülőterek (Pér) fejlesztése 

Kistérségi közlekedési kapcsolatok bővülésének ösztönzése 

Vidéki (rurális) területek fejlesztése, térségi központok gaz-

dasági szerepének megerősítése 

 

A cél illeszkedik a KÖZOP első országos átfogó stratégiai 

céljához és „A térségi elérhetőség javítása” prioritástengely-

hez. 

- A nagyvárosokból, a fő forgalomáramlási útvonalakról a 

kistérségi központok elérhetőségének javítása, figyelemmel a 

gyorsforgalmi és főútfejlesztések által kialakuló új közúthá-

lózati szerkezeti sajátosságokra. 
- A települések közti, telephelyek, a piacok elérését elősegítő 

közúthálózat fejlesztése (mellékutak, belterületi és mezőgaz-

dasági, erdészeti utak fejlesztése, korszerűsítése, szilárd 

burkolattal való ellátása. 

- A vasúti mellékvonalak megtartása, felújítása (Csorna-

Pápa). 

- A hivatásforgalmi kerékpárutak, kerékpáros útvonalak 

kialakítása; 
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A KÖZOP megyespecifikus feldolgozása 

(kiemelve a GYMS megyei vonatkozású tervezett nagyprojektek, illetve a további javaslatok) 

Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
A TEN közlekedési (közúti, vasúti, folyami) hálózatok; (+kapcsolódó intelligens 

rendszerek) fejlesztése 

Kapcsolódó prioritás-

tengely megnevezése 
Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

Magyarország területén hat TEN-folyosó, illetve folyosóág halad keresztül 

fontos közlekedési csomópontot alkotva a kelet-közép-európai államok kap-

csolatrendszerében.  

Vasúti közlekedés 

A hazai vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a TEN-T hálózathoz tarto-

zó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, 

telematikai, biztonsági (mindenütt ETCS-2 + GSM-R kerül telepítésre
38

) és a gördülő-

állományra vonatkozó fejlesztések egészítenek ki. Az intézkedés a Pán-Európai Kor-

ridorokban futó vasútvonalak fejlesztését tartalmazza, így a IV. korridorét, azon belül 

kiemelten a Szolnok–Békéscsaba–Lökösháza (Oh.) szakaszét (javasolt nagyprojekt), 

valamint az V. korridorét, azon belül kiemelten a Boba–Székesfehérvár–Budapest és a 

Szajol–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony (Oh.) szakaszét (javasolt nagyprojektek). 

További - nagyprojektként javasolt - fejlesztendő szakasz a Budapest-Dombóvár-

Gyékényes és a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd. 

Közúti közlekedés 

Az intézkedés kiterjed a TEN-T hálózat magyarországi szakaszainak országhatárok 

felé történő továbbépítésére, a régiók bekapcsolására a nemzetközi elérhetőséget biz-

tosító hálózatba. A gyorsforgalmi fejlesztések mellett egyes hálózati elemeken ún. 

komplex főútfejlesztés (a megfelelő főútvonalak fejlesztése a szükséges kapacitásbő-

vítésekkel és településeket elkerülő szakaszokkal, egyes szakaszokon gyorsforgalmi 

minőséggel) valósul meg. (A fejlesztéseket az anyag végén található indikatív projekt-

lista tartalmazza!) 

Vízi közlekedés 

A vízi közlekedés fejlesztése keretében Magyarországon a Duna folyam, mint önálló 

TEN folyosó hajózhatóságát (az év nagy részében 2,5 méter merülésű hajókkal is) 

biztosítani kell, az intermodalitás elterjedését szolgáló a kikötőhálózat kiépítésével 

párhuzamosan. 

Az intézkedés 

megyespecifikus szem-

pontjai 

Az intézkedés keretében javasolt közlekedési projektek földrajzilag pontosan beazo-

nosítható hálózati elemeket takarnak, így mind a régiós, mind a megyei szempontok 

érvényesülése közvetlenül nyomon követhető. A régió kiemelt közlekedésfejlesztési 

igényét az észak-déli közlekedési tengely ütemezett megvalósítását ez a prioritásten-

gely és kapcsolódó intézkedése, csupán egy javasolt nagyprojekttel, azzal is csak 

részben támogatja a Kohéziós Alapból. 

  

 

                                                 
38

 Az elektronikus vonatbefolyásoló rendszert (ETCS) egész Európára érvényes (interoperábilis), a pálya-jármű 

kapcsolatot komplexen kezelő rendszer, amely az alkalmazandó sebességre vonatkozó információkat a moz-

donyvezetőhöz juttatja, és azt betartatja.  

A GSM-R rendszer kifejezetten vasúti felhasználásra szánt fejlesztés, mely napjaink analóg rendszerű rádiókap-

csolatát, a sínek mellé telepített kábeleken keresztüli kommunikációt váltja fel. Az európai rendszerekkel 

kompatíbilis új digitális, vezeték nélküli átviteli szabvány és rendszer egyszerre alkalmas hang- és adatátvitelre, 

valamint a forgalomirányítási rendszer adatainak továbbítására. A GSM-R forgalomirányító rendszer kapcsolatot 

teremt a mozdonyvezetők, a pályán dolgozók és az állomások között. Mindkét rendszer a , így biztonságosabbá 

és gördülékenyebbé teszi a vasúti forgalmat. 
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I. Vasútfejlesztési nagyprojekt: 

Az É-D tengely - részbeni - vasúti projektje, a Sopron-Szombathely-

Szentgotthárd (Oh.), 116 km hosszú vonal, 2008. márc.-2010. dec. között terve-

zett, 42.000 millió Ft értékű fejlesztése. 

A régiót - Boba révén - igen rövid szakaszon, marginálisan érinti az V. sz. korridorban 

tervezett fejlesztés. 

A vasúti közlekedés irányításának és biztonságának javítása terén fontos fejlesztést 

képviselnek az ETCS és GSM-R rendszerek kiépítése.  

Javaslat: Az É-D közlekedési tengely mielőbbi kiépítésének kapcsán, kiemelt regio-

nális érdek további vasúti (Szombathely-Zalaszentiván-Nagykanizsa vasútvonal) 

elemek fejlesztése, melyek megvalósítása – a projektek nagyságrendjénél fogva – e 

prioritástengelyen belül értelmezhető. 

 

II. Közútfejlesztési nagyprojekt: 

Az ország nemzetközi és egyúttal a régió elérhetőségét is javítja az M8 Körmend 

nyugat-Rábafüzes (oh) közötti, gyorsforgalmivá fejleszthető, 2x1 sávos, 21 km hosszú 

út, mely a tervek szerint 22.960 millió Ft bruttó költséggel 2011-13 között valósulna 

meg. 

Javaslat: Az É-D közlekedési tengely mielőbbi kiépítésének kapcsán, kiemelt regio-

nális érdek további közúti (M9 Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa) elemek 

fejlesztése, melyek megvalósítása – a projektek nagyságrendjénél fogva – e prioritás-

tengelyen belül értelmezhető. (Az M86 fejlesztése ERFA forrásból tervezett!) 

 

A Duna hajózóút fejlesztésére vonatkozó nagyprojekt nem került nevesítésre a 

projektlistában, mint ahogyan a Győr-Gönyű kikötőfejlesztés sem jelenik meg 

benne, holott a pályázat-előkészítő tervezési, kohéziós nagyprojekt-programban sze-

repel!!! Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a Duna hajózhatóságát biztosító fejlesztések 

a régiót kedvezően érintik, hiszen Győr-Gönyűi kikötő gazdasági, logisztikai szerepét 

támogatja. 

Kapcsolódás más me-

gyei szinten fontos 

intézkedéshez 

Nincs kapcsolódás! 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 

A TEN-T hálózathoz tartozó vonalas infrastruktúrák szaka-

szokra bontott fejlesztése természetesen a nyomvonal teljes 

hosszában kifejti elérhetőség javító hatását, azaz az országha-

táron, régióhatáron túlnyúlóan is megmutatkoznak a fejlesz-

tések eredményei.  

Támogatandó projektek becsült száma a me-

gyében: 
2 db 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- for-

rás 
Gyakoriság 

Kimenet (out-

put) 

- fejlesztett TEN vasúti pályaszaka-

szok hossza (vágánykm), 

- a GSM-R fejlesztés által érintett 

TEN vasúti pályaszakaszok hossza 

(km) 

- TEN hálózat fejlesztett és épített 

gyorsforgalmi útjainak hossza (km) 

    

Eredmény 

- elérési idő csökkenése a fejlesztett 

TEN vasúti pálya szakaszokon (perc), 

- a teljes TEN-T közúthálózat áthala-

dási idejének csökkenése (óra, perc), 

- a hajózható napok számának növe-

kedése a Dunán (nap/év)  
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Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
A TEN hálózatra csatlakozó és összekötő utak fejlesztése, 115 kN terhelésre 

burkolatmegerősítés 

Kapcsolódó prioritás-

tengely megnevezése 
A térségi elérhetőség javítása 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

A térségi elérhetőségben jelentős szerepe van a gyorsforgalmi hálózathoz kapcsolódó, 

a régiók egyes térségeit összekötő, területfeltáró főutaknak. A TEN-hálózathoz kap-

csolódó főúthálózati elemek, mint kapillárisok segítik a gyorsforgalmi utak által bizto-

sított fejlődés szétterülését. A térségi, régión belüli elérhetőséget ugyanakkor hangsú-

lyosan meghatározza a régió főútjainak kapacitása, állapota. Ezért fontos cél a közút-

hálózat burkolatának megerősítése, a 115 kN (11,5 tonna) tengelyterhelésű járművek 

forgalmának elviselésére.  

Az intézkedés 

megyespecifikus szem-

pontjai 

A régiót érintő TEN hálózat elemei (M1, M7) a régió északi és déli határán húzódnak. 

Nyomvonal-vezetésük miatt nem képesek betölteni régiószervező, belső elérhetőséget 

javító funkciójukat, ennélfogva szükséges a kiegészítő, ráhordó közúthálózati elemek 

(É-D tengely) fejlesztése. Ezen hálózati elemek fejlesztését a nemzetközi észak-déli 

forgalomáramlási irány is megköveteli, ami rendkívül erős terhelést jelent a meglévő 

hálózat számára. 

 

A javasolt nagyprojektek között ehhez kapcsolódóan szerepel: 

Kiemelt fejlesztési elem a távlati M86 részeként a 86.sz. főút Vát - Csorna közötti 

szakasz új nyomvonalon történő kiépítése (4 ütemben: a 94+7000-149+930 km. 

sz. között), mely magában foglalja a települési elkerülőket is. A becsült költsége 70 

500 millió Ft. E fejlesztés fontos hálózati kiegészítője az M85 Csorna elkerülő út 12 

km-es szakasza, 22 000 millió Ft becsült költséggel. A csornai elkerülő keleti pontjá-

hoz csatlakozik az M85 Győr-Csorna gyorsforgalmivá fejleszthető, 22 km út (32 

000 millió Ft). Az előbbi fejlesztések együttesen jelentősen javítják Győr és Szombat-

hely közúti kapcsolatát, erősítik a régió belső kohézióját. 

Az É-D tengely nyugati ágán Sopron elérhetőségét javítja a M85 oh.-Sopron kelet, 

illetve ennek folytatásaként a Sopron kelet - Pereszteg gyorsforgalmivá fejleszt-

hető, összesen 23 km út kiépítése, külön-külön 17 000 millió Ft költséggel, mely út 

jelenleg az M9 részeként jelenik meg a tervekben. 

 

Burkolatmegerősítés: 

- 86.sz. főút Győr, Vas, Zala megyei szakasza(i) / Szombathely és az országhatár 

közötti 11,5 tonnás burkolaterősítése, fejlesztése (a fejlesztés összességében 135 

km-en valósul meg 17 600 millió Ft becsült költséggel). 

A Nyugat- és Közép-dunántúli régiók közötti elérhetőség javítását szolgálják a  

- 81.sz. főút Fejér, Győr és Komárom megyei szakasza(i) 11,5 tonnás burkolat-

erősítése, fejlesztése (a fejlesztés összességében 75,7 km-en valósul meg 24 327 mil-

lió Ft becsült költséggel) 

- 8.sz. főút Fejér, Vas és Veszprém megyei szakasza(i) 11,5 tonnás burkolaterősítése, 

fejlesztése (a fejlesztés összességében 146,1 km-en valósul meg 15 681 millió Ft be-

csült költséggel) 

Kapcsolódás más regi-

onális szinten fontos 

intézkedéshez 

A ROP „Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése” intézkedésben megfogalmazott 

alsórendű úthálózat fejlesztése fontos kiegészítője a hálózatosság kiteljesedésének. 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 

A főúthálózat szakaszokra bontott fejlesztése, burkolat meg-

erősítése a nyomvonal teljes hosszában kifejti elérhetőséget 

javító hatását, azaz a régióhatáron túlnyúlóan is megmutat-

koznak a fejlesztések eredményei. 

Támogatandó projektek becsült száma a me-

gyében: 
3 

 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 160 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- for-

rás 
Gyakoriság 

Kimenet (out-

put) 

- fejlesztett főutak hossza (km), 

- elkerülő utakkal tehermentesített 

települések lakosságának száma (fő), 

    

Eredmény 

- 30 percen belül gyorsforgalmi háló-

zatot elérő települések számának  

növekedése (db),  

- komplex elérési idők csökkenése 

(óra, perc), 

- a balesetek számának csökkenése 

(balesetszám/milliárd ukm). 

    

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

A régió, s a megye szempontjából a legfontosabb 85-86 sz. főutakhoz kapcsolódó fejlesztések megjelennek a 

nagyprojektek között. Javasolt az M9 soproni irányú fejlesztésének beemelése is.  
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Közlekedési módok közötti váltás elősegítése, logisztikai központok, ipari parkok 

bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba 

Kapcsolódó prioritás-

tengely megnevezése 

Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és 

közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

A közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés inf-

rastruktúrájának megteremtése, a környezetbarát elérhetőség javítása érdekében szük-

séges  

- egyrészt a nemzetközi kereskedelmi útvonalak mentén fekvő intermodális logisztikai 

központok (és gazdasági centrumok) infrastrukturális összeköttetésének javítása a fő 

közlekedési hálózattal bekötő utak ill. iparvágányok kiépítésével, korszerűsítésével; 

- másrészt a különböző közlekedési módok fizikai és szervezeti összekapcsolásának 

fejlesztése.  

 

Fontos, hogy a tranzit szállításokhoz kötődő logisztikai kiszolgálás (raktározás, át-

csomagolás, fuvarszervezés, vámszolgáltatások, kiegészítő tevékenységek) színvona-

lának javítása, a logisztikai központok közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésével 

párhuzamosan történjen, kiemelten a környezetkímélő közlekedési mód alkalmazásá-

val. Ehhez szükséges a különböző közlekedési módok összekapcsolását biztosító 

feltételek megteremtése is.  

 

Támogatható projektek: 

 különböző közlekedési módok összekapcsolását is biztosító infrastruktúra-

fejlesztések, ahol a hiányzó infrastrukturális elem egyszerre tölt be közhasznú funk-

ciót, illetve biztosítja egy meghatározott helyen az elérést legalább eggyel több köz-

lekedési módon, mint előtte; 

 a megkezdett kikötői fejlesztések folytatása; 

 logisztikai szolgáltató központok és más gazdasági centrumok (ideértve az 

agrárlogisztikai bázisokat is) külső közlekedési infrastruktúrája fejlesztésére irányu-

ló projektjei (hiányzó kapcsolati elemek: bekötőút, iparvágány, kikötői kapcsolat). 

Az intézkedés 

megyespecifikus szem-

pontjai 

A prioritástengely beavatkozási területei meglehetősen szűk keretek közé szorítják a 

fejlesztések megvalósítási helyszíneit és azok tartalmát. A régión belül gyakorlatilag 

három, országos jelentőségű logisztikai szolgáltató központ kapcsán lehet számolni 

fejlesztéssel (Győr-Gönyű, Sopron, Nagykanizsa). A nevezett fejlesztések nem je-

lennek meg a nagyprojektek között, hiszen a vonatkozó indikatív projektlista nem 

készült ezen prioritástengelyhez, ezért a rendelkezésre álló források belső felosztása 

sem ismert. Nem tudható, hogy az össz-keretet (1802 mdFt) önmagában is túllépő 

nagyprojektek mellett mekkora forrás lesz a kisebb, például éppen e prioritástengely-

hez kapcsolódó kohéziós fejlesztések megvalósítására. A logisztikai infrastruktúra-

fejlesztésekre összességében 40 milliárd Ft ERFA forrás lett elkülönítve, részben azért 

ilyen kevés, mert a komplex logisztikai szolgáltatás egyéb tevékenységeire más opera-

tív programok keretében lehet majd forráshoz jutni. Figyelembe véve, hogy gönyűi 

kikötő-fejlesztési projekt magában 25 milliárd Ft költségvetésű, már érzékelhető az 

elkülönített forrás „nagyságrendje”. Vélhetően a régióban egy-kettő kapcsolódó pro-

jekttel lehet számolni, esetleg kisebb fejlesztések esetén (ami nem cél!), többre. 

Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy a nevezett logisztikai központok esetében a lehet-

séges támogatási területekre, illetve az illeszkedő fejlesztésekre (iparvágányok, bekötő 

utak, kikötőfejlesztés) szükség van, ennek megfelelően szükséges a régió alkupozíció-

ját meghatározni. 

Kapcsolódás más me-

gyei szinten fontos 

intézkedéshez 

 

Lehetséges megyehatáron túlnyúló hatás 

A nemzetközi és hazai áruszállítás főbb közlekedési útvona-

lain lévő logisztikai szolgálás azon túlmenően, hogy lokális 

tevékenység keretében valósul meg, mégis része annak szállí-

tási láncnak, mely adott esetben a régióhatáron túl kezdődik, 
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avagy ér véget. A helyi logisztikai, kombinált szállításra 

vonatkozó szolgáltatás nyújtása révén globális beavatkozás 

történik az áruforgalmi rendszerbe, áramlatokba, így a kör-

nyezetbarát szállítási módok alkalmazásával, vagy az össze-

hangolt logisztikával a tevékenység jellegéből fakadóan is 

több régiót érintő hatásról beszélhetünk. 

Támogatandó projektek becsült száma: 1 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- for-

rás 
Gyakoriság 

Kimenet (out-

put) 

- támogatott projektek száma (db) 

/nem jó indikátor 
    

Eredmény - hány hektár logisztikai, gazdasági 

infrastruktúra elérhetősége javul (ha) 
    

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: Kötöttpályás városi és elővárosi közlekedési infrastruktúra, intermodális csomópontok 

Kapcsolódó prioritás-

tengely megnevezése 
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

A prioritástengely céljai: 

- a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfolt-

ságának enyhítése, 

- az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatívát kínáló gazdaságilag és környe-

zetileg fenntartható közösségi közlekedési kínálatának megteremtése és igénybevétel-

ének ösztönözése, 

- az integrált elővárosi közlekedés kialakítása. 

 

Az elővárosi közlekedés komplex fejlesztése egyrészt a hálózati infrastruktúra 

(pályák, csomópontok) és eszközfejlesztést, másrészt intézményi (közlekedési 

szövetség) és szabályozási fejlesztést tartalmaz. A hálózatfejlesztés terén első-

sorban a nagy tömegek szállítását környezetbarát módon biztosító kötöttpályás 

közlekedés korszerűsítése a cél – a régióban nem értelmezhető! 

valamint egyéb, a városi közlekedés feltételeit és biztonságát javító fejleszté-

sek (pl. intermodális csomópontok kialakítása, P+R (Park & Ride) és B+R 

(Bike&Ride) parkolók létesítése, forgalomcsillapítás, forgalomirányítás). Az 

intermodális csomópontok fejlesztése elsősorban a vasútállomások közvetlen 

környezetében, intelligens közlekedési rendszerek kiépítésével indokolt. A 

nagyobb városok területén a korábban megépült vasútvonalak, pályaudvarok 

és nagy-forgalmú közutak gyakran szétválasztanak funkcionálisan egybe tar-

tozó városi területeket, amelyeket balesetveszélyes szintbeli kereszteződése-

ken keresztül lehet megközelíteni.  A fejlesztések célja, hogy ezeket a keresz-

teződéseket fokozatosan külön-szintű kereszteződések váltsák ki. – a régió öt 

megyei jogú városában értelmezhető cél! 

 

A legnagyobb forgalmú útvonalakon feladat a kötöttpályás hálózatok összekö-

tése, az átszállásokat minimalizáló üzemmódváltó megoldások alkalmazása. A 

mellékirányokból a csomópontokba befutó útvonalak esetében az 

intermodalitás kiteljesítése a cél, amely gyors átszállást, integrált tarifarend-

szert, megfelelő járatok és járatsűrűség kialakítását, a különböző közlekedési 

módok menetrendjeinek összehangolását is jelenti. Az intermodális csomó-

pontok kialakítása és fejlesztése elsősorban nagy forgalmú  vasút- és metróál-

lomások ill. ezek találkozási pontjainak közvetlen környezetében szükséges és 

indokolt.  A városi közlekedés fejlesztésének lényeges elemei az intelligens 

közlekedési rendszerek kiépítése, az utasok informálásának és kényelmének 

javítása, valamint az akadálymentesség biztosítása.  
 

A meglévő vasúti infrastruktúrára épülő elővárosi vasúti szolgáltatás kiépítése, illetve 

korszerűsítése Budapesten kiemelkedő jelentőségű. A vidéki nagyvárosok esetében át 

kell gondolni a helyi és a helyközi közlekedés összekapcsolásának lehetőségeit.  

Az intézkedés 

megyespecifikus szem-

pontjai 

A régió öt megyei jogú városa esetében a fenti intézkedés egyes elemei adaptálhatók 

és valós fejlesztési igényeket elégítenek ki. Győr, Sopron, Szombathely, Zalaeger-

szeg, Nagykanizsa, illetve agglomerálódó környezetük esetében szükséges az integ-

rált közösségi közlekedési rendszerek, az intermodális, csomópontok fejlesztése (au-

tóbusz pályaudvarok, vasútállomások felújítása, átépítése, a P+R és B+R rendszerek 

kialakítása, mozgáskorlátozottak igényéhez igazodó átalakítások), az utasforgalmi 

szolgáltatások színvonalának javítása, buszsávok, -öblök kialakítása.  
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A helyi kezdeményezésként Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely, Kapu-

vár, Szentgotthárd városok és hat közlekedési szolgáltató összefogásával megalakult 

regionális közlekedési szövetség kibővítése a régióban Zala megyei városokkal. 

A fejlesztéseket megalapozó tervek, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásának 

támogatása. 

 

E fejlesztések várhatóan csak a ROP keretében válnak támogathatókká, a nagyprojekt 

lista nem tartalmaz régiót érintő fejlesztési javaslatot. 

Kapcsolódás más me-

gyei szinten fontos 

intézkedéshez 

ROP – Városfejlesztés prioritástengelyen belül – Helyi közösségi közlekedés infrast-

rukturális feltételeinek javítása beavatkozáshoz kapcsolódik. 

Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése prioritástengelyen belül – Regionális és 

térségi közlekedésszervezés beavatkozáshoz kapcsolódik. 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás 
Mivel konkrét nagyprojekt várhatóan nem érinti a régiót, így 

nem is értelmezhető a hatás. 

Támogatandó projektek becsült száma a me-

gyében: 
Várhatóan 0 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat- for-

rás 
Gyakoriság 

Kimenet (out-

put) 

- épített és fejlesztett kötöttpályás 

hálózat hossza (km) 
    

Eredmény 
- megtakarított eljutási idő a fejlesztett 

szakaszokhoz kapcsolódóan 

(utasóra/év) 

    

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

Győr és Sopron esetében a fenti intézkedés egyes elemei adaptálhatók és valós fejlesztési igényeket elégítenek 

ki. A prioritástengely intézkedéseit a Kohéziós Alap finanszírozza. A nagyprojektek listája azonban nem tartal-

maz a megyében megvalósítandó fejlesztést, ami emellett nem zárja ki, hogy 50 millió euró alatti fejlesztések 

ne lennének majd elérhetők. Fontos látni azonban, hogy a prioritástengely fejlesztéseire elkülönített 512 milli-

árd Ft forrással szemben, közel 638 milliárd Ft-os nagyprojektek állnak, azaz innen nem várható támogatás!!! 

Számos ERFA-típusú városi közlekedési fejlesztés, illetve az agglomerációs közlekedési szövetségek kialakítá-

sa ugyanakkor a ROP-ból kerülhet finanszírozásra.  

Lényeges, hogy az intézkedés tartalma nem ad egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mely projek-

tek a kohéziós, mely ERFA-típusú, így a konkrét projektek esetében egyedi vizsgálat szükséges a forrásbevonás 

megítéléséhez. Ez nyilvánvalóan a ROP tervezését, illetve az abból támogatandó projektek kiválasztását is 

befolyásolja. 
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A stratégia kulcsprojektjei 

 

I. A KÖZOP GYMS megyét érintő nagyprojektjei 

 

Prioritástengely: Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása 

 

Vasúti nagyprojektek (Kohéziós Alapból) 

Projekt 
Össz 

km 

Megvalósítás 

ideje 

Bruttó beru-

házási költség 

(millió Ft – 

2006 évi) 

Egyéb        

GSM-R rendszer kiépítése* 
- 

2007. feb. – 

2010. dec. 85 000 

Sopron-Szombathely-Szentgotthárd korsze-

rűsítése 116 

2008. márc. –

2010. dec. 42 000 

* A nagyprojekt az ország vasúti hálózatán célzottan valósul meg, nem köthetően regionális 

felosztáshoz. Ezért jelenleg nem tudható, hogy ténylegesen a régióban ezen intézkedésből 

mennyi csapódik le. 

 

Közúti nagyprojektek (Kohéziós Alapból) 

Projekt megnevezése 
Fejlesztés jelle-

ge 

Össz 

km 

Megvaló-

sítás ideje 

Projekt össz-

költsége  

(millió Ft) 

/2006. évi br./ 

NINCS GYMS MEGYEI FEJLESZTÉSI JAVASLAT!!!     

 

A prioritástengelyhez kapcsolódóan - országosan - mintegy 876,6 milliárd Ft forrás elosztása 

tervezett. Ebből vasúti nagyprojektre 628 milliárd Ft, míg közúti nagyprojektre 349,370 milli-

árd Ft, azaz mindösszesen 977,370 milliárd Ft. Ez azt jelenti, hogy a beállított keret 111,5%-

ra rúg a prioritástengelyben tervezett nagyprojektek költségei.  

 

 

Prioritástengely: Térségi elérhetőség javítása 

 

Közúti nagyprojektek (ERFA-ból) 

 

Projekt megnevezése 
Fejlesztés 

jellege 

Össz 

km 

Megvaló-

sítás ideje 

Projekt össz- 

költsége (millió 

Ft) 

/2006. évi br./ 

81.sz. főút Fejér, Győr és Komárom megyei szakasza(i) 

11,5t-s burkolat erősítése/fejlesztése 

11,5 t-s 
burk.erősítés 

75,7 2007  24 327 

86.sz. főút Győr, Vas, Zala megyei szakasza(i) Szombathely 

és az országhatár közötti 11,5t-s burk. erősítése/fejlesztése 

11,5 t-s 
burk.erősítés 

135,0 2008-10  17 600 

M85* Győr-Csorna kelet, Csorna elkerülő, Sopron kelet - Pereszteg 

(terv szerinti jelzése M9), (terv jelölés szerint M9) Sopron kelet-oh. 

– ezen belül Csorna elkerülő 22 miliárdFt-al 

Gyorsforgalmi-

vá 

fejleszthető út 
56,9 2008-10 88 000 
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P3/I5. Program az alternatív energiaforrások hasznosításáért 

 

Magyarország Közép-Európai kedvező geopolitikai helyzeténél fogva, már évtizedek óta he-

lyet ad nemzetközi tranzitáló energiahálózati rendszereknek (villamos energia, földgáz), így 

korábban Győr-Moson-Sopron megyét illetően a villamos energia 400 kV-os hálózatainak. 

Ezek a hálózatok még jó ideig biztonsággal el tudják látni a hazai igényeket, azonban a priva-

tizáció során ide került nemzetközi vállalkozások további igényt formálnak nagynyomású új 

földgázhálózatok és földgáztárolók, valamint nagyfeszültségű villamos energia tranzit szállí-

tórendszerek telepítésére is. 

 

 A megye, mint a gazdaságfejlesztés területének része igényt tart arra, hogy valamennyi 

energia nagyrendszernek már a tervezése során a kormányzat bevonja a megye és a régió il-

letékes területi szerveit a létesítés területi feltételeinek megtárgyalásába, ahol saját érdekeit 

már a beruházást megelőzően érvényesíttetheti (folyamatos földhasználati bérleti díj, 

kockázatvállalási díj, gáztárolók, erőművek esetében), azonfelül, hogy kiköti hogy ezek a 

nagyrendszerek a régióban „megcsapolhatók” lehessenek, azaz csatlakozhassanak a meglé-

vő alaphálózati rendszerre, hogy növeljék a hazai ellátásbiztonságot. 

 

 A megyében tervezik a „Kék Áramlat” és a „Nabucco” fantázianevű nagynyomású 

nemzetközi földgáz-hálózati rendszer utolsó szakaszának beépítését az ausztriai Ba-

umgarteni gázfogadó központig, vélhetően a jelenlegi meglévő földgáz 

gerincvezetékhálózattal párhuzamosan fektetett nyomvonalon (lásd az E-6. sz. ábrát). Ezt 

célszerű a győri csomópontba beforgatva csatlakoztatni a hazai rendszerre. 
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E-4. sz. ábra: A Nyugat-Dunántúli Régió villamos energia ellátó hálózati rendszer fejlesztési 

programja 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 168 

 
 

E-5. sz. ábra: A Nyugat-Dunántúli Régió földgázenergia-ellátó hálózati rendszer fejlesztési 

programja 
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Megújuló energiaforrás-hasznosítások növelését tűzte célul az energia ágazat is, amikor 

Európai Uniós vállalásait megtette mind a megújuló energiabázison termelt villamos energia 

támogatott átvételi árának (KÁP) biztosításával, mind számos energiahatékony innovatív 

technológiák ösztönzésével. 

 

 Ezek közül célszerű a Régió szempontjait érvényesíteni oly módon, hogy lehetőleg de-

centralizált erőművi átalakítások épüljenek, főleg kisteljesítményű biomassza, 

biogázalapú fűtőművek, fűtőerőművek, geotermikus mintaerőművek és hibrid technoló-

giák (pl. biosolár, szél-solár, szél-hidrogén, szél-tüzelőanyagcellás berendezések), hogy a 

régió mind a 22 kistérségében olyan energetikai bázisok jöjjenek létre, amelyek a helyi 

lakossági – önkormányzati – kistérségi igényeket elégítsék ki, nem pedig a mai gya-

korlatot folytatva; az állami támogatásokat elavult, magánvállalkozásban gazdálkodó 

erőművek számára foganatosítsák. 

 A Régió energetikai programja javasolja, hogy jelenleg működő 17 ipari parkjába a 

versenyképesség gazdasági programja tervezze be olyan innovatív technológiájú kis-

erőmű létesítését (3 – max. 6 MW villamos és 10 – max. 20 MW hőenergia teljesítmé-

nyű), amely helyi megújuló energiahordozóra alapozva olcsóbb villamos és hőener-

gia-ellátást biztosít az oda tömörült KKV-k számára (területi eloszlásukat lásd az E-6. 

sz. ábrán). 

 Az országos oktatási program tervezze be az oktatás minden szintjén a környezetbarát 

„megújuló energiaforrások és hasznosítások” tantárgyat és alkalmazási módjait, amely 

később foglalkoztatásbővítést és munkahelyteremtést generál. 

 

 
 

E-6. sz. ábra: Megújuló energiabázisú erőmű telepítési programjavaslat a kistérségi közpon-

tokba és az ipari parkokba 
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Regionális energetikai program 
 

Az alapfeltételeknek megfelelően, a regionális energetikai program a Nyugat-Dunántúli Régió 

hosszú távú koncepcionális célrendszerét mindenkor szem előtt tartva, úgy alakítja ki prog-

ramját, hogy a főbb témák besorolhatók legyenek és alátámasszák a fő fejlesztési irányokat, 

célokat és határozzák meg, hogy középtávon abból mit szándékoznak megvalósítani. Ennek 

érdekében a Regionális energetikai program is az 5 fő prioritás alatt csoportosítva jelenik meg 

(lásd az E-7. sz. ábrát). 

 

Az energetikai program prioritásai 
 

1. Környezeti állapot javítása témához kapcsolva: 

 megújuló energiahasznosító, átalakító technológiák létesítése a kistérségekben, 

 megújuló kiserőművek létesítése az ipari parkokban, 

 innovációs program új, környezetbarát technológiák honosítására. 

2. Társadalom megújítása, kohézió erősítése témához: 

 nagyvárosi megújuló pólusok energiatermelés, ellátás korszerűsítése, 

 település rehabilitációk megújuló forrásokkal (nap, geotermikus, hőszivattyús, bio-

gáz, biomassza, szél bázison) 

3. Gazdasági versenyképesség javítása témához: 

 megújuló energia célnövények termesztése (erdő, faültetvény, lágyszárú biomasz-

szák) 

 környezetbarát iparfejlesztés indítása, 

 decentralizált bioüzemanyag előállítás: 

  – alapanyag termelés 

  – nyers-szesz előállítás 

4. Területi felzárkóztatás 

 a „felzárkózó” kistérségek elsődleges támogatása megújuló energiaellátás létrehozá-

sára, 

 kistérségi önkormányzatok szövetkezése „feljogosított fogyasztói” piaci megjelené-

sük szervezése, 

 határon átnyúló biomassza, geotermikus közös projektek, 

 kooperáló határmenti hálózatfejlesztések. 
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Fő fejlesztési irányok 

         
Környezeti  

állapot  

javítása 

 Társadalom 

megújítása, 

kohézió erősítése 

 Gazdasági  

versenyképesség 

javítása 

 Területi  

felzárkóztatás 

 Területi együtt-

működések  

bővítése 

         

Területi megközelítés 

 nagyvárosok és közvetlen agglomerációjuk fejlesztése 

 kis-, középvárosokkal rendelkező kistérségek fejlesztése 

– kistérségi központok fejlesztése 

– kistelepülések lakókörnyezetének, alapszolgáltatásainak fejlesztése 

     

 

    

Regionális energetikai program 

         

 megújuló energia 

hasznosító, át-

alakító technoló-

giák létesítése a 

kistérségekben 

 megújuló kis-

erőművek létesí-

tése ipari par-

kokban 

 innovációs prog-

ram új környe-

zetbarát techno-

lógiák honosítá-

sára 

  nagyvárosi 

megújuló pólu-

sok energiater-

melés, -ellátás 

korszerűsítése 

 település reha-

bilitáció meg-

újuló források-

kal (nap, geot., 

hőszivattyú, bi-

ogáz, szél) 

  megújuló energia 

célnövények ter-

mesztése (erdő, 

faültetvény, lágy-

szárú biomasz-

szák) 

 környezetbarát 

iparfejlesztés 

 decentralizált 

bioüzem anyag 

előáll. 

– alapanyag terme-

lés 

– nyersszesz előál-

lítás 

  „felzárkózó 

kistérségek el-

sődleges támo-

gatása megúju-

ló energiaellátás 

létrehozására 

(11 kistérs.) 

 energetikai 

oktatás, tudat-

formálás, refe-

rencia helyi 

bemutatás 

  helyi energia 

elosztóhálózatok 

bővítése 

 kistérségi energe-

tikus-hálózat lét-

rehozása 

 kistérségi önkor-

mányzatok szö-

vetkezése feljogo-

sított fogyasztói 

piaci megjelenés 

szervezése 

 határon átnyúló 

biomassza, geo-

termikus projek-

tek, hálózatok 

 

E-7. sz. ábra: A Nyugat-Dunántúli Régió hosszú távú (2007–2020) koncepcionális céljai – 

célrendszere 
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Az energia ágazat támogatásának legnagyobb hányada a KOP; Környezeti Operatív Program 

keretében kapja a következő célrendszerbe illesztve: 

 

6. A KOP célrendszere 
 

Az országos hosszú és középtávú tervekben elfogadott fejlesztési célokat alapul véve fogal-

mazható meg az a keret, amelyben értelmezendő a KOP célrendszere. A nemzetközi környe-

zeti, társadalmi és gazdasági folyamatokat figyelembe véve, valamint az ország kötelezettsé-

geit és érdekeit számba véve a következő célrendszert határozták meg. 

 

1) Élhető környezet megteremtése és fenntartása 

A megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése, javítása, illetve 

helyreállítása, a lakosság egészségi állapotának javítása, azaz az egészséges környezet feltét-

eleinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások csökkentése, meg-

szüntetése. 

SPECIFIKUS CÉLOKAT JELLEMZŐ HATÁSINDIKÁTOR: 

 Kompozit indikátor a hulladék- és szennyvízkezelési infrastruktúrára. Azaz 

– A szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe bevont lakosok aránya az összlakosság-

számához viszonyítva 

– Települési szennyvízkezelési hálózatra (legalább II. tisztítási fokozat) rákötött 

lakosság aránya számtani átlagából képzett indikátor. 

 

2) Értékvédelem és megőrzés 

Az ökoszisztémák és vizeink védelme, a fenntartható természeti erőforrás- és területhaszná-

lat, a környezet terhelhetőségét meg nem haladó igénybevétel, a környezet károsodásának 

megelőzése, értékvédő gazdálkodás megvalósítása – figyelembe véve mennyiségi és minőségi 

jellemzőiket is –, valamint a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, fennma-

radásának biztosítása, a bioszféra sokszínűségének megtartása, környezetileg biztonságos 

életfeltételek elérése 
SPECIFIKUS CÉLOKAT JELLEMZŐ HATÁSINDIKÁTOROK: 

 A jó ökológiai állapotot elért felszíni és jó állapotot elért felszín alatti víztestek aránya 

 Vizek kártétele ellen kielégítően védett emberek száma 

 Természeti és természetközeli területek aránya 

 

3) Megelőzés, takarékosság, hatékonyság 

A gazdasági fejlődésben a környezeti szempontok érvényesítése. Ennek feltétele a gazda-

sági fejlődés során a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása és fenn-

tartása, a szennyezések és a hulladék keletkezésének megelőzése, az alacsony anyag- és ener-

gia igényű technikák alkalmazása, a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, 

a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, tudatosság és együttműkö-

dés erősítése. 
SPECIFIKUS CÉLOKAT JELLEMZŐ HATÁSINDIKÁTOROK: 

 Energiaintenzitás (kgoe per 1000 Euro). 

 Primer fosszilis energia felhasználás 

 Domestic Material Consumption (DMC) 

 

Az energetika ily módon a 3. sz. célrendszerbe került. 
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7. A célokhoz kapcsolódó prioritási tengelyek vázlata 
 

Egészséges, tiszta települések (a KOP célrendszer 1. céljának elérésére) 

A településeken végrehajtandó környezeti fejlesztések felölelik a hulladékgazdálkodást (a 

komplex hulladékkezelési rendszerek kialakítását, a szelektív hulladékkezelés elterjesztését, a 

kiemelt hulladékáramok kezelését, egyes az előírásokat ki nem elégítő hulladékkezelő léte-

sítmények bezárását, lezárását, rekultiválását stb.); a települési szennyvízkezelést; a környeze-

ti kármentesítést. A fejlesztések érintik, vagy érinthetik majd az ország teljes lakosságát, és az 

esetek több mint 95%-ában az EU által kötelezően előírt normák elérésének teljesítése a tiszta 

és biztonságos települések kialakítása a fő cél. 

 

Vizeink jó kezelése (a KOP célrendszer 2. céljának elérésére) 

Befejeződik a Duna árvízvédelmi rendszerének kiépítése és folytatódik a Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztésének megvalósítása, megvalósulnak egyéb vízfolyások árvízvédelmi fejlesz-

tései és az önkormányzati tulajdonú árvízvédelmi rendszerek fejlesztése. 

A vízgyűjtő gazdálkodás és az integrált vízhasznált intézkedései felölelik többek között; a 

vizek jó állapotának az elérése érdekében a VKI által előírt intézkedéseket (monitoring, vizek 

mennyiségi és minőségi védelme). Annak érdekében, hogy vizeink 2015-re elérjék a jó álla-

potot; megvalósulnak vízvédelmi, térségi vízvisszatartási, vízpótlási és vízrendszer rehabilitá-

ciós fejlesztések (komplex vízvédelmi beruházások, vízfolyások, tavak, holtágak fejlesztései, 

felszín alatti vizek további szennyezését megakadályozó intézkedések, síkvidéki vízrendezés). 

 

Természeti értékeink jó kezelése (a KOP célrendszer 2. céljának elérésre) 

A természetvédelem területén megvalósuló beavatkozások magában foglalják a NATURA 

2000 és egyéb védett területek természetvédelmi fejlesztéseit (faj- és élőhelyvédelem, erdei 

iskolák, vonalas létesítmények tájromboló hatásának mérséklése, élőhelymegőrző mező- és 

erdőgazdálkodás). A fejlesztések érintik vagy érinthetik majd természetvédelmi szempontból 

az ország területének 20%-át, megvédik az ország ma még gazdag biodiverzitását. 

 

Környezetbarát energetikai fejlesztések (a KOP célrendszer 3. céljának elérésére) 

A környezetbarát energetikai fejlesztések során a megújuló energiaforrásokból nyert ener-

gia nagyobb arányú felhasználása és az energiahatékonyság fejlesztése nyer támogatást. 

A megújuló energia felhasználási arány növelésének szinergikus hatása nagy jelentőségű a 

mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás szerkezetváltoztatása és az ezzel elérhető versenyképes-

ség javítása szempontjából is. 

 

Fenntartható termelés és fogyasztási szokások erősítése (a KOP célrendszer 3. céljának elérésére) 

A környezeti megfontolások előtérbe helyezése (anyagtakarékosság jegyében a hulladékke-

letkezés megelőzése és a másodnyersanyagok hasznosításának növelése: energiatakarékos-

ság; a humán lakókörnyezet és a természetvédelmi értékek további károsodásának megelőzé-

se) számos területen vezethet a gazdasági hatékonyság növeléséhez. Ezen területek: a magán 

és közösségi termelés és szolgáltatás „ipari ökoszisztéma” alapon történő szervezése és a kör-

nyezetvédelmi ipar, a környezetbarát, elérhető legjobb technológiák és technikák bevezetése, 

valamint a tudatosan és takarékosan gazdálkodó fogyasztási szokások kialakulásához vezető 

környezeti szemléletformálás. Fontos a környezetbarát életmód és fenntartható fogyasztás 

feltételeinek megteremtése. A fejlesztések érintik vagy érinthetik szinte bármely önkormány-

zatot és intézményeit, a kis- és középvállalkozások legtöbbjét. A fejlesztések eredményeképp 

alacsony környezetterhelésű, anyag- és energiatakarékos, területkímélő és jelentős foglalkoz-

tatási kapacitással bíró gazdasági vállalkozások fejlődnek ki, megadva a jövő környezetvé-

delmének és versenyképességének biztonságos feltételeit. 
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A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM VÉGSŐ SZERKEZETE 

 

Átfogó cél 
A jólét fenntartható növelése alapjául szolgáló környezetminőség és természeti állapot meg-

őrzése. 

 

Specifikus célok és prioritások 
1. Élhető környezet megteremtése és fenntartása 

 – Egészséges, tiszta települések 

2. Értékvédelem és megőrzés 

 – Vizeink jó kezelése 

 – Természeti értékeink jó kezelése 

3. Megelőzés, takarékosság, hatékonyság 

 – Környezetbarát energetikai fejlesztések 

 – Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése 

 

 

AZ OP PRIORITÁSTENGELYEI 

(az energetika a 4. sz. prioritási tengely részét képezi) 

 

1. Egészséges, tiszta települések prioritási tengely (59,8%, 780 Mrd Ft) 

 Hulladékgazdálkodás 

 Szennyvízkezelés 

 Környezeti kármentesítés 

 Vízbázis-védelem és ivóvízminőségjavítás 

 

2. Vizeink jó kezelése 

 Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása 

 Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadá-

lyozása 

 A VKI végrehajtásának állami intézkedései 

 

3. Természeti értékeink jó kezelése prioritási tengely (2,3%, 30 Mrd Ft) 

Közösségi jelentőségű ás védett természeti értékek, valamint védett területek megőrzé-

se, helyreállítása, fejlesztése 

Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése 

(beruházások) 

Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklését szol-

gáló beruházások 

 Az erdei iskola hálózat fejlesztése 

 

4. Környezetbarát energetikai fejlesztések prioritási tengely (5,9%, 77 Mrd Ft) 

 A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása 
 Biomassza energetikai létesítményekre épült térségi rendszerek kialakítása/átalakítása hő és/vagy 

villamos energia termelésre; 

 Mezőgazdasági hulladékokat pelletáló, brikettáló kapacitások építése; 

 Villamos energia hálózatra termelő, és autonóm fotovoltaikus rendszerek; 

 Napkollektoros közösségi és egyéni hőtermelő rendszerek; 

 Meglévő vízierőművek energetikai korszerűsítése, kis teljesítményű erőművek létesítése; 

 Biogáz hasznosító rendszerek kialakítása/átalakítása hő- és/vagy villamos energia termelésre; 

 Bio-üzemanyagok előállítása; 

 Geotermikus hő- és/vagy villamos energia termelésre alkalmas rendszerek kialakítása/átalakítása; 
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 Hőszivattyús fűtési és hűtési rendszerek; 

 Kisteljesítményű szélerőgépek, sziget üzemmódban termelő és középfeszültségű hálózatra termelő 

közösségi szélerőművek; 

 Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségű távfűtő rendszerek ki/átalakítása; 

 Kombinált rendszerek, különböző technológiák együttes alkalmazásának kialakítása; 

 Villamos energia termelő rendszerek hálózati integrációjának keretfeltételeinek fejlesztése; 

 Egyéb megújuló energiaforrások, amennyiben meg tudnak felelni a szabályozhatósági kritériumoknak. 

 Hatékonyabb energia felhasználás 

 

5. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely (3,1%, 

40 Mrd Ft) 

 Fenntartható termelés 

 Fenntartható fogyasztás elősegítése 

 Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések 

 

 

INDIKÁTOROK 

 

1. Egészséges, tiszta települések prioritási tengely 
 Települési hulladék – értékelési indikátor (forrás: EUROSTAT): Hasznosított / komposztált / Égetett 

/ Lerakott / Összesen; Mértékegység: kg/fő/év 
 Települési hulladék – nyomon követési indikátor (forrás: EMIR): A KEOP műveletek eredményeként a 

hasznosított települési hulladék (ezen belül anyagában és energetikai hasznosítás) mennyisége 
 Települési hulladék – értékelési indikátor (forrás. OSAP): A szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe 

bevont lakosok aránya az összlakosság-számához viszonyítva (%) 
 Települési hulladék – nyomon követési indikátor (forrás: EMIR): A KEOP műveletek eredménye-

ként a szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe bevont lakosok száma (fő) 
 Települési hulladék – nyomon követési indikátor (forrás: EMIR): EU magindikátor: Number of 

waste projects (db) 
 Szennyvízkezelés – értékelési indikátor (forrás:): A korszerű (EU követelményeket kielégítő) 

szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott lakosság aránya (%) 
 Szennyvízkezelés – nyomon követési indikátor (forrás: EMIR): A KEOP műveletek eredményeként 

a korszerű (EU követelményeket kielégítő) szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott lakosság száma 

(fő) 
 Ivóvízminőség: Nem megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok száma (fő) 
 Környezeti kármentesítés – értékelési indikátor (forrás: KvVM

*
): A talajok és Magyarország ivóvíz-

ellátásának alapját képező felszín alatti vizek szennyezettségét csökkentő beavatkozások során a 

kármentesítéssel érintett szennyezett közel mennyisége (ezer m
3
) 

 

2. Vizeink jó kezelése prioritási tengely 
 Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása – értékelési indoktor: Vizek kártétele ellen kielégítően (előírá-

sok szerint) védett lakosság (ezer fő) 
 Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása – nyomon követési indikátor (forrás: EMIR): A KEOP műve-

letek eredményeként a vizek kártétele ellen kielégítően (előírások szerint) védett lakosság (ezer fő) 
 Vizeink mennyiségi és minőségi védelme – értékelési indikátor: A jó ökológiai állapotot elért felszí-

ni és a jó állapotot elért felszín alatti víztestek aránya (%/%) 
 Vizeink mennyiségi és minőségi védelme – nyomon követési indoktor: A KEOP műveletek eredmé-

nyeként az érintett víztestre vonatkozóan a fajlagos környezetterhelés csökkenése (%) 
 

3. Természeti értékeink jó kezelése prioritási tengely 
 Természeti értékeink jó kezelése – értékelési indikátor: Az élőhelyvédelmi irányelv mellékletein sze-

replő élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének összesített változása az irányelv 11. cikke 

szerint szükséges jelentés alapján 
 Természeti értékeink jó kezelése – nyomon követési indikátor: A KEOP műveletek eredményeként 

élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (ha) 

                                                 
*
 Megjegyzés: javasoljuk, hogy az értékelési indikátorok jobban tükrözzék a KEOP beavatkozásainak hatását. 
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 Természeti értékeink jó kezelése – nyomon követési indikátor: A KEOP műveletek eredményeként 

Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények (elektromos vezetékek, utak, vas-

utak, csatornák) hossza (km) 
 Természeti értékeink jó kezelése – nyomon követési indikátor: A KEOP műveletek átalakított ill. új 

erdei iskolák száma 
 

4. Környezetbarát energetikai fejlesztések prioritási tengely indikátorai 
 • Környezetbarát energetikai fejlesztések – értékelési indikátor: Megújuló energiahordozóból termelt 

villamos energia részaránya a villamos energia felhasználáson, illetve az összes megújuló energia 

(villamos + hőenergia) részaránya az összenergia felhasználáson belül (%) 

 • Környezetbarát energetikai fejlesztések – nyomon követési indikátor (forrás: EMIR): A KEOP műve-

letek eredményeként megújuló energiahordozóból termelt villamos energia, illetve az összes megúju-

ló energia (villamos + hőenergia) termelése; (EU magindikátor: Additional capacity of renewable 

energy production (MWh) Villamos energia: GWh/év, összes megújuló: GJ/év 

 • Környezetbarát energetikai fejlesztések – nyomon követési indikátor: A KEOP műveletek eredmé-

nyeként energiahatékonysággal kiváltott éves energia megtakarítás (GJ/év) 

 • Környezetbarát energetikai fejlesztések – nyomon követési indikátor: A KEOP műveletek eredmé-

nyeként az üvegházhatású gázok éves energia megtakarítás (GJ/év) 

 

5. Fenntartható termelés és fogyasztás ösztönzése prioritási tengely 
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ENERGETIKA A ROP Regionális Operatív Programban 

PRIORITÁSI TENGELY: 

 

Megújuló-és alternatív energiaforrások komplex (hőhasznosítás és villamosenergia-

termelés + egyéb célú) térségi vagy települési közösségi rendszerekben való hasznosítása 

– (ROP) 
A közösségi felhasználás biztosítja a kistelepülések igényeihez alkalmazkodó, környezetbarát 

rendszerek kialakításának lehetőségét, fenntartását energetikai „autonómiák” létrehozását a 

biztonság-megőrzés keretein belül. Olyan fejlesztések, melyek nem haladják meg a 0,5 MW 

teljesítményt (hőhasznosítás, elektromos áram termelés vagy komplex rendszerben egyaránt). 

A beavatkozás elsősorban a kistelepüléseken (1000 fő lakosságszám alatti) megvalósuló fej-

lesztések esetében valósul meg. 

 Helyi biomassza-fűtőművek építése, napkollektorral kombinált rendszerek kialakítása 

 Szélenergia-hasznosításhoz kapcsolódó közösségi szélerőművek létesítése 

 Geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó infrastruktúra kialakítása és beruházá-

sok megvalósítása 

 Biogáz energetikai felhasználását célzó beruházások 

 

Regionális program prioritás 
 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KOMPLEX (villamos és hő, egyéb célú) TÉRSÉ-

GI, TELEPÜLÉSHÁLÓZATI közösségi rendszerekben való hasznosítása 

 

Cél: A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 22 kistérségi településközpontjában a település-

központi önkormányzati intézmények hőenergia (fűtés/hűtés és HMV) ellátás biomassza ala-

pú közelhő ellátása, kogenerációs kiserőművel és rövid távhőellátó vezetékhálózattal 

 
Célkitűzések Indiká-

tor 

típusa 

Indikátor 

(megnevezés és 

mértékegység) 

Alap 

(2004) 

C.l 

(2008) 

Adat- 

forrás 

Gyakoriság 

Hálózati rendszert 

alkotó biomassza 

alapú, 22 kistérségi 

intézményi hőener-

gia-ellátás 

kogenerációs kis-

erőművel, rövid 

távhővezeték-

hálózattal 

ered-

mény 

 biomassza 

kiserőművek 

teljesítőké-

pessége 

[MW] 

 hőtávveze-

ték hálózat 

[km] 

 hőfogyasztói 

igények [GJ] 

[MWh] 

 villamos 

energia ter-

melés 

[MWh] 

- Pvill 11 – 

max. 20 

MW 

Phő 50 – 

max. 100 

MW 

BM – 

Önkorm. 

GKM 

évente 

 

Prioritás leírása (prioritások és a kapcsolódó célok, indikátorok felelőseit a fenti táblázat 

tartalmazza) 

A ROP – Települési közösségi rendszerfejlesztések prioritásaiban helyet kapnak a megúju-

ló energiaforrásokra, így a helyi biomassza potenciális energiára alapozott településköz-
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ponti autonóm energia átalakító (kiserőművi) és energiaellátó távhő (hálózati) rendszerfej-

lesztések. 

A régió mind a 22 kistérségének központja intézményeinek hőenergia ellátását át kívánja állí-

tani a földgázalapú ellátásnál min. 10%-kal olcsóbb helyi tüzelőanyag-bázisú új rendszer-

re, ahol az erőművi technológiák különbözőek lehetnek (szilárd faapríték-tüzelésű, faelgázo-

sító, biogázalapú, hibrid rendszerű stb.), a közelhőellátási rendszer hálózata 300 – max. 500 

fm. Az egyes kierőművek vill. teljesítőképessége max. 0,5 MW, a hőteljesítményük 3–5,0 

MW. 

A projekt legjobb példa a „hálózati rendszer”-t képező, együtt, a 22 kistérségi település-

központra kidolgozandó – klaszterbe is foglalható – megújuló energiahasznosító műszaki 

infrastrukturális berendezési technológiák elterjesztésére, a megújuló energiahordozói rész-

arány növelés módjára. 
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Javasolt 2007-13/20. „Intézkedés” - beavatkozás
39

 leírása 

(fejlesztési csomag / pályázati felhívás / támogatási konstrukció javaslat, nevesítendő kiemelt regionális projekt, 

kistérségi integrált fejlesztés, stb.) 

Cím: 
Megújuló, biomassza alapú hőenergiaellátó rendszer a NYUDU Régió 22 településköz-

ponti intézményeinek környezetbarát, takarékos hálózatára 

Kapcsolódó prioritás 

megnevezése 
Környezeti káros kibocsátás csökkentés; energiahatékony átalakító technológiák 

Az intézkedés tartal-

mának rövid leírása 

NYUDU Régió 22 településközpontja intézményeinek földgázellátó rendszereinek átállí-

tása biomassza alapú új kiserőműből táplált közelhő energiaellátásra, 22 kiserőmű létesí-

tésével és saját közelhő-ellátási csővezetékhálózat és hőközponti csatlakozás kiépítésével 

Az intézkedés céljai 
1. gazdaságos önkormányzati intézményi hőenergia ellátás; 2. zöldáram termelés; 

3. megújuló energiaforrás-hasznosítás növelés 

Támogatandó tevé-

kenységek (projekt-

elemek) 

• biomassza alapanyag termelés;  

• környezetszennyezés csökkentés (CO2 keresk.); 

 • energiahatékonyság (intézményekben);  

• földgáz import csökkentés;  

• kiserőművi technológiák telepítése;  

• közelhőellátás csővezetékhálózat építés 

Az intézkedés régió, 

megye specifikus 

szempontjai 

 megújuló energiahasznosító klaszter alapítása, kiterjesztése 

 decentralizált fejlesztési hálózatban esélyegyenlőség 

Célcsoportok: 
• települési önkormányzatok; • helyi tüzelőanyag-alapanyagtermelők; • helyi KKV kivi-

telezők; • helyi új szolgáltatók; • új iparfejl. vállalatok 

Lehetséges kedvezmé-

nyezettek: 

 önkormányzatok intézményei, közvetve a lakosság 

 az építő, kivitelező és szolgáltató vállalkozások 

A végrehajtás javasolt 

módja: 

Két változat lehetséges: 

 egyfordulós nyílt pályázat 

 más intézkedéssel integráltan, egyszerre megvalósítandó pályázati felhívás 

Projekt kiválasztási 

kritériumok 

Jogosultsági feltételek 

Szakmai kritériumok 

Pénzügyi kritériumok 

Lehetséges régióhatáron túlnyúló hatás minta „hálózati” projekt, adaptálható 

Pénzügyi Terv (Ft) 

Támogatás formája: Pl. Vissza nem térítendő támogatás 

Adható támogatás/ 

projektméret: 

Minimum: 80% 

Maximum: 90% 

Saját forrás (%): 
/Megjegyzés: SA jelenlegi jogszabályok értelmében az integrált 

fejlesztések esetében a támogatási arány magasabb lehet (!)/ 

Támogatandó projektek becsült száma: 22 alprojekt 

Számszerűsíthető célok, az intézkedés hatásai (monitoring indikátorok) 

Típus Indikátor Tényadat 
Cél 

(2014) 

Adat-  

forrás 
Gyakoriság 

Kimenet  

(output) 

 kiserőmű;  

 távhővezeték hálózat;  

 intézményi csatlakozó berende-

zés 

teljesítmény 

[MW];  

hossz [km] 

…. [MW] 

…. [km] 

BM - 

Önkorm. 

Vállalk. 

évente 

Eredmény 
 hőfogy. igények 

 vill. energia termelés 

[GJ] 

[MWh] 
 

Önkorm. 

Szolgáltató 
évente 

Előkészítés 

A támogatás igénybevételéhez kidolgozandó 

tervdokumentációk: 

 megvalósíthatósági tanulmány, hatáselemzés 

 engedélyezési + kiviteli tervek 

A javaslat további kidolgozása, egyeztetése 

során bevonandó szervezetek: 

 biomassza termelés, előkészítés, logisztika 

 fogyasztói kör bevonása, lekötése 

 szolgáltató lekötése 

Egyéb javaslatok, megjegyzések: 

                                                 
39

 Egyszerűség kedvéért az intézkedés szót használjuk. 
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 munkaközi objektív monitoring szervezése, működtetése 

 végső átvevő, szolgáltató megszervezése 

 

Finanszírozási terv 2007-13: a NYUDU Régió és benne Győr-Moson-Sopron részére kö-

zéptávra 
[Mrd Ft] 

Intézkedések / be-

avatkozások 

Finanszíro-

zás (hazai 

forrás) 

EU forrás 

(ESZA/ 

ERFA/KA/ 

EMVA/HA) 

Összes 

fejlesztés 

[mrd Ft] 

EU 

támoga-

tás 

[mrd Ft] 

Hazai 

állami 

támogatás 

[mrd Ft] 

Becsült saját erő 

Önkor-

mányzati 

magán 

22 kistérség kp. 

kiserőműre 

 x 17,6 15,84 1,76 - - 

22 kistérség 

közelhő-ellátás 

hálózata + csatl. 

berend. 

 x 3,3 2,97 0,33 - - 

összesen  

[mrd Ft] 

  20,9 18,81 2,09   

Győr-Moson-

Sopron megye 

kistérség kp.-i 

kiserőművek 7 db 

részarány 

[%] 

31,8 

 6,64 5,98 0,665   

 

 

 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PROJEKT FISHEK 

 

Osztrák-magyar Kisprojekt Alapra benyújtott megújuló energia pályázatok – 2006 

 

szám pályázó cím Teljes összeg 
Támogatási 

igény 

022 
Kisalföldi Vállalkozásfej-

lesztési Alapítvány 

Megújuló Energiaforrás 

Szakértői Hálózatépítés 
10 363 060 9 838 060 

104 
Répceszemere Község Ön-

kormányzata 

Megújuló energiát hasznosító 

erőműtervek Répceszemerén 
10 000 000 9 500 000 

113 

NyME Erdő- és Fahasznosí-

tási Regionális Egyetemi 

Tudásközpont 

Megújuló energia – határon 

átnyúló szinergiák és straté-

giák 

9 840 000 9 348 000 

118 Pannon Egyetem 
Regionális Bioinnovációs 

Központ tervezése 
10 680 000 9 975 000 

 Összesen:  40 883 060 38 661 060 
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V. Térségi együttműködések erősítése 

Győr-Moson-Sopron megye két uniós országgal határos: Ausztriával, illetve Szlovákiával. A 

határ menti kapcsolatok – főként az osztrák féllel – rendkívül megerősödtek az elmúlt egy-

másfél évtized folyamán, melyek további támogatása fontos a megye számára. Annak ellenére, 

hogy a határ menti kapcsolatok egy-két területen már intézményesült formát nyertek 

(West/Nyugat Pannon Euregio, Hármas Dunavidék Euregio, CENTROPE Platform), a megye 

kötődése a közép-európai térhez még gyengének mondható. 

Mind a tőkebefektetéseket, mind az export irányultságát tekintve kitüntetett szerepe van a me-

gye gazdasági életében Ausztriának. Így a határ menti és a transznacionális együttműködések-

ben kiemelkedő szerepe van ennek a gazdasági orientációnak. A csatlakozást követően, de idő-

ben eltolva jelenik meg majd a Schengeni Egyezmény hatályba lépésének (2007. december), 

valamint az osztrák oldali munkavállalási korlátok feloldásának (2010) hatása. 

Győr-Moson-Sopron megye a Nyugat-dunántúli régió részeként már 1995 óta folyamatosan 

részt vett a PHARE CBC támogatásával megvalósuló határ menti programokban (magyar-

osztrák, magyar-szlovák, magyar-osztrák-szlovák PHARE CBC programok), majd a csatlako-

zást követően az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA és a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna 

Szomszédsági Programban. A megye területfejlesztési szereplőinek egyik legsikeresebb minta 

területei voltak ezek a programok az Európai Unió támogatási programjaira történő felkészülés-

ben és számos, a régió szükségleteiből fakadó fejlesztés megvalósításában (innováció-, gazda-

ság-, megújuló energia fejlesztések és együttműködések). 

2007-től a korábbi Phare CBC és Interreg IIA és IIIA program a Strukturális Alapok újonnan 

kialakított 3. Célterületét lefedő Területi Együttműködési Program keretei között folytatódik. 

Mind az osztrák, mind a szlovák határszakaszra önálló programdokumentum készült 2006 fo-

lyamán. 

Az új európai és egyben kelet-közép európai regionális fejlődés egyik lehetséges növekedési 

pólusa a kirajzolódóban lévő Bécs-Pozsony-Budapest tengely. A fejlődési tengelyhez való csat-

lakozásból származó előnyök és lehetőségek kihasználását nagymértékben elősegítené egy a 

Győr-Moson-Sopron megye és a két szomszédos főváros között megvalósuló szorosabb 

együttműködés. Ez - Brno és Vas megye térségével kiegészülve – egyre markánsabban jelenik 

meg az 2003. decemberben az érintett területek politikai vezetői által aláírt CENTROPE kez-

deményezés keretei között. Ebben a négy országot érintő együttműködési rendszerben fontos 

alrendszert képeznek a Bécsújhely-Kismarton-Sopron és a Bruck an der Leitha-

Mosonmagyaróvár városrégiók. Ez utóbbi esetében Grenzkommunal forum elnevezéssel elin-

dult a hármas-határ térségében elhelyezkedő települések együttműködésének formalizálása. 

Míg a Fertő-tó körül az 1993-ban alakult osztrák-magyar közös nemzeti park térsége 2001-ben 

a Világörökség részévé vált Fertő-táj Világörökség elnevezéssel. 

A megye északi határa mentén a korábbi viszonylag erős perszonális és munkaerő-piaci kapcso-

latok a rendszerváltást követően – az önálló Szlovákia és a szlovák-magyar külpolitikai viszony 

problémái miatt mérséklődtek. E téren a politikai helyzet enyhülésével párhuzamosan minden-

képpen a szlovák-magyar kapcsolatok felerősödésére kell számítani, mely megjelenési formája 

elsősorban – főként a magyarok lakta déli területekkel – a perszonális és a településközi kapcso-

latok, valamint a gazdasági élénkülésében mutatkozik meg.  

Az országhatár menti fekvés lehetővé teszi a komparatív előnyök számos formájának kiaknázá-

sát, így a gazdasági kooperációk kiszélesítését (pl. ipari, mezőgazdasági), a turizmus egybekap-

csolását, az egyes országok különböző infrastrukturális rendszereink egybefűzését. A határon 
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átnyúló kapcsolatok kiszélesítésével lehetőség nyílik a Győr-Moson-Sopron megyei városok 

települési funkcióinak határon túli érvényesítése (elsősorban Győr, Sopron és Mosonmagyaró-

vár esetében), ami a különféle közjavak és közszolgáltatások kölcsönös igénybevételében nyil-

vánul meg (pl. közép és felsőoktatás). Végül megemlítendő a civil társadalom akciótereinek 

kiszélesítéséből a települések közötti kapcsolatok (testvérváros, testvérközség) származó társa-

dalmi előnyök. 

Győr-Moson-Sopron megye külső kapcsolatrendszerében a külföldi (osztrák és szlovák) kap-

csolatok mellett természetesen nagyon fontos szerepet játszanak a belföldi, megyehatáron 

átnyúló történeti-gazdasági kapcsolatok is, hiszen három megyével is határos. Délről a szintén 

a Nyugat-dunántúli régióhoz tartozó Vassal, valamint délről és kelet felől a Közép-dunántúli 

régióból Veszprém megyével, illetve Komárom-Esztergom megyével. Utóbbival a Duna, mint 

kiemelt fejlesztési térség, a lehetséges közös szlovák kapcsolatok, valamint a kialakult gazda-

sági és közszolgálati kapcsolatok miatt az együttműködés erősítése szükséges. A Győr-

Moson-Sopron megyei program mindhárom megye irányába megfogalmaz olyan gazdaság-, 

illetve közlekedésfejlesztési programokat, amelyek az egymással szomszédos megyék közös 

összefogásával valósíthatók meg sikeresen. 

 

Általános célok 

 a határ közelségéből fakadó előnyök és lehetőségek kihasználása a határon átnyúló együtt-

működések élénkítésével és támogatásával 

 a szomszédos megyékkel történő együttműködés fokozása, megyehatárok mentén fekvő 

periférikus térségek helyzetének javítása. 

 

A prioritástengely megvalósítását segítő intézkedések 

A szükségletek a stratégiai célok és a kiemelt célcsoportok alapján a határ menti együttműködés 

erősítése prioritás megvalósulását – összhangban a már futó és a jövőben tovább folytatódó 

Területi Együttműködési programokkal – a következő intézkedések segítik: 

P4/I1.: Együttműködés a nagyvárosi terekben 

P4/I2.: Együttműködés az osztrák-magyar határ mentén 

P4/I3.: Együttműködés a szlovák-magyar határ mentén 

P4/I4.: Együttműködés egy új közép-európai térben - CENTROPE 

P4/I5.: Megyehatárokat átlépő együttműködés 

 

 

A P4/I1 intézkedést a Győri agglomerációs és a Soproni program fedi le, de számos ponton 

átfedésben van a P2/1-3 intézkedésekkel is. 

A P4/I2 intézkedést teljes egészében, a P4/I4 intézkedést pedig részben fedi le az Ausztria-

Magyarország Területi Együttműködési Program 2007-2013. 

A P4/I3 intézkedést teljes egészében, a P4/I4 intézkedést pedig részben fedi le az Magyaror-

szág-Szlovákia Területi Együttműködési Program 2007-2013. 

A P4/I5 intézkedés átfedésben van P3/I1-5 intézkedésekkel. 
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VI. FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK 

 

A fejezet a program megvalósítására rendelkezésre álló forrásokat próbálja számba venni. 

Miután alapvetően közösségi célú fejlesztéseket fogalmaz meg a megvalósításuk ösztönzésére 

elsősorban Európai Uniós és állami források szükségesek. Az addicionalitás elve mentén mű-

ködő társfinanszírozási rendszerben a helyi önkormányzatok, a megyei önkormányzat, vala-

mint a civil szervezetek és vállalkozások projektek megvalósítására rendelkezésre álló, moz-

gósítható saját forrásait egészítik az említett közösségi támogatások. Ugyanakkor számolni 

lehet azzal is, hogy az üzleti környezetet javító fejlesztések további magán beruházásokat ösz-

tönözhetnek a tréségben. Ez utóbbira pontos becslést nehéz adni, mert a generált beruházások 

nagyságrendje jelentősen függ az egyes projektek hatékonyságától és sikerétől. 

A finanszírozási forrásokat még lehet különböztetni biztosságuk, vagy bizonytalanságuk alap-

ján. Jelenleg csak az Európai Unió által társfinanszírozott források céljai láthatók előre a 

2007-2013-as időszakra. Ezek a források az Új Magyarország Program (II. Nemzeti Fejleszté-

si Terv) és az azt megvalósító operatív programokon keresztül lesz elérhető. Tisztán hazai 

fejlesztési forrást jelenleg csak 2007-re lehet előrelátni a Parlament által elfogadott 2007. évi 

költségvetési törvény alapján. Az éves hazai tervezés nem ad lehetőséget, hogy több évre elő-

re tervezzük a támogatási források mértékét.  

Az alábbiakban a program céljainak finanszírozását lehetővé tevő forrásokat mutatjuk be. 

 

1. Várható állami támogatások 2007-13 

A tervezési időszakra vonatkozóan legpontosabban az európai unió társfinanszírozásával 

megvalósuló programok fejlesztési forrásait lehet megbecsülni, ezért az alábbiakban részlete-

sebben kerülnek ezek a források bemutatásra. 

 

1.1. EU támogatások társfinanszírozásával összefüggő források (Új Magyarország 

program 2006. november – a kormány által elfogadott változat) 

Az EU költségvetésének kohéziós politika fejezetéből a 2007-2013-as időszakra Magyaror-

szág számára 22,4 milliárd euró uniós forrás áll rendelkezésre (2004-es árakon). Ezen uniós 

forrást kiegészíti a magyar állami hozzájárulás, amely a teljes felhasználható keret 15%-át 

teszi ki, így összesen 26,2 milliárd eurót lehet fejlesztésekre fordítani. A forintban megadott 

adatok tájékoztató jellegűek, jelenleg a Pénzügyminisztérium által 2007. évre megadott 265 

Ft/euró árfolyammal számolva összesen 6.943 milliárd forintot használhat fel az ország 2007 

és 2013 között. Ezen források kiegészülnek még a fejlesztéseket megvalósító szervezetek 

(vállalkozások, nonprofit szervezetek stb.) saját, privát forrásnak tekinthető ráfordításaival, 

így összességében ezen keretnél még nagyobb volumenű fejlesztések valósulhatnak meg. 

A kohéziós politika fejezetében a források három fejlesztési alapból származnak:  

 a Kohéziós Alapból (KA) - közlekedés, környezetvédelem, energia 

 az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) pl. fizikai beruházások, eszközök be-

szerzése, K+F 

 az Európai Szociális Alapból (ESZA) pl. humán erőforrás fejlesztés, munkaerőpiachoz 

kapcsolódó intézkedések, képzések, közigazgatás korszerűsítése. 
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Magyarország számára a kohéziós fejezeten kívül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-

tési Alapból további mintegy 3,4 milliárd euró fejlesztési forrás áll rendelkezésére az Európai 

Uniótól. 

Az Új Magyarország programban Győr-Moson-Sopron megye számára elérhető források a 

következők: 

Kötelezettségvállalás (265 Ft/euró) 

Operatív programok EU forrás 
EU támogatás 

millió euró 

EU támogatás mil-

lió forint 

Gazdaságfejlesztés ERFA 2 437 645 912 

Közlekedés ERFA + KA 6 290 1 666 792 

Társadalmi megújulás ESZA 3 362 890 854 

Elektronikus közigazgatás ERFA 36 9 469 

Államreform ESZA 145 38 539 

Társadalmi infrastruktúra ERFA 1 949 516 465 

Környezet, energia ERFA + KA 3 853 1 021 034 

Nyugat-Dunántúl ERFA 464 122 895 

Végrehajtás támogatása ERFA 343 90 920 

Európai Területi Együttműködés ERFA 343 90 895 

Agrár és Vidékfejlesztési Program EMVA 3 806 1 008 548 

Halászati Program EHA 34 9 087 

Nemzeti Teljesítmény Tartalék - 373 98 956 

Összesen - 23 435 6 210 365 

 

A táblázatban szereplő forrásokra pályáznia kell a megye önkormányzatainak, civil szerveze-

teinek, vállalkozásainak. Egy magas szintű projektfejlesztési aktivitás mellett, remélhetőleg a 

Nyugat-dunántúli ROP-ból legalább lakosság arányosan, míg az ágazati operatív programok-

ból a lakosság arányánál több forrásban részesül majd a megye. 

Az Államreform, az elektronikus közigazgatás és a társadalmi megújulás operatív programok 

részben, kb. 20-25 % erejéig tartalmaznak forrásokat a 2. célterülethez tartozó Közép-

Magyarországi régióra. A konvergencia célkitűzés alá tartozó regionális operatív programok 

közötti forrásmegosztásnál az Új Magyarország Program figyelembe vette a lakosságszámot 

(20%-os súllyal), a települések számát (10%), a munkanélküliséget (20%), az elmaradott tele-

pülésen élők számát (10%), valamint az egyes régiók fejlettségét (40%). Ennek alapján a ré-

gió közötti forrásmegosztás a következő: 

 

A regionális operatív programok for-

rásmegosztása 

Az OP-k aránya 

Nyugat-Dunántúl fejlesztése OP 10,92 % 

Közép-Dunántúl fejlesztése OP 11,96 % 

Dél-Dunántúl fejlesztése OP 15,25 % 

Dél-Alföld fejlesztése OP 17,63 % 

Észak-Alföld fejlesztése OP 22,96 % 

Észak-Magyarország fejlesztése OP 21,28 % 

Összesen 100,0 % 
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1.2. Nyugat-dunántúli régió operatív programja 

A regionális operatív program forrásait a régió az alábbiakban kívánja megosztani az egyes 

prioritások és beavatkozási területek között (A regionális Fejlesztési Tanács és a Kormány 

által elfogadott 2006.12.06-i változat): 

 

Prioritás 
EU + állami támogatás 

Millió Ft megoszlás 

Gazdaságfejlesztés 22 200 16,0% 

Helyi vállalkozások fejlesztése tanácsadással és hálózatoso-

dással  
4 400 3,2% 

Komplex befektetés ösztönzés, a befektetői környezet fej-

lesztése 
14 000 10,0% 

A gazdaság fejlődését szolgáló humánerőforrás-fejlesztés 

regionális eszközrendszere 
3 800 2,7% 

Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 36 000 25,8% 

Gyógy és termálturizmus 11 600 8,3% 

Kulturális utak (kastélyok, várak, kulturális infrastruktúra) 14 400 10,4% 

Tájegységi öko- és aktív turisztikai programok 6 200 4,5% 

Szálláshelyfejlesztés 3 300 2,4% 

Desztináció menedzsment 400 0,3% 

Városfejlesztés 27 500 19,7% 

Településközpont-fejlesztések 12 600 9,1% 

Integrált város-rehabilitáció 6 900 5,0% 

Közösségi közlekedés 8 000 5,7% 

Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 28 300 20,3% 

Kistelepülések szennyvízkezelése 4 100 3,0% 

Felszíni vizekkel kapcsolatos beruházások 8 000 5,7% 

A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kiala-

kítása 
1 100 0,8% 

Közlekedés  15 000 10,8% 

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastruktúrája 25 400 17,6% 

Oktatási intézmények 11 100 8,0% 

Szociális intézmények, akadálymentesítés 4 900 3,5% 

Egészségügyi intézmények 6 800 4,9% 

Információs társadalom 2 200 1,6% 

Közszolgáltatási és civil együttműködési hálózat kialakítása 400 0,3% 

Összesen 139 400 100,0% 

Technikai segítségnyújtás 5 100  

Mindösszesen 144 500  
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1.3. Határ menti programok 

A megye még a jövőben számíthat a Strukturális Alapok 3.célterületében megjelenő területi 

együttműködés programjaira is. Győr-Moson-Sopron megyét az osztrák és a szlovák határ 

menti programok érintik. Előbbi esetben a Nyugat-dunántúli régiót alkotó társmegyékkel, 

Vassal és Zalával, utóbbi esetben pedig a szlovák határ mentén elhelyezkedő 5 megyével és 

Budapesttel osztozva a forrásokon Az országra jutó 343 millió euróból a megyét érintő határ-

szakaszokon a következő EU támogatásokkal lehet számolni. 

Kötelezettségvállalás (265 Ft/euró) 

Programok EU támogatás (millió forint) 

Magyarország-Szlovákia Területi Együttműködési Program 27 825 

Ausztria-Magyarország Területi Együttműködési Program 9 143 

 

A szlovák határszakaszra jutó forrás jelentősen nőtt. Erőteljesebben kell azonban segíteni a 

megyéből induló pályázatokat, mert 2000 óta erős hagyománya alakult ki annak, hogy a többi 

határszakaszhoz képes magasabb magyar-osztrák határ menti együttműködési forrás miatt, a 

magyar-szlovák relációjú programban alig-alig nyert Győr-Moson-Sopron megyei projekt. A 

taggá válást követő csonka,2004-2006-os programidőszakban azonban változott a helyzet, 

hiszen a 2000-2003 közötti időszakhoz képest az osztrák határszakaszon az évi átlagosan 10 

millió euróról a harmadára csökkent az elérhető évi átlagos forrás. Az új programidőszakban 

az évi átlagos forrás 4,9 millió Euróra emelkedik, de alig fele a 2004 előtti időszak lehetősé-

geinek. A szlovák határszakaszon pedig a jelzet időszakhoz képest közel hatszorosára, a 

2004-2006-os időszakhoz képest pedig közel háromszorosára, évi átlagosan 17 millió Euróra 

emelkedik az uniós társfinanszírozás. 

 

1.4. EU támogatású programok társfinanszírozása 

Az Európai Unió támogatását még kiegészítik a programok teljes támogatásához viszonyított 

15%-nyi kötelező hazai társfinanszírozás, amit a kormány a központi költségvetésből biztosít. 

Ez a gyakorlatban az EU támogatások kb. 17,6 %-t jelenti. Az állami támogatásokat még ki-

egészítik a pályázók saját erőforrásai, ami támogatási célonként és a pályázó típusa szerint 

elérő lehet. Önkormányzatok nem jövedelemtermelő beruházásai esetén 0-10 % saját erő hoz-

zájárulással lehet számolni, mely arány növekszik a jövedelemtermelő beruházásoknál. Vál-

lalkozások a régióban alapvetően 30% támogatásban részesülhetnek, ami további 10% pontos 

támogatással növekszik a közepes méretű vállalkozások esetén és még további 10%-kal a 

kisvállalkozásoknál. Azaz összesen 50% támogatást lehet adni mikro- és kisvállalkozások 

számára. Valószínűsíthető, hogy mind az önkormányzati szférában, mind a vállalkozások ese-

tében számos projektgazda csak hitel igénybe vételével képes biztosítani a szükséges saját 

forrást. A nagyobb, jövedelmet is termelő közösségi programok esetében megfontolandó a 

vállalkozói és a magántőke bevonási lehetőségeinek a feltárása. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 187 

2. Egyéb állami támogatások 

A tisztán hazai célú támogatások tervezete csak 2007-re ismert a parlament által elfogadott 

költségvetési törvény alapján. A törvény alapján 2007-ben kb. 10,3 milliárd Ft. decentralizált 

területfejlesztési célú támogatással lehet számolni az országban. A forrás régiók, megyék köz-

ti megoszlása és részletes támogatási céljai még nem ismertek. Ezen kívül a helyi önkor-

mányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására 10,8 mrd Ft-ot terveztek a költ-

ségvetésbe. Ezek lehetnek azok a fejlesztések, melyekről a megyét illetően a regionális, illetve 

a megyei területfejlesztési tanácsban születhet döntése.  

A leghátrányosabb helyzetű kistréségek felzárkóztatásának támogatására országos szinten 5,8 

mrd Ft-ot terveztek. Ez Győr-Moson-Sopron megyét a jelenlegi besorolás mellett viszont alig 

érinti. Ennek érdekében fokozni kell a megye és a régió aktivitását, a hátrányos helyzetű tér-

ségek meghatározására vonatkozó módszertan és mutatórendszer átalakítására. Ehhez nyújt-

hatnak támpontot az MTA RKK NYUTI által kidolgozott kistérségi elemzési módszerek. A 

viszonylag fejlett Nyugat-dunántúli régió 10 leggyengébb társadalmi-gazdasági mutatójú kis-

térségéből négy – a csornai, a kapuvári, a pannonhalmai és a téti – Győr-Moson-Sopron me-

gyében helyezkedik el.40 Ezek a kistérségek számos társadalmi-gazdasági tényezőt tekintve 

semmivel sincsenek jobb helyzetben a nemzeti szinten hátrányos helyzetűek közé sorolt kis-

térségeknél. 

A kedvezményezetti besorolás nemzeti szinten árnyaltabb megjelenítését tenné lehetővé az 

MTA RKK NYUTI által – a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából 

– kidolgozott kistérségi krízis-előrejelzés módszertan. A módszer lényege, hogy 10 éves idő-

sorok, és azok 5 éves előrevetítésével vizsgálja az egyes kistérségek relatív helyzetét, illetve 

annak relatív elmozdulását az adott időszakban, továbbá helyzetének a várható változását a 

következő öt évben.41 

A NYUTI által elkészített régió szintű és országos kistérségi elemzések jelenleg is alkalmasak 

arra, hogy a megye hátrányos helyzetű kistérségek kedvezményezettsége mellett lehessen 

érvelni. A Partnerség 2007-2013 projekt keretében a NYUTI 2006. novemberben aktua-

lizálta a 2005-ben a Nyugat-Dunántúli RFÜ által készíttetett és nyomdailag is sokszoro-

sított kistérségi elemzést. Az aktualizált elemzést, amely a régió 10 legelmaradottabb 

kistérsége között nevezi meg a megye négy kistérségét, a Regionális Fejlesztési Tanács a 

ROP pályázatok kedvezményezetti körének súlyozására kívánja használni." 

 

3. Vállalati magán beruházások 

Korábbi évek vállalati beruházási tendenciája alapján lehet becsülni a jövő beruházási értéke-

it. A beruházásokat befolyásolják az állami támogatások, az adó emelések, a magas kamatláb 

és a GDP változása, valamint a várható fogyasztói szándékok. A vállalati saját erő becslésé-

hez a beruházások gazdasági ágak szerinti bontását vettük alapul, melyet az alábbi táblázat 

tartalmaz.  

Megyei szinten éves átlagban 140 mrd Ft beruházás történt a 2000-2005 közötti időszakban. 

A beruházások éves fluktuációja jelentős 10-15%-kal nő vagy csökken egyik évről a másikra, 

elsősorban a vállalkozások esetében. A megyei beruházások 85-90%-át a vállalkozói szféra 

teljesíti. A legnagyobb beruházás aktivitás a feldolgozóiparban tapasztalható. Az ágazat átla-

gosan a megyében megvalósított vállalati beruházásainak 58%-át valósította meg a jelzett 

időszakban. 

                                                 
40

 Nyugat-dunántúli kistérségek sajátosságai – A régió helyzetelemzése térségi megközelítésben. MTA RKK 

NYUTI. Győr, 2005. április.  
41

 A kistérségi krízis-előrejelzés és megelőzés módszerei. MTA RKK NYUTI Közleményei 170. Győr, 2005. november 
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Mindenesetre a programok és fejlesztési célok tervezésekor a magángazdasági szereplők részé-

ről a korábbi évek tendenciáját követve folyó áron kb. évi 120-140 mrd Ft. Ez nagyjából a Nyu-

gat-dunántúli ROP teljes hét évre szánt támogatási forrásával egyezik meg. A teljes időszakot 

tekintve – a közszféra nélkül – mintegy 850-1.000 mrd Ft vállalati beruházásra lehet számítani. 

Ezt az értéket pozitívan befolyásolják, majd az állami támogatások, amelyek várhatóan további 

fejlesztéseket indukálnak és nem a meglévő fejlesztési forrásokat helyettesítik majd. 

 

Beruházások Győr-Moson-Sopron megyében gazdasági ágak szerint 2000-2005 

(folyó áron) 

Millió Ft 

Ágazati 

kód Gazdasági ágazat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Éves átlagos 

beruházási 

érték 2000-

2005 

A, B 

Mezőgazdaság, vad-, erdő-,  

hal gazdálkodás 2 878 3908 4 069 9 722 5 954 6 536 5 511 

C Bányászat 185 112 0 0 74 565 156 

D Feldolgozóipar 85 225 79693 54 759 70 769 58 938 69 130 69 752 

E Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 7 360 7342 9 564 9 283 10 615 11 684 9 308 

F  Építőipar 2 046 1471 2 119 3 709 2 423 2 713 2 414 

G Kereskedelem, javítás 8 377 9030 7 093 10 183 7 017 10 394 8 682 

H Szálláshely- Szolgáltatás, vendéglátás 981 1286 1 030 1 087 1 029 579 999 

I Szállítás-raktározás, posta, távközlés 17 233 14932 19 746 16 252 21 684 19 828 18 279 

J Pénzügyi közvetítés 1 469 920 1 161 1 186 1 699 1 741 1 363 

K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 5 697 9646 7 969 5 698 5 651 5 706 6 728 

 Vállalkozások összesen 131 451 128 340 107 510 127 889 115 084 128 876 123 192 

L 

Közigazgatás, védelem, kötelező  

társadalombiztosítás 2 652 4508 4 212 4 556 4 171 7 427 4 588 

M Oktatás 2 147 2708 3 496 4 339 2 626 3 218 3 089 

N Egészségügyi szociális ellátás 2 733 1694 3 395 4 534 2 954 1 836 2 858 

O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 4 648 5053 8 204 7 289 6 495 6 557 6 374 

 Közszféra összesen 12 180 13 963 19 307 20 718 16 246 19 038 16 909 

  MINDÖSSZESEN 143 631 142 303 126 817 148 607 131 330 147 914 140 100 

Forrás: Győr-Moson-Sopron megyei Statisztikai Évkönyv 2003. évi (233.o.) és 2005. évi (199. o) kötetei alapján 
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VII. Program megvalósítása  
 

 

1. Megyei területfejlesztési intézményrendszer helyzete 

A megye területfejlesztésben betöltött szerepét alapvetően az önkormányzati és a területfej-

lesztési törvény határozza meg: 

 1990. évi LXV. törvény 70. § (3) bekezdése, amely szerint „A területfejlesztési felada-

tok, illetőleg a kormányzati területi fejlesztési programok összehangolását - a külön 

törvényben megállapított feladatkörben és szervezetben - a megyei területfejlesztési 

tanács végzi.” 

 A területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. tv. tételes előírásai 

alapján működik megyei területfejlesztési tanács 

 

1.1. A megyei területfejlesztési tanács és feladatai 

A megyei területfejlesztési tanács a megye területén összehangolja a kormányzat, a kistérsé-

gi fejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzelése-

it. Ennek keretében42: 

o vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredmé-

nyeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja; 

o kidolgozza és elfogadja - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - 

a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: megyei terület-

fejlesztési koncepció), illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrende-

zési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes alprogra-

mokat; 

o pénzügyi tervet készít a megyei fejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

2007-13 közötti fejlesztési koncepció és program kidolgozása jelen munka része. Olyan 

program készül, mely elsősorban megye fejlesztésére rendelkezésre álló jövőbeni közösségi 

forrásokkal számol. 

o koordinálja a kistérségekben folyó fejlesztések megyei szintű előkészítését, előzetesen 

véleményezi a kistérségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat; 

o szakmai kapacitásával segíti a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-

előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét; 

A tanács munkaszervezetén keresztül segíti a kistérségi fejlesztési programok, projektek 

elkészítését. 

o véleményezi az illetékességi területét érintő, a 6. § a) pontjában, illetve 7. § g) pont-

jában meghatározott koncepciókat és a megyei területrendezési terveket, valamint 

előzetesen véleményezi az illetékes területi közigazgatási szervek fejlesztéspolitikai 

pályázatait; 

A tanács képviseli a véleményezés folyamatában a megye érdekeit, ez a képviselet különö-

sen fontos a határ menti programok tervezésében és végrehajtásában. 

                                                 
42

 Dőlt betűs szövegrészek a területfejlesztési törvény vonatkozó részei. 
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o közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelé-

sében; 

o megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, forrásokat gyűjthet 

a tanács működtetéséhez 

A tanács költségvétésének egy részét a központi költségvetésből, míg másik részét (kb. a 

felét) a tanács tagjai által fizetett tagdíjakból kapja. A pályázatok kezelése utáni teljesítmény 

alapú díjazásban nem részesült a tanács. A munkaszervezet éves költségvetése évente 20-25 

millió Ft körül van. 

o A megyei területfejlesztési tanács a megyei területfejlesztési koncepció és program 

figyelembevételével dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök pályázati rendszer kere-

tében történő felhasználásáról és a fejlesztések megvalósításáról. 

Korábbi években többféle támogatási program volt, melyek pénzügyi kereteiről a megyei 

területfejlesztési tanács hozott döntést, miközben a támogatások menedzselésében a tanács 

munkaszervezte és a Magyar Államkincstár megyei kirendeltségei vettek részt: 

o Céljellegű Decentralizált Előirányzat (CÉDE) 

o Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI) 

o Területfejlesztési Célelőirányzat (TFC) 

o ’Vis major’ alap 

A fenti célelőirányzatok 

 jellemzően települési infrastruktúra-fejlesztési projekteket (utak, közösségi célú épüle-

tek, közművek, stb.) 

 valamint gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtő/megőrző beruházásokat finanszí-

roztak 

.A támogatási programok alapvetően a fejlesztési forrásokban hiányos önkormányzatok kis 

léptékű beruházás jellegű feladatainak támogatását szolgálták. A fejlesztések hatása jellemző-

en települési léptékű volt. Mivel a támogatásoknál a hátrányos helyzetű kistérségek vagy pre-

feráltak, vagy kizárólagos kedvezményezettek voltak, ezért a térségek jellegéből következően 

többnyire a kistelepülésekre koncentráltak a fejlesztések. A beruházásoknak jelentős helyi 

gazdaságélénkítő hatása is volt, mivel a kisebb léptékű fejlesztéseket többnyire helyi vállalko-

zások valósították meg.  

A tanács az elmúlt években mintegy 6 mrd Ft értékben nyújtott támogatást a megyében ön-

kormányzatoknak, intézményeknek, vállalkozásoknak. Ez több mint 1.000 pályázat kezelé-

sét jelentette. 

A megyei területfejlesztési tanács tagjai: 

o a megyei közgyűlés elnöke, 

o a megye területén lévő megyei jogú város(ok) polgármestere(i), 

o az ÖTM képviselője, 

o a megyében működő többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési taná-

csok három képviselője, 

o a megyei földművelésügyi hivatal vezetője, 

o a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője. 
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Azáltal, hogy nem az összes kistérség képviseltetheti magát a területfejlesztési tanácsban, a 

megyében működtetik a kistérségek egyeztető fórumát. Stratégiai szempontból fontos ezen 

fórum véleménye, hisz a fejlesztési célokban és a kiemelt támogatási döntésekben cél a me-

gyei konszenzus megteremtése. 

Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a megye területén működő bírósági nyilvántar-

tásba vett területfejlesztési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi társadalmi szervezetek, 

valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, amelyek a területfejlesztést 

érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre és a megyei területfejlesz-

tési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott 

napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

 

1.2. Tanács munkaszervezete 

A megyei területfejlesztési tanács a munkájának segítésére, üléseinek előkészítésére titkár-

ságot hozhat létre. A titkárság alkalmazottai a tanáccsal munkaviszonyban állnak. A megyei 

területfejlesztési program megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére, a 

megyei területfejlesztési tanács munkájának segítésére a megyei területfejlesztési tanács 

közhasznú társaságot hozhat létre. A közhasznú társaság az erre vonatkozó külön megálla-

podás alapján elláthatja a titkársági feladatokat is. 

A megyében a tanács munkájának segítésére területfejlesztési munkaszervet működik, mely-

nek létszáma 4 fő. A tanáccsal alkalmazotti viszonyban lévő munkatársak közül 1 fő vezető, 

két fő pályázatkezelő és 1 fő asszisztens. A vezető munkatársak mindegyike széles tapaszta-

lattal rendelkezik a területfejlesztésben, míg a főleg pályázatok kezelésével foglalkozó, szak-

mai pályájuk elején lévő munkatársak mind szakirányú végzettséggel rendelkeznek. A mun-

kaszervezet megbízással alkalmaz pénzügyest, aki a tanács és a munkaszervezet működési 

költségvetésének pénzügyi elszámolásával foglalkozik. 

A munkaszervezet meghatározó feladata a tanács hatáskörében utalt pályázatok kezelése. A 

pénzügyi átutalások kivételével a pályázati ciklus minden elemét (pályázati felhívás elkészíté-

sétől, befogadásán, előterjesztésen, támogatási szerződésen és végül a teljesítés-igazolásig) 

végezte a munkaszervezet. Továbbá a munkaszervezet tájékoztatási, projektgeneráló, érdek-

érvényesítő tevékenységet végezett, annak érdekében, hogy minél több fejlesztés valósulhas-

son meg a megyében. 

 

1.3. A megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatai 

A megyei önkormányzat feladata az országos területrendezési tervvel összhangban megyei 

területrendezési terv készítése és elfogadása. 

A megyei önkormányzat hivatala alapvetően a megyei területrendezési terv „gondozásával” 

foglalkozik, ugyanakkor megyénként 3-4 fő dolgozik a területfejlesztéssel szorosan össze-

függő tevékenységterületen. Ezek a munkatársak alapvetően a megyei önkormányzat egy-

egy bizottságának a munkáját segítik. A munkatársak szakterülete általában: környezetvéde-

lem, gazdaságfejlesztés, közlekedés, turizmus. 

A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai közül az együttműködési tevékenysége-

ken túl érdemes kiemelni a következőket: 

o a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a kötelezően ellátandó 

feladatait, különösen az oktatási, a közművelődési, az egészségügyi, a szociális, az 

épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, az idegenforgalmi, illetve 
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közszolgáltatási feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési 

és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal; 

o koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fej-

lesztési tevékenységét; 

A fentiekben kiemelt feladatok azt jelentik, hogy egyeztetési, koordinációs feladatai vannak 

a megyei önkormányzatnak a felelősségébe utalt feladatok elvégzéséhez. Továbbá a telepü-

lések felkérése alapján szerepet vállalhat egyes települések fejlesztési tevékenységeinek 

koordinációjában. 

A megyei önkormányzatok működtetik a területi információs rendszert, aminek részeként 

adatot szolgáltatnák a megyei, vagy az alatti területi szinten megvalósuló fejlesztések meg-

alapozásához. 

 

1.4. Összefoglalva: 

Megyei szinten az önkormányzatok és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek 

összesítésével mintegy 7-8 fős szakmai kapacitás áll rendelkezésre területfejlesztési célú 

feladatok ellátására. Igaz, hogy megyei fejlesztési program végrehajtására reálisan csak 4-5 

fővel, a megyei fejlesztési tanács munkaszervezetének munkatársaival lehet számolni. A 

munkatársak széles tapasztalatot szereztek a kis léptékű, önkormányzati feladatokhoz kap-

csolódó beruházások támogatásainak lebonyolításában továbbá a megye egésze, kistérségei 

és települései érdekeinek következetes képviseletében (a hazai és nemzetközi fórumokon, 

illetve támogatási konstrukciókban. A megyei önkormányzat hivatalában dolgozó munkatár-

sak feladatait nagyrészt lekötik a megyei közgyűlés bizottságainak munkái. Nem egyértel-

mű, hogy a megyei önkormányzat az egyeztetési, koordinációs feladataival miként tud haté-

konyan élni. 

 

2. Jövő tendenciái 

 

Elkövetkező évek meghatározó fejlesztési irányai alapvetően a kormányprogramból olvasha-

tók ki. Idézet a kormányprogram területfejlesztést érintő fejezetéből: 

„Decentralizáljuk a területfejlesztési forrásokat és döntéseket: 

o Az önkormányzati reformmal a területfejlesztés feladatai a regionális önkormányzat-

okhoz kerülnek. Megszűnnek a megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik 

a megyei önkormányzatokkal együtt. A több régiót érintő térségek fejlesztésére (Bala-

ton, Duna, Tisza) a régiók társulásokat hoznak létre. A közreműködő feladatokat a re-

gionális közgyűlés hivatala látja el. A regionális testületek forráselosztó és monitoring 

feladatokat kapnak.  

o A regionális önkormányzatok létrejöttéig is reform értékű előrelépést teszünk. Világos 

szereposztással véget vetünk a középszint bizonytalanságának. A régióé a fejlesztés, a 

megye mint fejlesztési szint megszűnik. A decentralizációt erősíti a választott önkor-

mányzati és kistérségi szereplők nagyobb aránya a régiók testületében. Az elnöki in-

tézmény létrehozásával a régió vezetése megerősítést nyer, a felelősség egyértelművé 

válik. A munkaszervezetek stabilizálása, szabályozottabbá, ellenőrizhetőbbé és ol-

csóbbá tétele költségvetési szervvé alakítással (hasonlóan a kistérségekhez) történik. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

 193 

o Megerősítjük a kistérségek szerepét, egy munkaszervezetbe integráljuk a fejlesztések-

ben érintett szereplőket. Felülvizsgáljuk a kistérségek területi beosztását és „üzemi 

méretű” kistérségeket hozunk létre.” 

A jövő tendenciáinak meghatározásakor figyelembe kell venni a 2007-13–as tervezési idő-

szakra készülő Új Magyarország program megvalósítási szerkezetét, ami az ágazati progra-

mok mellett a regionális operatív programok megvalósítását rögzíti. 

A fentiek alapján a következő megállapításokat tehetők: 

o Jelentős forrásokkal rendelkező finanszírozási programok országos és regionális szin-

ten indulnak. A kormányprogram nem szán fejlesztő szerepet a megyéknek, a megyei 

fejlesztési tanácsok megszüntetését indítványozza, amihez a „kétharmados” önkor-

mányzati törvény módosítására van szükség. Aktuális, hogy a parlament által elfoga-

dott 2007. évi költségvetés már a kormány által beterjesztett törvénytervezetben még 

megmaradt egyetlen a megyei területfejlesztési tanácsok támogatási döntési kompe-

tenciájába decentralizált „vis maior” pénzügyi keretet sem tartalmazza. Annak kezelé-

sét, a többi korábban megyei kezelésű forráshoz hasonlóan, a régióknak adta át. Az 

MTT és munkaszervezete számára maradt a futó pályázatokkal kapcsolatos tevékeny-

ség ellátása. 

o Mivel elfogytak a megyei területfejlesztési tanácsok által kezelt források, ezért az el-

fogadott 2007. évi költségvetési törvény az MTT-k működésére szánt 120 MFt-ot 

(amely nagyjából egy munkatárs bérének a fedezete) is átcsoportosította a regionális 

fejlesztési tanácsokhoz.43 

o Miközben 2006 nyarán a kormánynak a regionális önkormányzatok felállítására vo-

natkozó kezdeményezése nem nyert támogatást, a területfejlesztéséért felelős minisz-

ter asszony a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács elnökének írt le-

velében leszögezte az önkormányzati törvény alapján, hogy: „A területfejlesztési fela-

datok, illetőleg a kormányzati területi fejlesztési programok összehangolását - a külön 

törvényben megállapított feladatkörben és szervezetben - a megyei területfejlesztési 

tanács végzi”. A levélben ugyanakkor a következőkről tájékoztat: „Az államigazgatás, 

ezen belül a területfejlesztési igazgatás területén azonban szükség van reformra. En-

nek keretén belül, többek között vizsgáljuk a megyei területfejlesztési tanácsok jövőbe-

ni szerepének a lehetőségeit. … A végső döntést az Országgyűlés fogja meghozni, a 

Kormány törvényjavaslata alapján. A törvényjavaslat előkészítésébe mindenképpen 

bevonjuk a megyei területfejlesztési tanácsokat az érdekvédelmi, valamint az egyéb ér-

dekelt társadalmi szervezetekkel együtt.” A területfejlesztési és önkormányzati törvény 

tervezett módosításával kapcsolatban nem rendelkezünk információval. 

o A támogatások kedvezményezetti szerepére alapvetően a tulajdonnal, konkrét fejlesz-

tési feladatot maguk elé tűző szervezetek jelentkezhetnek. Ez a funkció elsősorban a 

vagyonnal, intézményekkel rendelkező megyei önkormányzatok számára jelent fej-

lesztési szerepet. 

o Az aktuális kormány regionalizációs folyamatokat ösztönöz, miszerint a megyei szin-

tet „leértékelik” és hierarchiában a regionális szint alá helyezik. A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy pl. a dekoncentrált szervezetek a jövőben a regionális szint kirendeltsé-

geként működnek, miközben a regionális szinten kerül sor a döntéshozatalra. Számos 

ilyen átszervezés már megtörtént: pl. Magyar Közút Kht, Országos Egészségpénztár, 

APEH, megyei munkaügyi központok stb. 

                                                 
43

 Az Országos Területfejlesztési Tanács 2007. február 25-i ülésén, a folyó pályázatok menedzsment feladatai-

nak ellátására valamennyi forrást visszajuttat a Megyei Területfejlesztési Tanácsok működésére. 
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3. Javaslat a megyei intézményrendszer szerepére a megyei fejlesztési program végre-

hajtásában 

A megyei területfejlesztési tanácsok működésének valós feladatai a kormány döntéseitől 

függnek. A kormány a releváns fejezeti költségvetésekből biztosít beruházási célú támogatási 

forrást a fejlesztési tanácsok számára. 

Az elemzés és a várható tendenciák alapján két markáns javaslat van a megyei területfejlesz-

tési tanács, illetve a munkaszervezte feladataira: 

 

3.1. A Parlament a kormányprogramban foglaltakkal ellentétben úgy dönt, hogy továb-

bi támogatási forrásokat biztosít a megyei fejlesztési tanácsok számára 

A szubszidiaritás alapján a megyei területfejlesztési tanácsok további fejlesztési forrást kap-

nak kis léptékű, települési hatású önkormányzati feladatba tartozó fejlesztések finanszírozásá-

ra a TEKI, CÉDE mintájára. Ez esetben támogatást nyújthatnak: pl. belterületi útfejlesztési, 

(szociális, oktatási, önkormányzati, közösségi célú, kulturális, egészségügyi) intézményfej-

lesztési, kisebb léptékű szelektív hulladékgyűjtési feladatokra.  

Ez esetben a munkaszervezetek a támogatások lebonyolításában, azaz a pályázatok kezelésé-

ben vennének részt, hasonlóan jelenlegi fő tevékenységükhöz. 

Ha megmaradnak ezek a források, akkor elképzelhető, hogy a kormány nem a megyei terület-

fejlesztési tanácsok, hanem a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalja a fejlesztési döntése-

ket. Ezt indokolja, hogy alapvetően a megyei jogú város kivételével a megye többi települése 

lenne jogosult támogatásra. A megyei önkormányzat közgyűlése közvetlenül választott képvise-

lőkből áll. Ha ez a változat valósulna meg, akkor a megyei területfejlesztési tanács munkaszer-

vezeteinek feladataival együtt be kellene olvadnia a megyei önkormányzat hivatalába. 

A megyei területfejlesztési tanács és munkaszervezete számára a korábbi gyakorlatot folytató 

változat lenne a legkedvezőbb, ami összhangban van: 

 a hatályos önkormányzati és területfejlesztési törvénnyel, 

 a szubszidiaritás elvével, 

 valamint a 10 éve jól működő megyei decentralizált alapok további működtetési igé-

nyével. 

 

3.2. Részt vesznek a megyei szintű fejlesztések megvalósításában 

 

3.2.1. Részt vesznek a regionális operatív program megvalósításában 

Amennyiben csak regionális szinten lesznek támogatási források, amelynek realitását az elfo-

gadott 2007. évi költségvetési törvény már előrevetít, úgy a megyei szervezetek megbízás 

alapján részt vehetnek/vesznek a programok megvalósításában, vagy a tisztán hazai finanszí-

rozású pályázatok kezelésében. A regionális operatív program megvalósításáért a központi 

államigazgatásban, konkrétan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben kialakított irányító ható-

ság (IH) felel. A támogatáskezelési (pályázati felhívások meghirdetése, pályáztatás, szerző-

déskötés, monitoring, ellenőrzés) feladatokat közreműködő szervezeti (KSZ) státuszban vár-

hatóan a régióban működő szervezetre bízzák. Erre két lehetőség van: Váti Kht. regionális 

képviselete, vagy a Regionális Fejlesztési Ügynökség. További támogatáskezelési feladatra 

várhatóan nem ad ki megbízást az irányító hatóság. 
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A regionális program végrehajtásában a régió tervezi, hogy a település léptékű, kistérségi ha-

tású fejlesztéseket kistérségi integrált programok részeként valósítja meg. A kistérségi integ-

rált programok tartalma az alábbi intézkedéseket foghatja össze:  

 egészségügyi alapellátás, 

 szociális alapellátás,  

 óvodai nevelés,  

 közoktatás,  

 önkormányzatok, helyi közösségek, intézmények informatikai fejlesztései,  

 közlekedési alapinfrastruktúra,  

 kis léptékű környezetvédelmi beruházások.  

A kistérségi program tartalma még kiegészülhet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 

települési infrastruktúra, vidéki örökség megőrzése és helyi alapszolgáltatások szervezése 

intézkedésekkel. 

Annak érdekében, hogy a kistérségi programok és ezen belül a projektjavaslatok megfelelő mi-

nőségben és a regionális operatív program céljaihoz igazodva elkészüljenek az irányító hatóság, 

vagy a regionális szinten működő közreműködő szervezet megbízása alapján a megyei terület-

fejlesztési tanácsok munkaszervezete szakértői támogatást nyújthat a kistérségeknek. A kistér-

ségek közti együttműködés és a megyén belüli kiegyensúlyozott fejelődés biztosítása érdekében 

a kistérségi programokat véleményezheti, vagy akár el is fogadhatja a kistérségek egyeztető 

fóruma. A megyei területfejlesztési tanácsnak az elfogadásban csak akkor lenne igazi legitimá-

ciója, ha az összes statisztikai-tervezési kistérség képviselhetné magát tagként. 

Ez esetben a munkaszervezet az alábbi feladatokat láthatná el: 

o Részvétel az akciótervek, pályázati felhívások elkészítésében; 

o A kistérségi társulások és a potenciális kedvezményezettek (szóbeli) tájékoztatása a 

pályázati lehetőségekről; 

o Kistérségi társulás program szintű javaslatának véleményezése a pályázati célok, a tér-

ségi szinergia, illetve helyi szükségletek szempontjából; 

o Az egyes projektek véleményezése, javaslatok megfogalmazása a helyi szükségeltek, 

illetve a pályázati céloknak való megfelelés szempontjából; 

o Részvétel a kistérségi társulás ülésein a fejlesztési javaslatok tárgyalásakor; 

o Tanácsadás projektgazdáknak a pályázatok megvalósításában; 

o Figyelemmel kíséri a megyei programban megfogalmazott célok, intézkedések megva-

lósítását. 

 

A feladat tényleges ellátását veszélyezteti, hogy a fenti feladatok ellátását a regionális fejlesz-

tési ügynökségek is el tudják látni, amibe be tudják vonni az „NFT házhoz jön” program kere-

tében foglalkoztatott munkatársakat, vagy külső szakértőket is. Amennyiben nem a regionális 

fejlesztési ügynökség lesz a regionális program közreműködő szervezete, úgy nem valószínű, 

hogy a projekt-előkészítés kapcsán további feladatot kiszerződnek a megyei területfejlesztési 

tanácsoknak. 

 

3.2.2. Részt vesznek a területi együttműködési programok megvalósításában 
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Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési szereplői két területi együttműködési program-

nak a kedvezményezettjei: Magyarország-Ausztria és Magyarország-Szlovákia relációban. 

Mivel a Strukturális Alapok 3. célterületének kedvezményezettjei a NUTS 3 szintű területi 

egységek. Ezért az eddigi hagyományoknak megfelelően a megye részt vesz az egyes prog-

ramok megvalósítását szolgáló szervezetekben. 

Az osztrák relációban a programmenedzsment része a Közös Monitoring és Kormányzó Bi-

zottság, amely a projektek elfogadásáról, az ERDF támogatás megítéléséről és a magyar pro-

jekt partner(ek) esetében résztvevő esetében a hazai nemzeti támogatásról. A megye képvise-

letét a Bizottságban, az eddigi hagyományok alapján, várhatóan az MTT munkaszervezetének 

munkatársa látja el. 

A szlovák relációban külön-külön működik Közös Monitoring, illetve Közös Irányító Bizott-

ság. Mindkettőben, az osztrák programhoz hasonlóan valósul meg a megye képviselete. A 

közös Monitoring Bizottság feladata a programmegvalósítás minőségének, hatékonyságának 

és pénzügyi hitelességének ellenőrzése. Szintén a ez a Bizottság felelős a program stratégiai 

céljainak az érvényesüléséért. A Közös Irányító Bizottság általános feladata a projektkiválasz-

tás minőségének és hatékonyságának a biztosítása. Dönt a Pályázati Felhívás kiírásáról, illetve 

annak tartalmáról, a benyújtott projekteket értékeli és dönt azok elfogadásáról. A szakmaiság 

jobb biztosítása érdekében ez a Bizottság albizottságokat hozhat létre. Ez további szakértők-

kel növeli a megyei résztvevők számát a bizottsági rendszerben. 

 

3.3. Részt vesznek a regionális fejlesztési tanácshoz telepített decentralizált források 

működtetésében 

Elsősorban a CÉDE és ’vis major’ keret esetében, felesleges lenne az RFÜ-nél új kapacitások 

kiépítése, amennyiben a feladat ellátására szerződést kötnének a régiót alkotó három megye 

MTT munkaszervezetével. Ennek előnye, hogy a feladatot az adott területen nagy helyisme-

rettel, és a célelőirányzatok kezelésében gyakorlatot szerzett munkatársak látnák el. Ennek a 

változatnak az érvényesítését is veszélyezteti, hogy az RFÜ a feladatot az RFÜ-höz delegált 

kistérségi tanácsadó hálózat, az „NFT házhoz jön” program keretében foglalkoztatott munka-

társakkal is el tudná látni. 

3.4. Egyéb feladatok 

A fenti, meghatározó feladatokon túl az alábbi feladatokat látják el a megyei területfejlesztési 

tanácsok és munkaszervezeteik: 

o A Nyugat-dunántúli RFT meghatározó tagja az MTT elnöke. (Az elnököt a megye 

egésze és térségei álláspontjának és érdekeinek markáns képviseletére delegálta az 

MTT, és akinek az RFT-ben végzett tevékenységét a munkaszervezet készíti elő 

szakmailag.) 

o Korábbi évek támogatási szerződéseinek nyomon követése: teljesítések ellenőrzése, 

szerződésben fogalt kötelezettségek (pl. munkahelyteremtés) utóellenőrzése 

o A megyei fejlesztési koncepció, program alapján ágazati, regionális programok és a 

programok keretében benyújtott projektek véleményezése és támogatási döntésre ja-

vaslattétel egyedi megbízás részeként; 

o Részvétel a területi együttműködés határ menti programjainak megvalósításában, 

konkrétan a program végrehatását felügyelő testület munkájában (program, pályázati 

felhívás véleményezése; projektjavaslatok értékelése; részvétel a döntéshozatalban); 
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o Megyei jelentőségű projektek előkészítésének segítése szakmai tanácsadással, koordiná-

lással; 

o A megyében jelentős társadalmi-gazdasági problémát jelentő válsághelyzetek kialaku-

lásakor részével a probléma megoldását segítő javaslatok kidolgozásában. 

o A megyei területfejlesztési programban foglalt célkitűzések teljesítésének évenkénti 

nyomon követése és félidei (2010), valamint végső értékelésük (2014) megszervezése. 

o A „Szigetköz - Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács” menedzselése. 

 

3.5. További lehetőségek 

Amennyiben a megyei területfejlesztési tanács44 érdemi feladatai és központi finanszírozása 

megszűnik, úgy a régióban a regionális operatív program közreműködő szervezeti feladatai-

nak ellátásához szükséges szervezetfejlesztés esetén javasolt a munkaszervezet munkatársai-

nak felvétele a közreműködő szervezetbe. 

 

3.6. Finanszírozás 

A megyei munkaszervezet a munkáját a kormányzat és a tagok, főként a települések által nyúj-

tott díjazás ellentételezéseként látja el. Amennyiben más szervezet megbízásából konkrét fela-

datot végeznek, úgy a feladat teljesítéséhez szükséges arányos díjazás fejében vállalhatják csak 

el a megbízást. 2007-ben a munkaszervezet központi forrással nem számolhat az elfogadott 

2007. évi költségvetési törvény szerint. Az Országos Területfejlesztési Tanács 2007. február 25-

i ülése tárgyalta a megyei területfejlesztési tanácsok működési finanszírozását, amely javaslatot 

tett a folyó projektek menedzsment feladatainak ellátását biztosító források fedezetére. 

 

                                                 
44

 A megyei területfejlesztési tanács megszüntetéséhez szükséges a „kétharmados” önkormányzati törvény és a 

területfejlesztési törvény módosítása. 
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1. melléklet  Észrevételek és válaszok a Partnerség 2007-13 elnevezésű programozási feladat keretében készülő  

Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési koncepció és program 2007. februári változatához45 

 

A hivatkozott oldalszámok, fejezetek a szeptemberi változatra utalnak. 

Kód: I – igen, N – nem, F – folyamatban 

Rx.x – Az észrevétel 2007. februári változat oldalszámozása szerinti helyzete 

Úx.x – Az észrevétel 2007. márciusi változat oldalszámozása szerinti helyzete 

 
Vélsz Hely/Oldal Kifogásolt rész Észrevétel/Javaslat Kód Változtatás a dokumentumban, ter-

vezői megjegyzések 

1. 

címlap nincs megyetérkép és megyecímer legyen megyetérkép és megyecímer 
N Nincs rá szükség. mert a Vezetői össze-

foglaló bekerült a 3. Program kötetbe, 

annak első fejezeteként 

2. szövegben,  

lábjegyzetben  

általános 

BAT, IPP, stb. 
Egy mellékletben indokolt lenne a rövidítéseket „magyaráz-

ni”. 

I A Tartalomjegyzék után készült egy 

’Rövidítések’ jegyzék 

3. Tartalomjegyzék 

R3. o. 

Ú3. o. 

Csak a 7 fejezetcím kevés! 

A vastag kötet áttekinthetősége miatt az egyes prioritásokon 

belüli részfejezetek (beavatkozások, finanszírozási tervek, 

stb.) oldalszámát is indokolt megadni. 

I A Tartalomjegyzék mélyebb bontása 

megtörtént. 

4. Célpiramis  

R8. o. 

Ú9. o. 

 
Hiányzik az Operatív Program intézkedéseinek felsorolása 

az ábrából. 

I A jelzett helyen az ábra kiegészítése 

megtörtént. 

5. Az Átfogó prog-

ram tervezett 

költségvetése  

R12-13. o. 

Ú13-14. o. 

Csak az ágazati OP-k, a ROP és a Ha-

tár menti programok kínálta lehetősé-

geket (és azoknak is csak a keretszáma-

it) tárgyalja a vezetői összefoglaló.  

A „Program” kötetben az egyes intézkedéseknél szerepel a 

megyéből elnyerhető támogatási összeg – ezeket itt össze-

gezni kellene.  

A tisztán hazai állami (központi és decentralizált) pénzalap-

okkal is indokolt lenne foglalkozni. 

I A jelzett helyen a szöveg kiegészítése 

megtörtént. 

6. „Célok számsze-

rűsítése...” 

R18-19., R51-52., 

R99-102., R143. 

stb. oldalak 

A táblázat több rovata üres. Kitöltendők! 

  

                                                 
45

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. február 27-i ülés elhangzott és a helyszínen kiosztott anyagban felsorolt, 2007. február 27-ig beérkezett 

összes vélemény. 
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Vélsz Hely/Oldal Kifogásolt rész Észrevétel/Javaslat Kód Változtatás a dokumentumban, ter-

vezői megjegyzések 

7. Finanszírozási 

terv 

R28., R57.,  

R102., R148.,  

R153. stb. olda-

lak  

Csak az ágazati OP-k és a ROP kínálta 

lehetőségeket tartalmazza, és a táblázat 

egyes rovatai üresek. 

Kitöltendők a hiányzó rovatok. 

A tisztán hazai állami (központi és decentralizált) pénzalap-

okkal is indokolt foglalkozni. 

  

8. 2. Levegőszeny-

nyezés csökken-

tése  

R86. o. 

Ú86 o. 

A felsorolt fejlesztési irányok bővíten-

dők. 

Hiányzó/kiépítendő településközi és határközeli utak fejlesz-

tése. 

I A jelzett helyen a szöveg kiegészítése 

megtörtént. 

9. R90., R92., 

R105., R111., 

R112., R113., 

R117. stb. olda-

lak 

Balaton, Kis-Balaton, Zala, Csörnöc-

Herpenyő, Gyöngyös, Pinka, Mura, 

Dráva, Kőszeg, Őrség, Göcsej, Nagy-

kanizsa, Keszthely 

 

I A jelzett helyeken a más megyék 

településeinek megnevezésének törlé-

se megtörtént 

10. 

R133-135. o. 

Ú167-169. o. 

3 db térkép (régiós: villamos energia, 

gáz, megújuló energia) 

Szerencsés lenne több térképpel illusztrálni a szöveges részt 

(lehetőség szerint Győr-Moson-Sopron megyére koncentrálva). 

N Még a közölt három térkép is sok. A 

részletes térképek megtalálhatók a 

különböző szintű rendezési terv doku-

mentumokban. 

11. 

2. Egyéb állami 

támogatások,  

2. bekezdés  

R191. o. 

Ú187. o. 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

felzárkóztatásának támogatására orszá-

gos szinten (2007-ben) 5,8 mrd Ft-ot 

terveztek. Ez Győr-Moson-Sopron 

megyét a jelenlegi besorolás mellett 

viszont alig érinti. Ennek érdekében 

fokozni kell a megye és a régió akti-

vitását, a hátrányos helyzetű térsé-

gek meghatározására vonatkozó 

módszertan és mutatórendszer át-

alakítására. A viszonylag fejlett Nyu-

gat-dunántúli régió 10 leggyengébb 

társadalmi-gazdasági mutatójú kistér-

ségéből négy – a csornai, a kapuvári, a 

pannonhalmai és a téti – Győr-Moson-

Sopron megyében helyezkedik el. Ezek 

Valóban nagyon indokolt a „hátrányos helyzetű térségek 

meghatározására vonatkozó módszertan és mutatórend-

szer” átalakítása ...,  

... de ennek kidolgozását a tárgyi koncepció és program 

megalkotása keretében kellene elvégezni! 

 

Már korábban, az MTT 2006. november 13-án kelt leveléhez 

csatolt „észrevételek” között jeleztünk hasonló kérést* 

(bővebben a táblázat alatt) 

N A csatolt idézet a korábbi javaslatról 

jelzi a Kapuvári kistérség célját arra 

vonatkozóan, hogy új adatokkal számolt 

mutatókkal bekerüljön a kedvezménye-

zett kistérségek körébe. Ez nem jelenti 

és nem is jelentheti azt, hogy jelen 

munka keretében a tervező adjon javas-

latot az új mutatórendszerre a program 

részeként. 

A tervező által elvégzett számos kistér-

ségi elemzése mutatja a kistérség relatív 

helyzetében bekövetkezett romlást. 

Ezek mindegyike alkalmas arra, hogy a 

kistérség és megye érveljen a mutató-

rendszer és a besorolás megváltozatása 

mellett. 
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a kistérségek számos társadalmi-

gazdasági tényezőt tekintve semmivel 

sincsenek jobb helyzetben a nemzeti 

szinten hátrányos helyzetűek közé 

sorolt kistérségeknél. 

I A jelzett helyen kiegészítettük a szöve-

get a NYUTI által készített módszer-

tanok jelzésével, valamint a lábjegyzet-

ben a az említett tanulmányok hivatko-

zásával. 

12 
1.4. Összefoglalva 

R196. o. 

Ú192. o. 

„A munkatársak széles tapasztalatot 

szereztek... lebonyolításában.”  

Kiegészítendő egy lényeges megálla-

pítással... 

„A munkatársak széles tapasztalatot szereztek... lebonyolítá-

sában, továbbá a megye egésze, kistérségei és települései 

érdekeinek következetes képviseletében (a hazai és nem-

zetközi fórumokon, illetve támogatási konstrukciókban)” 

I A jelzett helyen a szöveg kiegészítése 

megtörtént. 

13. 1. megállapítás  

R197. o. 

Ú193. o. 

„Aktuális, hogy a... beterjesztett 2007. 

évi költségvetési törvényben...” 
Vannak frissebb információk... 

I A jelzett helyen a szöveg frissítése 

megtörtént. 

14. 2. megállapítás  

R197. o. 

Ú193. o. 

„Miközben a nyáron ...” „Miközben 2006. nyarán ...” 
I A jelzett helyen a szöveg javítása 

megtörtént. 

15. 

R199. o. 

Ú195. o. 

„A Megyei Területfejlesztési Tanács-

nak ... csak akkor lenne igazi legitimá-

ciója, ha az összes... kistérség képvisel-

teti magát.” 

Törlendő, mert nincs legitimációs probléma! A 3 kistérségi 

delegált képviseli mind a 7-et! (...ahogy az RFT ugyancsak 3 

kistérségi delegáltja képes képviselni a régió összes kistérsé-

gét.) 

I A jelzett helyen a szöveg javítása 

megtörtént. 

16. R3.3. Egyéb 

feladatok  

Ú.3.4. Egyéb 

feladatok 

R199-200. o. 

Ú196-197. o. 

A felsorolt feladatok bővítendők... 

A „Szigetköz” TFT menedzselése (alapítóként a Megyei 

Területfejlesztési Tanács és annak munkaszervezete). 

A Nyugat-dunántúli RFT meghatározó tagja az MTT 

elnöke. (akit –a megye egésze és térségei álláspontjának és 

érdekeinek markáns képviseletére delegált az MTT, és akit 

szakmailag a szervezet készít fel e feladat ellátására) 

I A jelzett helyen a táblázat kiegészíté-

se megtörtént. 

17. R3.5. Finanszíro-

zás 

Ú3.6. Finanszíro-

zás  

R200. o. 

Ú197. o. 

„A 2007-re tervezett költségvetési 

törvény...” 

Van már elfogadott törvény, és ismert az OTT elé terjesztett 

megye-finanszírozási javaslat. 

I A jelzett helyen a szöveg frissítése 

megtörtént. 
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*R191.-Ú183. oldalhoz - Már korábban, az MTT 2006. november 13-án kelt leveléhez csatolt „észrevételek” között jeleztünk hasonló kérést*: 

 

Kifogásolt rész: 
 A 4.3.2. „ A megye településeinek fejlődési dinamikája 1990-2004” című fejezet kiegészítendő (a beérkezett kistérségi javaslat alapján) 

 

A javaslat (volt): 
Kapuvár és Térsége már több fórumon és konferencián is ismertette helyzetét. A legnagyobb probléma az, hogy a térségek „területfejlesztés szempontjából kedvezményezett” 

kategóriába sorolás szempontjai 1999-es adatokon nyugszanak. Mindenki előtt ismeretes, hogy Kapuváron a Kapuvári Húsüzem nagy létszámcsökkentésen ment keresztül, 

előtte a Rába Vagon és Gépgyár kapuvári üzeme szűnt meg. A kistérségben a Savaria Cipőgyár beledi egysége is megszűnt. A térség ezen érvágásokat a mai napig nem hever-

te ki hiszen munkaerőpiac szempontjából nem csak kapuvári hanem térségi vonzáskörzete is volt. A térség foglalkoztatási rátája a hanyatló felé hajlik, hiszen sem a diplomás, 

sem a szakképzett munkaerő nem talál munkalehetőséget.  

A munkanélküliség aránya a térségben nem tér el azoktól a térségektől, amelyek a „kedvezményezett kategóriában” vannak. Sőt az összes szempont, amelyek alapján a komp-

lex mutatót számolják (OGY 24/2001) nem tér el jelentősen. 

Amint a helyzetelemzésben is olvasható, a megye déli részének helyzete még inkább a stagnáló hanyatló jellemzőket követi. A Kapuvár és Térsége Kistérség területén sincs 

másképp. 

A Kistérség célja, hogy az új adatokkal számolt mutatók alapján bekerüljön a „területfejlesztés szempontjából kedvezményezett” kistérségek közé, ezáltal és ennek segítségé-

vel hozzájárulhat a térség fejlődésének lassú újraindításához. 

 

 

Tervezői válasz (volt): 
A szöveg eddig is kellő súllyal felhívta erre a problémára a figyelmet: 

„Az 4. ábra azt is szemlélteti, hogy a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, „hátrányos helyzetű” besorolású csornai, téti és pannonhalmi kistérség mellett a megye 

déli része is kedvezőtlen jegyeket mutat. A kistérségek közül – bár nem tartozik a kedvezményezett térségek közé – megyei megítélés szerint a kapuvári a legproblémásabb”. 

A 4. ábra pedig markánsan szemlélteti a kapuvári és a csornai kistérség határa mentén egy tömbben elhelyezkedő stagnáló, leszakadó településeket. 

 


