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1. A megye jövőképe (2030) 

Győr-Moson-Sopron a dinamikus, innovatív és otthonos megye 
Győr-Moson-Sopron megye  

a dinamikus és innovatív gazdaságával, 
a magasan képzett és kreatív humán tőkeállományával,  
sokszínű határon átnyúló kapcsolataival, 
a természeti, táji és települési értékek megóvásával, azok folyamatos fejlesztésével, 

stabil életkörülményeket, otthont kíván biztosítani az itt élőknek. 
Győr-Moson-Sopron megye négy, jellegét és karaktereit megtartó területi egységből áll: 
Győr és térsége a korszerű és folyamatosan exportképes hazai ipar első számú központja, az 
egyre szélesebb beszállítói és termelő-üzleti szolgáltatói rendszerével. A megyeszékhely 
térségi hatása mind a megyében, mind a megye és országhatáron túlra érvényesül, így 
nagytérségi szervezőközpont szerepe folyamatosan bővül, annak további alakításával 
elérhető, hogy Közép-Európa fejlődési magterületének egyik alközpontjává válik. A város és 
térségébe települt gazdaság korszerű szerkezetét csak az innovációk állandó emelésével 
lehet elérni, amihez szükséges a humánerőforrások megújítása a szakképzéstől egészen az 
egyetemi képzésig és kutatás-fejlesztéshez. A szolgáltatások kínálatában új elemek 
megjelenése kívánatos, ami a nagyvárosi szerepe erősítését szolgálhatják. A város és térsége 
kapcsolataiban a közlekedési relációk fejlesztése jelentheti a kedvező irányt, de az 
agglomerálódás szakszerű, tervszerű irányítása fokozhatja a környezetorientált terület 
felhasználást. 
Mosonmagyaróvár és térsége az ország kapuja, egyben fontos gazdasági alközpontja is. A 
Pozsony dinamikus fejlődése felgyorsította az agglomerációs folyamatot, így az egészen 
Mosonmagyaróvárig, sőt az tovább terjedt, s kapcsolódik a győri agglomerációhoz. A 
Szigetköz, a Hanság-Tóköz vidéke táji, környezeti értékeinek megóvása kívánatos a rohamos 
agglomerálódásban, miközben több kisebb centrumban (Mosonszolnok, Jánossomorja, 
Lébény) erőteljes újiparosítás zajlik, amely szervesen kapcsolódik Győr és más európai 
centrum járműipari funkcióihoz. A 86-os (E65-ös) főút fejlesztésével – gyorsforgalmi úttá 
történő átépítéssel – elérhető, hogy a térség szervesebben kapcsolódjék a Nyugat-Dunántúl 
térségéhez, egyben a megye déli térségeinek feltártságát is javítja. 
Sopron és térségének gazdasága sok szálon kapcsolódik a szomszédos Ausztriához, illetve 
annak fővárosához. A város műemléki értékei, a szellemi erőforrásai, a vidékének (Fertő-tó) 
turisztikai kínálata folyamatos megújulást mutat. Győrrel és más hazai nagyközpontokkal a 
közlekedési kapcsolatok javítandók, így az M85-ös gyorsforgalmi út kiépítésével elérhető az 
együttműködések szélesítése, de a vasúti összeköttetések korszerűsítése is ezt szolgálhatja. 
Az M9-es gyorsfogalmi út Sopron-Szombathely közötti szakaszának megvalósítása és vasúti 
kapcsolat folyamatos fejlesztése gyorsíthatja a két központ közötti település 
agglomerációkat, egyben a munka- és funkció megosztást (egyetemi központok, szolgáltató 
funkciók, turisztikai együttműködések, lakó- és élettér). 
A megye negyedik, jól elhatárolható területi egysége, a 85-ös főúttól délre elhelyezkedő 
kimondottan vidéki karakterű, néhány kisközpont által szervezett, viszont nagy hagyományú 
mezőgazdasági kultúrával rendelkező térsége. Ennek a vidéknek a feltárása és bekapcsolása 
a megye dinamikus térségeibe (Sopron, Győr) a közlekedési kapcsolatok fejlesztésével, 
valamint kisvárosi központok (Beled, Tét, Pannonhalma) és további mikro-központok (pl. 
Lövő, Szany, stb.) gazdasági és kistérségi szervező szerepének erősítésével érhető el. 
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2. Célrendszer 

2.1. Átfogó célok (2020) 

1. A gazdaság szerkezet folyamatos megújítását szolgáló humánerőforrás fejlesztés 
2. A településhálózat és infrastrukturális rendszerek adottságainak bővítése a környezeti 

állapotok megóvásával 
3. A megye belső kohéziójának és interregionális kapcsolatainak erősítése 

 

2.2. Jövőkép, stratégiai célok, lehetséges prioritások és 
intézkedések 
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2.3. Jövőkép, átfogó célok, stratégiai célok, lehetséges prioritások és intézkedések, horizontális célok 

JÖVŐKÉP Győr-Moson-Sopron a dinamikus, innovatív és otthonos megye 

ÁTFOGÓ CÉLOK 

1. 
A gazdaság szerkezet folyamatos megújítását 

szolgáló humánerőforrás fejlesztés 
 

2. 
A településhálózat és infrastrukturális 
rendszerek adottságainak bővítése a 

környezeti állapotok megóvásával 

3. 
A megye belső kohéziójának és interregionális 

kapcsolatainak erősítése 
 

 
STRATÉGIAI CÉLOK 

 
LEHETSÉGES PRIORITÁSOK/INTÉZKEDÉSEK HORIZONTÁLIS CÉLOK 

1.  
Kreatív humán 
erőforrások 
 
Az értékteremtő 
foglalkoztatás, 
valamint 
a kreatív (a 
gazdaságfejlesztést 
segítő) 
humánerőforrások 
támogatása 

A. Szakképzési rendszer fejlesztése, annak a piaci igényekhez való igazítása, a képzési programok 
átalakítása, az intézményi bázisok korszerűsítése. (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna, 
Kapuvár) 

B. A felsőoktatási képzési szerkezet megújításának támogatása, új képzési formák terjesztése 
(távoktatás, e-learning, nyitott egyetem), helyi gazdaság kutatási-fejlesztési-innovációs 
igényeinek felmérése és azokhoz kapcsolódó programok indítása, a gazdasági szakemberek 
bevonása a képzésben, kutatás-fejlesztés-innovációs programokban. (Győr, Sopron, 
Mosonmagyaróvár) 

C. KKV kultúra terjesztése, a középfokú és a felsőfokú oktatásban, a tanácsadó rendszer bővítése, a 
szolgáltatások elérhetővé tétele, a vállalkozás fejlődésének segítése (innovációs és üzleti 
tanácsadás), a helyi gazdasági potenciál nyújtotta vállalkozói irányok támogatása, a helyi 
foglalkoztatás szélesítése, a beszállítói hálózatok fejlesztése, azok szervezeti, intézményi 
kereteinek bővítése. (megye városai) 

 
 
 
1. A gazdasági és Innovációs potenciál javítása, a 
humánerőforrások kreativitásának alakítása.  
 
 
 
 
2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
népesség és térségek társadalmi, gazdasági 
felemelkedésének és beilleszkedésének előmozdítása 
 
 
 
 
3. Az infokommunikációs technológiák (it) minőségének, 
használatának és hozzáférésének előmozdítása 
 
 
 
 
4. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás, 
kockázatkezelés, lépések az energiafüggetlenség felé 
 
 
 
 

2.  
Innováció a 
gazdaságban 
 
Innovációkban 
gyarapodó gazdasági 
szerkezet 

A. Helyi gazdaságfejlesztés és innovációk támogatása, a megyei KKV szektor műszaki, technikai, 
piaci, együttműködési rendszere fejlesztési kereteinek, intézményi rendszerének kidolgozása, 
beszállítói hálózatok alakítása, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítése, igazodva a megyei 
igényekhez. (megye ipari, szolgáltató központjai) 

B. A vállalkozásfejlődést ösztönző környezet alakítása, vállalkozási ismeretek terjesztése a képzés 
különböző szintjein, sikeres vállalkozások bemutatása, megyei „gazellák” és „gyalogosok” 
számbavétele és eredményeik tanulmányozása, a beszállítói rendszerek terjesztése, klaszterek 
szervezése, minőségbiztosítási rendszerek terjesztése, a vállalkozást akadályozó bürokrácia 
csökkentése. (megyei gazdasági központjai)  

C. Turisztikai kínálat feltételeinek javítása, a vonzerő bemutatását és hasznosítását segítő 
szolgáltatások fejlesztése, az ágazatot segítő infrastruktúra fejlesztése (szálláshely kínálat, 
kerékpárutak, vizi turizmus, információs központok), térségi marketingtevékenységek 
összehangolása, térségi speciális turisztikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése (öko-, kulturális, egészségturizmus). (Turisztikai központok, térségek, potenciális 
helyek, centrumok). 
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D. Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés és értékesítés ösztönzése, termőhelyi adottságok 
kihasználása, a tradicionális helyi termékek megújítása, azok piaci helyzetének javítása, 
biotermelési potenciálok feltérképezése, azok termelési feltételeinek alakítása, termelői 
együttműködések ösztönzése, megyetermékek rendszere, értékesítési feltételek javítása. (A 
megye mezőgazdasági térségei). 

 
 
 
 
5. Ivóvízvédelem, megfelelő minőségű és mennyiségű 
élelmiszertermelés biztosítása 
 
 
 
 
6. A városok és térségi központok fejlesztésével a térségi 
együttműködések erősítése  
 
 
 
 
7. A környezet védelme, a hatékony erőforrás 
felhasználás elősegítése 
 
 
 
 
8. A fenntartható közlekedés támogatása, szűk 
keresztmetszetek felszámolása kulcsfontosságú 
infrastrukturális hálózatokban 

3.  
Kohéziós, 
interregionális 
kapcsolatok 
 
A megye belső 
kohéziójának 
erősítése,  
valamint a 
megyehatáron 
túlnyúló (hazai és 
nemzetközi) 
közlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése 

A. A belső és külső közlekedési kapcsolatok javítása, az észak-déli összeköttetés radikális javítása 
(86-os közút), a kelet-nyugati kapcsolatok megújítása (85-ös közút), annak az soproni 
országhatárig történő korszerűsítése, bekötése. A megye fejlesztési alközpontjainak bekötése a 
főbb hálózati rendszerekbe. A kerékpárút hálózat minőségének javítása, a hiányzó nemzetközi 
hálózati elemek kiépítése. 

B. A megye leszakadó (első sorban déli) térségeinek felzárkóztatása. A települések 
elérhetőségének javítása (kistérségi közlekedési rendszerek), szociális ellátórendszer fejlesztése, 
a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés helyi termékeinek és termelési bázisainak megújítása, 
szabad  

C. vállalkozási zónák kialakítása (Leader csoportok fejlesztési területei, hangsúlyozottan a 
Rábaközre).  
A megyei nagyvárosok funkcióinak bővítése, agglomerációs folyamataik integrálása, az 
elérhetőség feltételeinek javítása, a térségi alközpontokkal való együttműködések megújítása, a 
szervezeti, intézményi, fejlesztési keretek megteremtése, a gazdasági munkamegosztás 
feltételeinek összehangolása (ipari parkok, turisztikai kínálat), térségmarketing fejlesztése (Győr, 
Sopron, Mosonmagyaróvár és térsége). 

D. A térségi szervező központok (kisvárosok és potenciális kisvárosok) funkcióinak bővítése, a 
térségközponti szerep erősítése (helyi közlekedés), az elérhetőség javítása (megyeközpont, s 
nagyvárosok megközelítése), foglalkoztatási viszonyok javítása, termelési környezet 
feltételeinek korszerűsítése (Csorna, Kapuvár, Beled, Jánossomorja, Fertőd, Tét, 
Fertőszentmiklós, Pannonhalma, magas és növekedő népességű települések). 

4.  
Környezet és gazdaság 
 
A környezet 
minőségének 
megújítása, az arra 
épülő gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése 

A. Vidéki térségek erőforrásainak feltárása, a megye mezőgazdasági és élelmiszeripari termelési 
potenciáljának fejlesztése, az ehhez szükséges gazdasági, intézményi  feltételek javítása, az 
agrár vállalkozások körének bővítése, piacra lépés, műszaki színvonal javítása, hálózati 
kapcsolatok fejlesztése (megye egész területén, hangsúlyozottan a Rába-közben, Sokoró alja). 
Befektetőbarát környezet kialakítása (pl.: potenciális zöldmezős fejlesztési területek 
előkészítése) 

B. A megye kedvező környezeti adottságainak funkcionális hasznosítása, a környezeti elemek 
beépítése a gazdasági funkciókba, a vállalkozások kapacitásának megújításába (turizmus, helyi 
nyersanyagokra épülő termelés), a környezettudatos életmód és fogyasztás terjesztése, ennek 
közvetítőrendszereinek támogatása (termelői piacok, „megyericumok”).  (Szigetköz, Hanság, 
Sokoró alja, Fertő-tó környéke, Pannonhalmi dombvidék). 

C. Táj, település, ember értékmegóvás, a természeti erőforrások  hasznosítása előfeltételeinek 
kidolgozása (megyei kataszter és hasznosítási terv), műemléki felújítási igények számbavétele, 
felújítási programok integrálása a térségközponti és térségi fejlesztésekbe, a Natura 200 hálózat 
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felülvizsgálata, azok szakaszerű újra felmérése, harmonizálása a helyi fejlesztésekkel.  

5.  
Fejlesztés 
intézményrendszere 
 
A megye 
területfejlesztési és 
vidékfejlesztési 
funkcióinak alakítása, 
az azokhoz 
kapcsolódó 
intézmény- és 
eszközrendszer 
működtetése 

A. A megyei területfejlesztési és vidékfejlesztési intézményrendszer megerősítése. A fejlesztést 
segítő intézményrendszer klaszterbe szervezése, a különféle szinten (megyei, városi, térségi, 
valamint szervezeti) működő tanácsadó szervezetek kapcsolatának kiépítése, egységes 
információs rendszer megteremtése, források (információk, humánkapacitások) összehangolása 
(egyablakos tanácsadás) (Megyei központok, városok).  Partnerség (állami, önkormányzati, 
vállalkozói, civil szféra) 

B. Programok és pályázatok kidolgozása, országos, nemzetközi támogatásra érdemes programok 
kidolgozásának segítése, programtár létrehozása, szereplői együttműködések ösztönzése. 

C. Folyamatos eredmény monitoring, a programok folyamatos értékelése, egységes adatbázisban 
történő regisztrálása, az eredmény-marketing (kiadványok, megjelenés, megyei szintű 
tájékoztatás).  

6.  
Együttműködés a 
szomszédokkal 
 
A megye  nagytérségi, 
valamint a megye- és 
országhatáron 
átnyúló 
kapcsolatainak 
fejlesztése 

A. Bécs-Pozsony-Sopron-Győr nagytérségi együttműködés támogatása, előnyök érvényesítése, a 
Centropa programban való aktív részvétel a megyei városok és a megye részéről, programiroda 
létesítése, tájékoztatási rendszer kiépítése, a lehetőségek szakszerű kiajánlása, partner 
szolgáltatás. 

B. Határ menti együttműködések szélesítése, az ETT szervezetek működési terveinek és szervezeti 
kereteinek megteremtése, a szlovák és az osztrák határ menti együttműködések integrálása a 
megyei tervekbe, a kedvezményezettek körének bővítése, kapcsolati kataszter kidolgozása, 
eredmények terjesztése.  

C. Megyehatárok menti térségek, központok fejlesztésének összehangolása, a déli periférikus 
térségek fejlesztéseinek összehangolása, a közlekedési kapcsolatok javítása, a szomszéd-
központok elérhetőségének javítása. (Dél-Rábaköz) 
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2.4. A megyei és nemzeti célrendszer koherenciájának vizsgálata 

A célrendszer koherenciájának leírása: 
 Belső koherencia leírása: A célrendszeri ábrából kiolvashatóak a belső koherenciák. 
 Külső koherencia leírása: A megyei célok és azok rendszerének megfogalmazása a hatályos és a készülő országos koncepciók, programok és 

tervek ismeretében, azokhoz illeszkedve került megfogalmazásra. Az alábbi ábra mutatja be a megyei célrendszer és a formálódó Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció koherenciáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció célrendszerének Győr-Moson-Sopron megye célrendszere 

 kapcsolata az úniós és hazai célkitűzésekkel 
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3. Térhasználati elvek  

 

Alapvető szempont a takarékos és tervszerű területhasználat (területfejlesztés és területrendezés 
összehangolása). 
1. Nagyvárosok területigényének áttekintése, azok összehangolása az agglomerálódási 

folyamatokkal. 
2. Biztonságos hozzáférés az infrastrukturális rendszerekhez mindenkinek. 
3. Értékőrzés a fenntarthatóság szolgálatában. 
4. A helyi természeti, termelési és humán erőforrások használata és gazdaság fejlesztés 

támogatása. 
5. A közlekedésfejlesztési projektek az elérhetőséget javítják, a helyben ki nem elégíthető 

szükségletek kielégítését szolgálják. Elsősorban a környezetkímélő (a gyalogos, kerékpáros és 
közösségi) és a kombinált (pl.: gyalogos-kerékpáros-vasúti/busz) közlekedési formák 
fejlesztése támogatandó, mindenhol ahol ez lehetséges. Az egyéni gépjármű, valamint a 
teherforgalmat szolgáló közlekedés pályáinak bővítése természetesen ugyancsak 
elkerülhetetlen. 

6. Ipari területek hasznosítása, azok új funkcióinak kialakítása, barnaövezetek aktivizálása. 
7. A fejlesztések során megvalósuló új létesítmények akadálymentes megközelíthetőségét 

biztosítani kell. 
8. A fejlesztések nem darabolhatnak fel egységes ökológiai rendszereket és kultúrtájakat. 
9. Indokolt a Natura 2000 hálózat felülvizsgálata és az új területek összehangolása a 

gazdaságfejlesztéssel. 
10. A szél és napenergia, mint megújuló energiaforrás használatának támogatása, döntően a 

helyi energiaellátásban. 
11. A fejlesztéseknek szolgálniuk kell a szűkebb helyi környezet értékeinek megismerését és 

tudatosítását. 
12. A települési értékek (műemlékek, településkép, szerkezet) megóvása a fejlesztésben prioritás 

kapjon.
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4. Megye stratégiai térstruktúrája 
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5. A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

5.1 Lehetséges prioritások és intézkedések 

A tárgyi javaslattevő fázis második fejezete felvázolja, továbbá diagramban és táblázatban 
bemutatja, a csatolt melléklet pedig bővebben kifejti az átfogó és stratégiai célokat, valamint a 
lehetséges prioritásokat és intézkedéseket. 
 

5.2 Társadalmasítás és legitimáció 

 
A megyei területfejlesztési koncepciókészítési folyamat társadalmasítása 
A megyei koncepció tervezet megismertetése a megye területfejlesztésében résztvevő, azt 
alakító szerepelőkkel. Az egyes stratégiai célok kidolgozására tervezői szakmai csoportok 
alakultak, amelyekben a témában érintett szakmai szervezetek megyei szintű képviselői vesznek 
részt. Cél a stratégiai célok feldolgozása, azok tartalmának pontosítása, a részcélok rendszerének 
összeállítása, a belső kohézió megteremtése és a más stratégiai célokkal való kapcsolatok 
megteremtése, továbbá az egyes részcélokhoz rendelhető potenciálok projektek listázása.  
A szakmai konzultációs terv a következő: 

 Az egyes stratégiai célok kidolgozására szakmai konzultációk (hat esetben), résztvevők: 
illetékes megyei, területi szakmai szervezetek, kormányzati hivatalok, mértékadó civil 
szereplők, meghatározóan érintett települések képviselői.  

i. Egyeztetés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum keretein belül a 
megyei önkormányzat és a két megyei jogú város önkormányzatával 
(Sopron, Győr). 

ii. Egyeztetés a megye városainak önkormányzataival. 
iii. Konzultáció térségi szinten: 

a. Győr és térsége 
b. Mosonmagyaróvár és térsége 
c. Rábaközi konzultáció 
d. Sopron és térsége 

iv. Egyeztetés a szomszédos bel- és külföldi határ menti megyékkel, 
tartományokkal. 

 

 Egyeztetés a területfejlesztési partnerintézményekkel (regionális fejlesztési ügynökség, 
Széchenyi Program Iroda, MAG zrt.), valamint a területfejlesztés további partnereivel a 
területi elvek bedolgozása után (KVA, ipari parkok, innovációs szervezetek, fejlesztési 
társaságok, gazdasági kamarák, szakmai kamarák). 

 Az egyeztetett változat bemutatása és elfogadtatása a megyei önkormányzat közgyűlésével. 
 
Kommunikáció 
Az eszközök közé tartozik a kommunikáció, az érintettek bevonása és az információ áramlás. 
A kommunikáció irányulhat az előterjesztett dokumentum megvitatására (pl. véleményezés, 
vitafórum, vitanap), vagy (kérdőívvel, szabályozott keretekkel, felvezetéssel stb.) irányított 
gondolatgeneráláras, közös tervezésre (pl. műhelynap, projektbörze, információgyűjtés).  
Az érintettek bevonása történhet nyilvánosan (bárki számára hozzáférhető), zártkörűen 
(korlátozottan hozzáférhető) vagy egyéni módon (a döntéshozó külön-külön szólítja meg az 
érintetteket), továbbá közvetlenül, vagy közvetetten képviselőik, (ernyő)szervezeteik útján.  
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Az információt eljuttathatjuk direkt kapcsolatfelvétel útján (az érintettek közvetlen 
megszólításával, postai vagy elektronikus levél), vagy nyilvános közzététellel (az érintettek 
követlen megszólítása nélkül). 
A részvételi tervezés technikai lehetőségei az elmúlt évtizedekben, az információs forradalomnak 
köszönhetően rendkívüli módon kitágultak. A szóba jöhető technikák nagymértékben függnek a 
rendelkezésre álló időtől, pénzügyi lehetőségektől, a rendelkezésre álló technikai feltételektől és 
a bevonandók képességeitől, készségeitől a különféle eszközök használatában. Ez utóbbi nagyon 
fontos szempont, hiszen szélsőséges esetben olyan társadalmi csoportok véleménye is fontos, 
akiknél az alapvető olvasási-szövegértési készségek is hiányoznak. Másik végletet a legkorszerűbb 
web 2.0 alkalmazásokat (facebook, google+, twitters, blog, stb) profi módon használó rétegek 
jelentik („Y generáció”), akik viszont a hagyományos módszereket sok esetben nehézkesnek, 
időrablónak találják. E szempont alapján javasolt a hagyományos és korszerű médiumok vegyes 
használata, az internetet illetően inkább a hagyományosabb, idősebb generációk körében is 
rutinosan használt lehetőségeinek alkalmazása.  
Az alapvető technikák két csoportra oszthatók: személyes (élő, szemtől-szemben) érintkezésen 
alapuló és ún. távtechnikák, melyek a kommunikációs formáktól különbözően változhatnak. 
A koncepció kidolgozásának során a megyei területfejlesztési konzultációs fórum keretein belül 
szoros együttműködést valósítunk meg a két megyei jogú várossal és a városokkal. Az IVS-ek és a 
koncepció tervezését párhuzamos munkafolyamatban kell megvalósítani.  
A koncepció első munkaváltozatának társadalmi egyeztetését január hónapban kezdődött és 
több körben február, március és április hónapban kerül lefolytatásra. A véleményezési szakaszban 
jut idő a célhierarchia, a prioritások és a koncepció üzeneteinek részletes megtárgyalására, 
továbbdolgozására, moderált közös tervezések keretében. Ez az időszak intenzív munkát jelent a 
munkacsoportnak, ebben az időszakban jönnek létre a specifikus célok mentén szervezett 
tematikus kerekasztalok, zajlanak a belső és külső kooperációk, melyeken a közéleti, gazdasági, 
szakmai és civil szervezetek egyaránt részt vesznek. Ezen fórumokon nyílt lehetőség a közvetlen 
párbeszéd lefolytatására, illetve a térséget leginkább érintő szakmai előadások megtartására.  
Az egyeztető fórumokat az elkészített munkaanyag elektronikus úton történő véleményezési 
eljárása előzte meg, mely számos szövegszerű módosítási, pontosítási javaslatot eredményezett, 
biztosítva ezáltal valamennyi, a véleményezési eljárásba bevont szerv által fontosnak tartott 
észrevétel átvezetését a munkaanyagban. Jelen célmeghatározó munkarész esetében ugyanezen 
kört szólítja meg a megyei önkormányzat elektronikus úton, hiszen az előző javaslattételi fázis 
igazolta, hogy a személyes egyeztetés mellett ezen véleményezési módszer a leghatékonyabb az 
újabb javaslatok beillesztése céljából.   
Annak érdekében, hogy az országos tervezés a megye szándékait figyelembe tudja venni, megye 
még a véleményezési időszak vége előtt, de már a részvételi folyamat végéhez közeledve 
tájékoztatja az NGM-t a módosításokról.  
A megyei koncepció kidolgozása során biztosítani kell az összhangot a jelenleg készülő Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval.  
 
A partnerségi folyamat várható hatása 
A megyei helyzetelemzés is jelezte, hogy a megyében határozott az érdeklődés a megye 2014-
2020 fejlesztési koncepciója iránt.  
A koncepció tervezésében való részvétellel elérhető, hogy megismerjék és alakítsák a megyei 
terveket, növekedjen a potenciális kedvezményezett kör. A koncepció ismertségével a különféle 
szereplők terveibe beilleszthetők a megyei elképzelések és viszont, a megyei jövőképekbe, illetve 
azok megvalósítását szolgáló stratégiai célokba, majd azok részcéljaiba, vagy végül a 
programokba és projektekbe szintén érvényesülhetnek a szereplői elképzelések. A megyei szinten 
a fejlesztési tervek és koncepciók harmonizálása tehát több szinten megvalósul, ami a 
megvalósítás biztonságát és stabilitását növeli. 
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A megyei területfejlesztési koncepció megalkotásának pozitívuma, valamint várható 
hasznosuláson túl olyan tapasztalatokkal szolgál, amely a helyi társadalmat új készségekkel, 
széleskörű és szoros együttműködésekkel vértezi fel. A készségek mellett kialakulnak olyan 
formák, modellek és hálózatok, amelyek a további feladatok (megyei program megalkotása, 
akciótervek, ágazati stratégiák, régiós szintű szakmai és gazdasági szövetségek létrehozása stb.) 
során egészben vagy részben alkalmazható kereteket biztosítanak. Ezek az együttműködések 
magasabb szintre helyezik a megye és a benne fellelhető szereplők kezdeményező képességét és 
problémamegoldását, mely önmagában is hozzáadott értéket képez. 
 

5.3 A koncepció üzenetei 

 Az innovatív gazdaság a fejlődés motorja. 

 A humánerőforrások kreatív megújítása csak az innovációs bázison lehetséges. 

 A térségfejlesztést a dinamikus nagyközpontok és központ hálózata generálja.  

 A természeti és környezeti erőforrások hasznosításának újszerű megoldásai térségfejlesztő 
hatással rendelkeznek.  

 Az országhatáron átnyúló együttműködések fokozhatják a megyei fejlesztések 
eredményességét, egyben mozgásterét.  

 A megyén belüli kohézió javítása az erőforrások hatékony felhasználását segíti. 
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Melléklet (stratégiai célok, prioritások, intézkedések 
részletezése) 

1. stratégiai cél: Kreatív humán erőforrások 

Az értékteremtő foglalkoztatás, valamint a kreatív (a gazdaságfejlesztést segítő) 

humánerőforrások támogatása 

 

A. Szakképzés fejlesztése 

1. Indoklás: A megye nemcsak a Nyugat-dunántúli Régióban, de az egész Dunántúlon 
kiemelkedik gazdag iskolakínálatával. A középfokú oktatás térben erősen koncentrált jellegű: 
a középiskolák több mint fele Győrött koncentrálódik, kínálatával Győr a Dunántúl 
legnagyobb középiskolai centruma. A megye másik iskolavárosa Sopron. A szakközépiskolák 
és gimnáziumok döntő többségét az önkormányzatok működtetik, de megyénkben 
kiemelkedő az egyházi fenntartású intézmények aránya is. 

2. Általános célok:  
a. kapcsolódás a megye jövőképéhez: A szakképzési rendszer átláthatóságának és 

kontrollálhatóságának biztosítása, az adminisztrációs terhek csökkentése. A 
szakképesítések szakmai tartalmának és a képzési időknek rendszeres felülvizsgálata, a 
munkaerőpiac igényeinek és visszajelzéseinek felhasználásával; 

b. illeszkedés az OTK célkitűzésekhez (EU 11-hez): Elsődleges: 9. Befektetés a 
képességfejlesztésbe, az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba  

c. igazodás a nemzeti fejlesztési célokhoz: A szakképzés minisztériumi irányítás alá fog 
kerülni. Célkitűzései között szerepel a regionális gazdasági szakképzés, a felsőoktatás és 
felnőttképzés, valamint az élethosszig tartó tanulás („lifelong learning”) lehetőségeinek 
összehangolása. 

d. igazodás a horizontális célokhoz: A gazdasági és Innovációs potenciál javítása, a 
humánerőforrások kreativitásának alakítása.  

e. kapcsolódás a megye hosszú távú fejlődéséhez: Szakképzési rendszer fejlesztése, 
annak a piaci igényekhez való igazítása, a képzési programok átalakítása, az intézményi 
bázisok korszerűsítése. (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár) 

 
B. Felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata 

1. Indoklás: A megye képzési kínálata meglehetősen széleskörű, de egy kicsit elaprózott. A 
legtöbb hallgató (kb. a hallgatók 22%-a) az üzleti élet és irányítás területén folytatja 
tanulmányait, ezután következnek a mérnöki tudományok (kb. 14%), majd közel azonos 
arányban a társadalomtudományok, tanárképzés és szociális ellátás. 

2. Általános célok: Gazdaságfejlesztést segítő, kreatív, jól képzett humánerőforrások jelenléte 
és képzése a megyében  

a. illeszkedés az OTK célkitűzésekhez (EU 11-hez): 9. Befektet és a képességfejlesztésbe, 
az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba  

b. igazodás a nemzeti fejlesztési célokhoz: Alkalmazott K+F+I együttműködések: A 
felsőoktatási intézmények és a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok erősítését 
szolgálja a felsőoktatás K+F+I kapacitásbővítése 

c. igazodás horizontális célokhoz: A gazdasági és Innovációs potenciál javítása, a 
humánerőforrások kreativitásának alakítása. Hátrányos és halmozottan hátrányos 
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helyzetű népesség és térségek társadalmi, gazdasági felemelkedésének és 
beilleszkedésének előmozdítása 

3. Hosszú távú hatások:  Képzett munkaerő megléte; Országos és uniós viszonylatban is alacsony 
munkanélküliség; Az országos átlagnál kedvezőbb foglalkoztatottsági szint; A felsőoktatási 
képzési szerkezet megújításának támogatása, új képzési formák terjesztése (távoktatás, e-
learning, nyitott egyetem), helyi gazdaság kutatási-fejlesztési-innovációs igényeinek 
felmérése és azokhoz kapcsolódó programok indítása, a gazdasági szakemberek bevonása a 
képzésben, K+F+I programokban. (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 

4. Kiemelt települések: Győr; Sopron; Mosonmagyaróvár; Pannonhalma 
 

C. KKV kultúra terjesztése és vállalkozási aktivitás 

1. Indoklás: A 2008-as gazdasági világválságot követően továbbra is a hazai kis-és 
középvállalkozások biztosítják a foglalkoztatás legnagyobb részét. A hazai tulajdonú 
vállalatok termelési láncba történő mélyebb integrálása, a magyar tulajdonú vállalatok belső 
piacon történő megerősítése, valamint az exportpiacokon jelenlévő, a külföldi piacokon is 
versenyképes termékeket előállító, magyar tulajdonú vállalkozások további terjeszkedésének 
elősegítése régóta meglévő elvárás.  

2. Általános célok:  
a. kapcsolódás a megye jövőképéhez: A hazai vállalatok beszállítói szerepkörének 

erősítésében segíthet a klaszterizáció, amely a KKV-k nemzetközi piacra lépését, a 
márkaépítést, valamint a hatékonyságot jelentősen megkönnyítheti. A klasztereken túl 
a gazdasági kamarák is közreműködhetnének a multinacionális cégek felé történő 
közvetítésben, beszállítói vásárok szervezésével. A hazai vállalatok termelési láncba 
integrálása mellett támogatni kell a korábban megszűnt, de piaci kereslettel bíró 
iparágak újraélesztését is, akár a járműgyártás területén is. A hazai KKV-k esetében is 
indokolt lenne egy olyan külkereskedelmi kapcsolatokat építő szervezet felállítása, 
amely segítené piacra jutásukat. Fontos az internetes piackutatás, piaci kapcsolatépítés 
fejlesztése is. 

b. illeszkedés az OTK célkitűzésekhez (EU 11-hez): 3. Kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
versenyképességének növelése 

c. igazodás s horizontális célokhoz: A gazdasági és Innovációs potenciál javítása, a 
humánerőforrások kreativitásának alakítása. Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű népesség és térségek társadalmi, gazdasági 
felemelkedésének és beilleszkedésének előmozdítása. Az infokommunikációs 
technológiák (IT) minőségének, használatának és hozzáférésének előmozdítása 

3. Hosszú távú hatások: magyar KKV-k a termelési láncba való mélyebb integrálása 
4. Települések, melyek már korábban jelezték ez irányú fejlesztési igényüket: Győr, Kunsziget, 

Kapuvár, Sarród, Vitnyéd, Rábapordány, Rábaszemere, Hegykő, Kisbajcs; foglalkoztatási 
viszonyok javítása, termelési környezet feltételeinek korszerűsítése például Csorna, Kapuvár, 
Beled, Jánossomorja, Fertőd, Tét, Fertőszentmiklós, Pannonhalma, illetve a magas és 
növekedő népességű települések) 
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2. stratégiai cél: Innováció a gazdaságban 

Innovációkban gyarapodó gazdasági szerkezet 

 

A. Helyi gazdaságfejlesztés és innovációk támogatása 

1. Indoklás: A megye innovációs aktivitása jelentős mértékben elmarad az Európai Unió 
országainak és régióinak innovációs teljesítményétől. A vállalkozások között meglehetősen 
alacsony az innovatív szervezetek aránya, akik ráadásul kevésbé használják ki az innovációs 
együttműködésekben rejlő potenciált. A helyi kutatóhelyek és egyetemi tudományos 
műhelyek sem erősödtek meg az elmúlt évtizedben.  

2. Általános célok: a helyi gazdaságfejlesztés és az innovációk támogatása. A megye 
jövőképének kulcseleme, hogy mind a gazdasági szereplők, mind a közintézmények 
dinamikusan reagáljanak a környezet változásaira. Az egyik legfontosabb fejlesztéspolitikai 
törekvés 2020-ig, hogy megerősödjenek az ország termelési és szolgáltatási funkciói, ezáltal 
egyre fokozottabb mértékben integrálódni tudjunk Európai fejlett magterületihez. A hazai 
horizontális fejlesztési célokkal összhangban fontos a helyi gazdaságszereplők megerősödése, 
egyre intenzívebb export tevékenysége. A stratégiai cél fókusza a K+F+I tevékenységek 
valamint együttműködések megerősítése annak érdekében, hogy a vállalkozások (KKV-k) 
egyre magasabb hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat tudjanak kifejleszteni. 
Mindez erősíti versenyképességüket, de képessé kell tenni a gazdasági szereplőket 
vállalkozásuk innováció-alapú fejlesztésére, a növekedés, a külpiacokon való intenzív 
versenyben való helytállásra. A megyei intézményeknek, köztisztviselőknek, kutatóknak is 
innováció- és együttműködési gondolkodás- és viselkedésmódot kell kialakítani. 

3. Hosszú távú hatások: Több, magasabb hozzáadott értékét előállító, így GDP növekedést 
megtestesítő, illetve a külpiacokon is növekedésre képes vállalkozást, vállalkozáscsoportot 
eredményez, aminek a megyei foglalkoztatás növelésére is jelentős hatása van. Ezeknek a 
munkahelyeknek jelentős hányada „tudás-intenzív”, amit „tudásmunkások” töltenek be. 
Elősegíti a kormányzati célok megvalósítását, azaz, hogy Magyarország közép-európai 
termelési-szolgáltatási központtá váljon. A prioritás hatásai közé tartozik a bővülő 
foglalkoztatás, a magasabb hozzáadott érték és növekvő GDP, a K+F ráfordítások növekedése. 

4. Programok/intézkedések felsorolása: 

 a beszállítói hálózatok szélesítésének elősegítése az integrátor vállalkozások 
bevonásával, valós igényen alapuló, közös fejlesztések támogatása, 

 nemzetközi tanulmányutak szervezése, 

 ipari parkok minőségi fejlesztése, a meglévő ipari parkok szolgáltatásainak bővítése, 

 1-2 éves támogatás KKV-k részére innovációs gyakornok és innovációs menedzser 
bérének 50%-os támogatására,  

 innovációs ösztöndíj nyújtása, 

 induló (technológiai) vállalkozások számára tudatosító rendezvények szervezése, 

 innovációs, illetve üzleti modell / terv versenyek szervezése  

 a tőkéhez jutás különböző módjait bemutató képzések támogatása „korai fázisú” 
innovatív technológiai vállalkozások számára; 

 külföldi terjeszkedéshez, nemzetközi leányvállalatok irányításához kapcsolódó 
képzések szervezése, jó gyakorlatok átadása, képzések szervezése a KKV-k 
generációváltásához 
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B. Turisztikai kínálat feltételeinek javítása 

1. Indoklás: Az idegenforgalom a megye gazdaságának egy nagyon komoly szegmense, amely 
átlagon felüli jövedelemteremtő képességgel rendelkezik. Meghatározó turisztikai térségek: a 
Pannonhalmi Apátság, a Fertő-táj, a Szigetköz és a Rábaköz. 

2. Általános célok:  

 A turisztikai kínálat feltételeinek folyamatos javítása, a megye értékeinek, vonzerejének 
egymást kiegészítő, egymást erősítő jellegének hangsúlyozása, a kölcsönösen előnyös 
együttműködés kialakítása, összehangolt fejlesztések megvalósítása 

 EU 11 célkitűzései közül az információs és kommunikációs technológiák hozzáférése, a 
kkv-szektor versenyképességének növelése, a foglalkoztatási cél kapcsolódik 

 A nemzeti fejlesztési célok terén megfogalmazódott a termálvízre épülő gyógyturizmus, 
az egészség-, az örökség-, a vidéki és az üzleti turizmus bővítése, célzott turisztikai 
K+F+I programok kialakítása, a sporttal és rekreációval kapcsolatos turizmusfejlesztés 

 Horizontális cél a gazdasági potenciál javítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű térségek gazdasági felemelkedése, a térségi együttműködések erősítése 

 A megye hosszú távú fejlődéséhez hozzájárulhat a különféle turisztikai ágazatok 
szorosabb együttműködése, a folyók menti területek vízi turisztikai adottságainak 
kiaknázása, a kerékpárút-hálózat bővítése a perifériák irányába 

3. Hosszú távú hatások:  

 Gazdasági fejlesztés, a lakosság jólétének növelése, lakosságmegtartó képesség 
fokozása, nemzetközileg is versenyképes turisztikai termékkínálat kialakítása, 
tájidentitás erősítése. 

 A megye turisztikai szerepe megközelítheti Budapestét és a Balatonét 

 Egészségügy, vidékfejlesztés, közlekedéspolitika emelhető ki a kapcsolódási pontok 
közül 

 Vendégéjszakák száma, az egy vendégre jutó bevétel, az átlagos tartózkodási idő nő, a 
kerékpárutak kiépítettsége eléri az EU átlagot, az idegennyelvtudás javul. 

4. Programok/intézkedések felsorolása: 

 Turisztikai kínálat feltételeinek javítása és differenciált kezelése  

 Komplex turisztikai szolgáltatáscsomagok nyújtása, a szezonális jelleg áthidalása 

 Az ágazatot segítő infrastruktúra fejlesztése  

 Térségi és települési marketingtevékenységek összehangolása, egységes arculat 
kialakítása a világhálón, igazodás az e-társadalom igényeihez. 

 Térségi speciális turisztikai termékek meghatározása és az azokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztése 

 
C. Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés és értékesítés ösztönzése 

1. Indoklás: A megye központi területét egy kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkező 
síkság alkotja. A mezőgazdasági területek aránya megfelel az országos átlagnak, a szántóké 
azonban meghaladja azt. Jellemző a hagyományos mezőgazdasági ágazatok, az intenzív 
zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés és az erre épülő élelmiszeripar leépülése. 

2. Általános célok:  

 A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása (pl. csatornahálózat bővítése), az 
élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése. Prioritást élveznek a 85-ös úttól délre 
elhelyezkedő, nagy hagyományú mezőgazdasági kultúrával rendelkező térségek 

 Az EU 11 céljai közül a versenyképesség növeléséhez, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz és fenntarthatósághoz kapcsolódik az érintett stratégiai cél. 
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 Nemzeti fejlesztési a környezeti adottságokkal összhangban lévő, azokat megőrző és a 
helyben élőket gazdagító agrár- és élelmiszergazdaság kialakítása, amely növekvő 
szerepet tölt be a nemzetgazdasági teljesítményben, az exportban, a vidéki térségek 
fejlesztésében és a foglalkoztatásban.  

 Horizontális célként jelenik meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
térségek gazdasági felemelkedésének előmozdítása, a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás, az ivóvízvédelem, az élelmiszertermelés biztosítása, a hatékony 
erőforrás felhasználás. 

 A megye agroökológiai potenciáljának kihasználása révén a belföldi piac minőségi 
élelmiszerrel történő ellátása mellett az élelmiszeripari termékek exportja is bővülhet. 
A vidéki lakosság foglalkoztatása révén népességmegtartó hatása is meghatározó 
válhat. 

3. Hosszú távú hatások:  

 Egy többfunkciós agrár- és élelmiszergazdaság alakul ki, a szektorban működő, 
versenyképes vállalkozások száma és a foglalkoztatottak aránya is emelkedik. 

 A termelési és termékszerkezet javítása révén a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek hozzáadott értéke növekszik, megkönnyítve a piacra jutást. 

 Az ökológiai, ill. a vegyszertakarékos gazdálkodás támogatása a fenntarthatóságot és az 
egészséges táplálkozás térnyerését segíti elő  

 A termelés optimalizálása, a „jó gyakorlat” alkalmazása révén a mezőgazdasági 
környezetszennyezés csökken. 

 A mezőgazdasági infrastruktúra javul az utak korszerűsítése révén 

 A hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari gépgyártás fellendül  

 A falusi turizmus jelentősége növekszik, a tradicionális mezőgazdasági termeléshez 
kapcsolódó kézművesség, népi mesterségek újraélednek. 

 Az EU-átlaghoz közelítenek a termésátlagok, ökológiai gazdálkodásba vont területek 
aránya; az öntözhető területek aránya meghaladj az országos átlagot, 
zöldségtermesztésre épülő élelmiszeripar újjáéled, horizontális és vertikális integrációk 
erősödnek. 

4. Programok/intézkedések felsorolása: 

 Vidéki térségek erőforrásainak megújítása munkahelyteremtés, környezetbarát 
élelmiszertermelés és hagyományőrzés révén. 

 A megye mezőgazdasági és élelmiszeripari termelési potenciáljának fejlesztése, helyi 
termékek/termények helyben történő feldolgozása, az élelmiszeripari termékek 
importjának csökkentése, ún. melegházas termesztés felélesztése 

 A versenyképes agrárvállalkozások körének bővítése fiatal gazdálkodók támogatása 

 A piacra lépés elősegítése egy célzott mezőgazdasági marketingkampánnyal, térségi 
hálózatépítés a mezőgazdasági termékek termelőivel, felvásárlóival, feldolgozóival. 

 A vállalkozások kapacitásának megújításába pl a mezőgazdasági turizmus révén  

 A környezettudatos életmód és fogyasztás terjesztése, ennek közvetítőrendszereinek 
támogatása különféle projektek révén pl. biotermékek felhasználása az óvodai és 
iskolai étkeztetésben, ökotermelői piacok ösztönzése,  

 A megyei értéktár kialakításának ösztönzése, a települési és a tájegységi értéktárak 
felállítása, a „megyericum” márka kialakítása 

 A történelmi borvidékek (pl. soproni) országos és nemzetközi elismertségének növelése 
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3. stratégai cél: Kohéziós, interregionális kapcsolatok 

A megye belső kohéziójának erősítése, valamint a megyehatáron túlnyúló (hazai és 

nemzetközi) közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

 

A. A belső és külső közlekedési kapcsolatok javítása 

B. A megye déli térségeinek felzárkóztatása, szabad vállalkozási zónák kialakítása 

C. A centrumok és a környezetük kapcsolatainak javítása 

D. A megyei nagyvárosok funkcióinak bővítése, agglomerációs folyamataik integrálása 

 

1. Indoklás: A megye gazdaságának és társadalmának jövőbeli alakításához elengedhetetlen a 
térszerkezet kapcsolatainak folyamatos karbantartása, a településhálózat elemei 
összeköttetésnek javítása, azok elérhetőségének biztosítása. A megyén két nemzetközi 
jelentőségű tengely (a Duna-völgyet követő kelet-nyugati és a Baltikum-Adria észak-déli 
korridor) halad át. A közlekedési hálózat túlterhelt, nem megfelelően kiépült. A nemzetközi 
hálózatokra ráhordó országos szintű rendszerek terhelése megnőtt, így a megye 
nagyközpontjainak, s térségeinek kapcsolata nem kielégítő. Ezen nagyközpontok regionális 
szinten is szervező centrumok, így a megye határ menti és az ország határon átnyúló hálózati 
rendszerek fejlesztése is kívánatos.  
A megye térszerkezetében a déli, Vas és Veszprém megyével érintkező térségek (Dél-
Rábaköz, Sokoró-alja) gazdasági, társadalmi és települési leszakadása az elmúlt években 
fokozódott, ezen folyamatok fékezése kívánatos, a felzárkózás esélyeinek biztosításával.  

2. Általános célok: A nagyvárosok és centrumok elérhetőségével javíthatók az 
életkörülmények, kedvezőbbé válnak a telephelyi feltételek, növekedhet a foglalkoztatás, a 
terület-felhasználás kiegyenlítettebbé válik, a területi együttműködések az országhatár 
mentén és megye határokon át szélesítheti az integrációs folyamatokat, egyben kedvezőbb 
lehetőséget nyújt a gazdasági potenciál fokozására.  
A megye kohéziójának növelése hozzájárul gazdasági növekedéshez, a vidéki térségek 
felzárkóztatásához, a közösségek funkciónak megújításához, a stratégiai erőforrások 
megőrzéséhez. Egyben javítja az ország térszerkezetét, a nagyvárosok funkcióinak 
gyarapítását, a vidék felemelkedését, de jelentősen javíthatja népesség mobilitását. 

3. Hosszú távú hatások: A fejlesztések révén a nagyvárosok egymás közötti kapcsolatai 
javulnak. A megye hazai és nemzetközi elérhetősége a szomszédos megyeközpontokkal és az 
országhatáron túli centrumokkal javul. Ennek következében a gazdasági erőforrásaikat 
jobban kihasználhatják, bővítve a versenyképességüket és a foglalkoztatást. A közlekedési 
hálózat fejlesztésével a megye térségei határozottabban feltárásra kerülnek, így a 
települések és térségek elérhetőségével jobban ráfűződhetnek a hazai és nemzetközi 
nagyközpontokra, azok térségi hatásait kihasználhatják, részesei lehetnek egy érdemleges 
funkció megosztásnak.  
Az M85-ös gyorsforgalmi út kiépítésével Sopron elérhetősége jelentősen javul (Győrrel és 
Budapesttel való kapcsolatai erősödnek), a Tóköz, Rábaköz és a Fertő-táj megközelíthetősége 
javul. Az M86-os és M9-es gyorsforgalmi utak, mint a megye észak-déli tengelyei szinten 
javítani fogják a megye középső térségeinek ráfűződését a nagyközpontokra. Győr és 
térségének közlekedési hálózatának megújítása (északi elkerülő, 81-es, 82-es, 83-as főutak 
bekötése, 14-es főút az új medvei Duna-híddal) az agglomerációs folyamatokat felgyorsítja, 
lehetőséget adva annak kiterjesztésére, de a nagytérségi központ funkciók erősítését is 
segítik.  
A turizmust segítő kerékpárút hálózat fejlesztés a települések közötti kapcsolatokban fejti 
hatását, növelve a megyei természeti és táji értékek feltárását.  
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A hálózatfejlesztés csak a keretét adja a megye elmaradott, hátrányos helyzetű térségeinek 
felzárkóztatásához.  A Rábaköz, Tőköz, a Sokoróalja kistelepüléseinek integrálását csak a 
helyi fejlesztésekkel lehet megoldani, amiben támogatást élveznek a korábbi fejlesztések, a 
gazdasági potenciálok feltárása, a települési funkciók harmonizálása, a térségi központok 
fejlesztése, a szociális rendszerek kiterjesztése. Elérendő cél, hogy  a tervezési időszakban 
lassuljon ezen települések leszakadása, induljanak meg az új funkciók kiépülése, s a térségi 
központok fejlesztése, azok hálózatának kiépülése.  

4. Programok/intézkedések felsorolása: 

 A belső és külső közlekedési kapcsolatok javítása, az észak-déli összeköttetés radikális 
javítása (86-os közút), a kelet-nyugati kapcsolatok megújítása (85-ös közút), annak az 
soproni országhatárig történő korszerűsítése, bekötése. A megye fejlesztési 
alközpontjainak bekötése a főbb hálózati rendszerekbe. A kerékpárút hálózat 
minőségének javítása, a hiányzó nemzetközi hálózati elemek kiépítése. 

 A megye leszakadó (első sorban déli) térségeinek felzárkóztatása. A települések 
elérhetőségének javítása (kistérségi közlekedési rendszerek), szociális ellátórendszer 
fejlesztése, a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés helyi termékeinek és termelési 
bázisainak megújítása, szabad vállalkozási zónák kialakítása (Leader csoportok fejlesztési 
területei, hangsúlyozottan a Rábaközre). 

 A megyei nagyvárosok funkcióinak bővítése, agglomerációs folyamataik integrálása, az 
elérhetőség feltételeinek javítása, a térségi alközpontokkal való együttműködések 
megújítása, a szervezeti, intézményi, fejlesztési keretek megteremtése, a gazdasági 
munkamegosztás feltételeinek összehangolása (ipari parkok, turisztikai kínálat), 
térségmarketing fejlesztése (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár és térsége) 

 A térségi szervező központok (kisvárosok és potenciális kisvárosok) funkcióinak bővítése, a 
térségközponti szerep erősítése (helyi közlekedés), az elérhetőség javítása 
(megyeközpont, s nagyvárosok megközelítése), foglalkoztatási viszonyok javítása, 
termelési környezet feltételeinek korszerűsítése (Csorna, Kapuvár, Beled, Jánossomorja, 
Fertőd, Tét, Fertőszentmiklós, Pannonhalma, magas és növekedő népességű települések). 
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4. stratégai cél: Környezet és gazdaság 

A környezet minőségének megújítása, az arra épülő gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
 
A. Vidéki térségek erőforrásainak feltárása, befektetőbarát környezet kialakítása 

1. Cél: Természeti erőforrások értékorientált fenntartható revitalizációja, hasznosítása 
2. Indoklás: A megye esetében külön kiemelendő a vizes élőhelyek (Pl.: Szigetköz) természetileg 

magas értéke. Ez az érték a biodiverzitásra gyakorolt pozitív hatás mellett turisztikai 
lehetőségeket is hordoz magában.  

3. Általános célok: A terület természeti, környezeti erőforrásainak revitalizációja; értékmegőrző 
fenntartás alapjainak biztosítása; fenntartható hasznosítás lehetőségeinek megteremtése. 

a. kapcsolódás a megye jövőképéhez: A megye jövőbeli versenyképességének egyik 
alapja a természeti, környezeti erőforrások tudatos, értékorientált és hatékony 
hasznosítása. 

b. illeszkedés az OTK célkitűzésekhez (EU 11-hez): Környezetvédelem és erőforrás-
hatékonyság ösztönzése. 

c. illeszkedés a nemzeti fejlesztési célokhoz: A cél szervesen kapcsolódik a „Nemzeti 
fejlesztés 2020” – OTFK által lefektetett prioritásokhoz. 

d. illeszkedés a horizontális célokhoz: A fenntartható fejlődés követelményrendszerének 
érvényre juttatása. 

e. kapcsolódás a megye hosszú távú fejlődéséhez: A megye hosszú távú fejlődése csak a 
természeti, környezeti erőforrások tudatos, értékorientált és hatékony hasznosítása 
mellett képzelhető el.  

4. Hosszú távú hatások 
a. stratégiai cél elérésének hatásai: 

 természeti, környezeti erőforrások jobb (ökológiai) állapota; 

 jobb ellenálló képesség a (globális) környezeti változásokkal szemben. 
b. paramétereket érintő javító, fejlesztő hatás:  

 környezeti elemek állapota: javul; 

 környezeti problémák száma: csökken; 

 Lehetőség vezető szerep elnyerésére (kiváltképp a felszíni vizek esetében). 
5. Programok, intézkedések 

 Természeti, környezeti erőforrások jelenlegi állapotának strukturált felmérése. 

 Természeti, környezeti erőforrások jelenlegi hasznosítási módozatainak feltárása. 

 Ökológiai potenciál – jelenlegi állapot – hasznosítási módok elemző összevetése. 

 Fejlesztési prioritások kijelölése, intézkedési terv készítése. 

 Befektetőbarát környezet kialakítása (pl.: potenciális zöldmezős fejlesztési területek 
előkészítése). 

 Intézkedési terv végrehajtása. 
 

 

B. Környezeti adottságok hasznosítása 

1. Cél: Helyi adottságoknak megfelelő, decentralizált, fenntarthatósági alapelveket figyelembe 
vevő erőforrás-hasznosítás és -gazdálkodás megvalósítása 

2. Indoklás: A választott gazdálkodási módszerek helyi adottságoknak megfelelő megtervezése 
és megvalósítása.  

3. Általános célok: helyi adottságok figyelembe vétele az erőforrás-hasznosítás és gazdálkodás 
során; decentralizált ellátó és erőforrás-előállító rendszerek kialakítása, működtetése. 
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a. kapcsolódás a megye jövőképéhez: Decentralizáció: mind az erőforrások árának 
permanens emelkedése, mind a folyamatosan emelkedő környezeti kockázatok 
szükségessé teszik a felkészülést. 

b. illeszkedés az OTK célkitűzésekhez (EU 11-hez): KKV az agrár és halászati szektor 
versenyképességének növelése és vízkultúrák támogatása. 

c. igazodás a nemzeti fejlesztési célokhoz: A cél szervesen kapcsolódik a „Nemzeti 
fejlesztés 2020” – OTFK által lefektetett prioritásokhoz. 

d. igazodás a horizontális célokhoz: A fenntartható fejlődés követelményrendszerének 
érvényre juttatása. 

e. kapcsolódás a megye hosszú távú fejlődéséhez: A megye hosszú távú fejlődése csak a 
természeti, környezeti erőforrások tudatos, értékorientált és hatékony hasznosítása 
mellett elképzelhető.  

4. Hosszú távú hatások 
a. stratégiai cél elérésének hatásai: 

 más területektől való függőség csökkenése, erőforrások hosszabb távú 
rendelkezésre állása 

 ökológiai és ökonómiai szintű hatékonyságnövekedés 
b. paramétereket érintő javító, fejlesztő hatás:  

 környezeti elemek állapota javul 

 környezeti problémák száma csökken 

 függőség csökken 
5. Programok, intézkedések 

 Természeti, környezeti erőforrás-készlet jelenlegi állapotának strukturált felmérése. 

 Jelenlegi  

 decentrális megoldások feltárása, elemzése, benchmark más régiókban. 

 Megoldási javaslatok feltárása (potenciál és kataszter), akcióterv készítése. 
 
 
C. Táj, település, ember értékmegóvás 

1. Cél: Környezeti, természeti és épített környezeti értékek fenntarthatósági alapokon nyugvó 
védelme és érték alapú hasznosítása 

2. Indoklás: A környezeti, természeti és épített környezeti értékek megőrzése, állapotuk 
javítása, illetve tervezett hasznosítása. 

3. Általános célok: a környezeti, természeti és épített környezeti értékek állapotmegóvása, 
állapotának javítása, értékalapú, fenntartható hasznosítása 

a. kapcsolódás a megye jövőképéhez: GYMS megye számára komoly lehetőség meglévő 
értékeinek a jelenleginél tudatosabb hasznosítása. 

b. illeszkedés az OTK célkitűzésekhez (EU 11-hez): Az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás támogatása minden szektorban. 

c. igazodás a nemzeti fejlesztési célokhoz: A cél szervesen kapcsolódik a „Nemzeti 
fejlesztés 2020” – OTFK által lefektetett prioritásokhoz. 

d. igazodás a horizontális célokhoz: A fenntartható fejlődés követelményrendszerének 
érvényre juttatása. 

e. kapcsolódás a megye hosszú távú fejlődéséhez: Az értékmegőrzés révén: 

 meglévő értékek jobb, szélesebb körű hasznosíthatósága; 

 fenntartható, hosszú távon is rendelkezésre álló készlet „kialakítása”. 
4. Hosszú távú hatások 

a. stratégiai cél elérésének hatásai: 
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 magasabb értékű, kevésbé degradált környezeti, természeti és épített környezeti 
értékek 

 jobb hasznosíthatóság, több hasznosítási lehetőség. 
b. paramétereket érintő javító, fejlesztő hatás:  

 környezeti elemek, természeti értékek és épített környezeti értékek állapota: javul. 
5. Programok, intézkedések: Környezeti, természeti és épített környezeti értékek jelenlegi 

állapotának és állapotváltozására ható jelenlegi folyamatok feltárása. 
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5. stratégai cél: Fejlesztés intézményrendszere 

A megyei terület- és vidékfejlesztési funkcióinak alakítása, az ahhoz szolgáló intézmény és 

eszközrendszer működtetése 

 

A. A megyei területfejlesztési és vidékfejlesztési intézményrendszer és a partnerség 
megerősítése 
A megyei területfejlesztési és vidékfejlesztési intézményrendszer megerősítése 
(humánerőforrás és eszköz kapacitás). A fejlesztést segítő intézményrendszer klaszterbe 
szervezése, a különféle szinten (megyei, városi, térségi, valamint szervezeti) működő 
tanácsadó szervezetek kapcsolatának kiépítése, egységes információs rendszer 
megteremtése, források (információk, humánkapacitások) összehangolása (egyablakos 
tanácsadás) (Megyei központok, városok).  Partnerség (állami, önkormányzati, vállalkozói, 
civil szféra) 

 
B. Programok és pályázatok kidolgozása 

Programok és pályázatok kidolgozása, országos, nemzetközi támogatásra érdemes 
programok kidolgozásának segítése, programtár létrehozása, szereplői együttműködések 
ösztönzése.  

 
C. Folyamatos eredmény monitoring 

Folyamatos eredmény monitoring, a programok folyamatos értékelése, egységes 
adatbázisban történő regisztrálása, az eredmény-marketing (kiadványok, megjelenés, megyei 
szintű tájékoztatás). 

 
1. Indoklás: mi a megyei helyzet a cél szempontjából:„2012. január 1-től hatályba lépett új Ötv. 

a megyei önkormányzatokat a megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjának tekinti, ezért a 
2007. márciusában MTT határozattal elfogadott, 2020-ig szóló hosszú távú megyei koncepció 
jelenleg is hatályos.” (Helyzetelemzés) Ez azt jelenti, hogy a Megyei Önkormányzat egy új 
funkcióval egészül ki, amely a megye szereplői felé egy támogató, ösztönző, szolgáltató és 
egyensúlyteremtő funkciót jelent. Ez egyrészről a megyei kezdeményezések összefogását, 
összehangolását, a projektfejlesztés folyamatának támogatását, a pályáztatás folyamatába 
illeszkedően előzetes szakmai szűrést, amely elsősorban a térségi és megyei stratégiákhoz 
való illeszkedést hivatott biztosítani, másrészről a megvalósuló projektek, 
projekteredmények folyamatos szakmai monitorozását jelenti. Ehhez szükséges a megfelelő 
intézményrendszer, a kapcsolódó szabályrendszer és a folyamatok kialakítása. 

a. GYSM helyzetelemzés, adottságok, értékek rövid kifejtése 
2. Általános célok: mit akarunk elérni,  

a. kapcsolódás a megye jövőképéhez: A prioritás célja, hogy az Ötv.-nek megfeleljen 
egyrészről a megye működése, másrészről pedig horizontális és vertikális szempontok 
alapján (térségi – települési, illetve prioritási területek) integrált területfejlesztés 
valósuljon meg.  

b. illeszkedés az OTK célkitűzésekhez (EU 11-hez): A prioritás alapvetően hozzájárul az 
Európa 2020 alapelveinek teljesüléséhez mint: policentrikus és kiegyensúlyozott 
területi fejlődés elősegítése; integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, a vidéki és 
sajátos adottságú régiókban; erős, globálisan versenyképes helyi gazdaságok; területi 
összeköttetések javítása 

c. igazodás a nemzeti fejlesztési célokhoz: Szintén kapcsolódik: élhető és életképes 
vidék; közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom; vidékies térségek 
értékalapú felemelése. 
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d. igazodás a horizontális célokhoz: A megye térségeinek kiegyensúlyozott fejlesztése, a 
határmenti kapcsolatok erősítése, a megyei és térségi kohézió erősítése 

3. Hosszú távú hatások:  
a. stratégiai cél elérésének hatásai: Megyei szinten összehangolt, stratégiához illeszkedő, 

kiegyensúlyozott fejlesztési projektek. A különböző prioritási területeken megvalósuló 
fejlesztési projektek összehangolása. Hatékony és kiegyenlített forráselosztás. 
Határmenti, és megyék közötti együttműködések összehangolt működése, fejlesztése. 

b. jövőbeli helyzet, kapcsolódási pontok: A megyei szinten koordinált és támogatott 
projektfejlesztések eredményeként megjelenő új fejlesztési irányok beépülhetnek a 
megyei területfejlesztési stratégiába folyamatosan, amely egy dinamikus 
stratégiaalkotást és monitoringot eredményez. 

c. egyéb befolyásoló hatás a stratégiai célokra: A hatékony intézmény- és 
szabályzórendszer kiépítése minden más megyei stratégiai célra hatást gyakorol, hiszen 
ennek hatékonysága, rugalmassága erősen befolyásolhatja a megye egészének 
pályázati forrásokra vonatkozó abszorpciós képességét.  

d. paramétereket érintő javító, fejlesztő hatás: Hatékony működés esetén a központi 
források felhasználásának tervezéséhez tud nyújtani támogatást, amely szintén növeli a 
pályázati abszorpciós képességet, illetve a megye versenyképességét, megőrzi vezető 
szerepét. 

4. Prioritások/intézkedések felsorolása: 

 Tanácsadó, projektfejlesztő csapat felállítása: projektgenerálás, pályázati 
tanácsadás, pályázat és projektmódszertani támogatás, szakértői listák felállítása, 
pályázatírás akár külső partner bevonásával. 

 Pályáztatási (forráselosztó) tevékenység, értékelés, bírálat, előbírálat, döntés:  
o ágazati operatív programok pályázatainak szakmai előszűrése, 

rangsorolása, 
o a területfejlesztési operatív programban hangsúlyosabb szerep 

(döntés, rangsorolás), 
o a hazai decentralizált források kezelése (a pályázatkiírástól, a 

döntéshozatalon át a monitoring tevékenységig). 

 Megvalósuló projektek nyomon követése, a projekt hatásaihoz közvetlenül 
kapcsolódó, jól definiált és mérhető indikátorok teljesülésének vizsgálata (a 
nyertes pályázatok monitorozása). 
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6. stratégai cél: Együttműködés a szomszédokkal 

A megye nagytérségi, valamint a megye- és országhatáron átnyúló kapcsolatainak fejlesztése 
 

1. Indoklás: Győr-Moson-Sopron sajátos helyzetű megyénk, mivel fejlődése – földrajzi 
adottságaira tekintettel – elválaszthatatlan a határ túloldalán található szereplőkkel történő 
együttműködéstől. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a megye térszerkezeti 
szempontból meghatározó települései (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron) határtérségben 
fekszenek, vonzáskörzetük csonka (Soproné extrém mértékben az), ezért fejlődésük alapvető 
feltétele a területi potenciál kihasználását lehetővé tevő funkcionális vonzáskörzetek 
rehabilitációja. 
Másrészt a megye Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő várostérségéhez (CENTROPE) 
tartozik, amelynek meghatározó szereplői (Bécs és Pozsony) közvetlenül is hatással vannak 
mindazon területileg értelmezhető folyamatokra, amelyek a megye további sorsát 
befolyásolják. 
Meg kell továbbá említeni, hogy az ország többi részéhez viszonyítva kedvezőbb közlekedés-
földrajzi, és városhálózati adottságoknak köszönhetően a megye erősen kötődik a határ 
túloldalán található pólusvárosokhoz, azok térszervező hatásai a megye jelentős részén 
érezhetőek, ez több határhoz közeli településen agglomerációs hatásokkal is kiegészül. 
Mindez szoros és tartalmas határon átnyúló együttműködésre predesztinálja a megyei 
szereplőket. 

 
2. Alapelvek és általános célok: Igazodva a formálódó OTFK határmenti és határon átnyúló 

fejlesztésekkel kapcsolatos javaslataihoz, a szomszédsági kapcsolatok tekintetében az alábbi, 
lehetőségekre és a hátrányok kompenzálására bontható elvi kiindulópontok alkalmazása 
lenne célszerű:  
Lehetőségek jobb kiaknázása: 

1. szomszédos országok gazdasági, infrastrukturális rendszereihez való kapcsolódás 
lehetősége 

2. határon belüli és túli lakosság közötti kapcsolatok ápolása 
3. határon átnyúló hatás kihasználása és maximalizálása  

Hátrányok kompenzálása: 
1. határtérségekre az ország központi területeihez, hálózataihoz képesti peremhelyzetből 

adódó lemaradás, marginalizálódás csökkentése és kompenzálása  
2. határtérségek közvetlen, kiemelt, felzárkóztató fejlesztése 

 
3. Igazodás a koncepció átfogó jövőképéhez és célrendszeréhez: A belső és a határon átívelő 

szomszédsági együttműködések erősítése mint stratégiai cél (1) a megye jövőképéhez a 
gazdasági és társadalmi folyamatok dinamizálása, és az innovatív megoldások elősegítése 
révén kapcsolódik. A 2020-ig megvalósítandó (2) átfogó célok esetében pedig a jelen 
stratégiai cél a megye interregionális kapcsolatainak erősítését hivatott javítani, kibővíteni.    

 
4. Fókuszpontok - konkrét fejlesztési célterületek, prioritások: A területfejlesztési koncepció 

stratégiai és operatív fejezeteinek ezért elsősorban az alábbi kérdésekre kell fókuszálniuk: 

 miként érhető el a határ menti térségekkel történő együttműködés segítségével egy 
egészségesebb városhálózati rendszer kialakulása? 

 hogyan alakítható ki a megye nagyvárosainak, illetve a határ túloldalán fekvő 
pólusvárosoknak az együttműködésével egy világos, minden szereplő számára előnyös 
funkcionális hierarchia? 
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 melyek azok az integráltan kezelhető beavatkozási területek, amelyek fejlesztése a határ 
túloldalán található szereplők közreműködése nélkül nem valósítható meg? 

 milyen feltételekkel és milyen keretek között hasznos a megyének a CENTROPE 
együttműködésben való részvétel? 

 milyen konkrét együttműködési irányok és funkciók adhatóak a térségben szerveződő 
európai területi társulásoknak? 

 hogyan kezelhetőek a megyei területfejlesztési beavatkozások szempontjából a megye-, 
régió- és országhatárok? 

 milyen intézményi együttműködési modellek mozdíthatják elő leghatékonyabban a 
határtérségek belső kohéziójának erősödését? 

 
5. Kapcsolat az egyéb stratégiai célokkal: A fentiekre tekintettel szoros kapcsolatot látunk a 3. 

és a 6. prioritási terület között, mivel előbbi a megye funkcionális városi térképző 
tényezőivel, az agglomerációs jelenségekkel és a belső kohézióval foglalkozik. A 6. prioritási 
területet érintő koncepciónak ezért a 3.-kal együttműködésben kell elkészülnie, de az 
előbbitől eltérő hangsúlyok és aspektusok kiemelésével. 

 
6. A területi alapú együttműködések lehetséges irányai: Az interregionális együttműködések 

lehetséges irányai az alábbi három terület köré szervezhetőek: 
a. Gazdasági együttműködések erősítése 

 piacok összekapcsolása 

 vállalatközi kapcsolatok 

 versenyképes üzleti infrastruktúra hálózat 

 üzleti információk hozzáférhetőségének fejlesztése 

 határon átnyúló turisztikai desztinációk, turisztikai tengelyek beazonosítása  

 határon átnyúló munkaerőpiaci kapcsolatok, munkaerőpiaci áramlás segítése 

 határszakaszok K+F+I potenciájának és tevékenységének erősítése, határon átnyúló 
K+F+I fejlesztések 

b. Környezeti és infrastrukturális hálózatok összekapcsolása 

 egy ökoszisztémát alkotó elválasztott területek integrált kezelése (pl. közlekedés, 
környezetvédelem, erőforrás-gazdálkodás) 

 határtérségeket megfelelően összekapcsoló közlekedési rendszerek (migráció, 
munkaerőpiaci áramlás, foglalkoztatottság érdekében) 

 folyókhoz kapcsolódó katasztrófavédelmi, vízgazdálkodási témák 

 energetikai és hulladékkezelési rendszerek működtetésének összehangolása 

 természetvédelmi és kulturális értékek összehangolt hasznosítása 

 közös marketing 
c. Intézményi együttműködések és kapacitások bővítése 

 Közigazgatási és szakintézmények együttműködése 

 ETT (Európai Területi Társulások) alakítása prioritás, kiemelt támogatási cél 
(együttműködések intézményi motorjai) 

 Együttműködések adminisztratív akadályainak lebontása  

 Határmenti közösségek, a lakosság, illetve az oktatási és kulturális intézmények 
kapcsolatfelvételének az ösztönzése 

 
7. A válaszok – Lehetséges prioritások, konkrét fejlesztési irányok: A beavatkozások kiindulási 

dimenzióját tehát a városhálózati vizsgálódások adnák: 

 a CENTROPE-térség (szerepe) a Duna-völgyi makrorégió keretei között; 
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 a Bécs-Pozsony-Győr-Sopron városhálózat hierarchikus viszonyai a CENTROPE 
együttműködésen belül; 

 Pozsony és Mosonmagyaróvár kapcsolatrendszere 

 Győr határon átnyúló vonzáskörzete 

 Sopron határon átnyúló vonzáskörzete. 
 
A fentiek alapján az együttműködések alapját képező kohézió erősítésére vonatkozó javaslatok 
fogalmazhatóak meg: 
1. A CENTROPE-kezdeményezés térszervező hatásainak kiaknázása: Ehhez a célkitűzéshez fel 

kell dolgozni a kezdeményezés történetét és rendelkezésre álló dokumentumait. Be kell 
azonosítani azokat a tényezőket, amelyek a megye fejlesztése szempontjából meghatározóak 
lehetnek, és osztályozni kell ezeket kedvező és kedvezőtlen hatásaik alapján. Ezt követően 
lehet megfogalmazni a megyei szintű stratégiai álláspontot az együttműködéssel kapcsolatban, 
ami a konkrét beavatkozások irányát is meg fogja szabni. 
Ennek a célkitűzésnek kell, hogy a részét képezze a pozsonyi agglomeráció hatásaira történő 
reagálás: olyan beavatkozások megfogalmazása, amelyek ennek a folyamatnak a kedvező 
hatásait erősíteni, a kedvezőtleneket gyengíteni tudják. Fontos leszögezni, hogy a Felső-
Szigetköz és a Mosoni-síkság északi részének középtávú jövője elsősorban a Pozsonnyal 
kialakítható együttműködés keretein belül értelmezhető, és főként ettől függ. 

2. A megyei szintű határ menti együttműködések: Maga a megye intézményes szinten a Rába-
Duna-Vág ETT munkájában vesz részt. Szerencsés egybeesés, hogy a megyei területfejlesztési 
koncepció készítésével egy időben készül el az ETT fejlesztési stratégiája is, így a két 
dokumentum közötti szinergiát könnyű lesz kimutatni. Az RDV ETT fejlesztési stratégiájából az 
egyes beavatkozások beemelhetőek a területfejlesztési koncepcióba is. Hasznosnak látnánk, ha 
ennek keretében beazonosításra kerülnének a szélesebb partnerségben megvalósítható 
integrált területi beruházások is (ezek szintén szükségszerűen fognak kapcsolódni az 
agglomerációs prioritási terület tervezett fejlesztéseihez). 

3. A városi funkcióhierarchia és a vonzáskörzetek rehabilitációja: A fejlesztési prioritás célja az, 
hogy a megye meghatározó városai nyerjék vissza természetes vonzáskörzetüket, és váljanak a 
formális jellegű régiók mellett funkcionális szerveződések központjaivá. Kezdődjön meg a 
tényleges működtetésük ezeknek a természetes vonzáskörzeteknek. Ennek érdekében meg 
kell határozni az egyes városok elméleti vonzáskörzetének kiterjedését, és be kell azonosítani 
azokat a funkciókat, amelyek ezeknek a tereknek a kitöltését segíthetik.  
A potenciális határon túli vonzáskörzetre számot tartó funkciók fejlesztésén túl, biztosítani kell 
ezek egyenletes területi hozzáférhetőségét is a határtérség jobb területi gazdaságosságának 
elérése érdekében. Itt számos olyan beavatkozásra van lehetőség, amelyek az adott térség 
belső területi, gazdasági és társadalmi kohézióját erősítik.  
Ugyancsak itt lehet megfogalmazni a funkcionalitást segítő intézményi megoldásokat, illetve 
elemezni lehet a már formálódó ETT-k potenciális szerepét ezeknek a városhálózati 
funkcióknak a helyreállításában, fejlesztésében. Ennek kapcsán célszerű ezeket a 
várostérségeket integrált fejlesztési térségekként beazonosítani (pl. Győr agglomerációs 
térsége, a Fertő tő térsége, Pozsony agglomerációs térsége). 
Ugyancsak ennek a célnak a keretei között kellene reflektálni a megyei centrumok 
országhatárokon belüli térszervező erejéből következő, az egyes megye- és régióhatárokon 
átívelő fejlesztési lehetőségekre is. 

 


