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Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepció 
 

Fórumokhoz és helyzetfeltáráshoz kötődő észrevételek 

 
Fájl 

száma 

Hozzászóló, 

észrevételező 

Érintett fejezet Megjegyzés 

1 Horváth László Győr-

Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Győri 

Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Hatósága  

Bevezetés Az érintett fejezetekbe 

bedolgozásra kerültek 

a javaslatok, a 

helyzetértékelést 

illetően. Formai 

megjegyzések is 

figyelembe lettek 

véve.  

2 Polgári István 

Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Településfejlesztési 

Főosztály 

Városfejlesztési Osztály  

Stratégiai Csoport 

közlekedés, Győri kistérség 

99.o. SWOT kibővült a lehetőségek és a veszélyek felsorolásával, beszállítók bekerültek 

A rövidített anyagba a 

veszprémi vasút a 

munkaanyagból nem 

került bele  

3 Székely Imre 

vezető főtanácsos 

fejlesztés-stratégiai 

referens 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Önkormányzati 

Hivatal 

 

 HELYZETELEMZÉS” helyett „HELYZETÉRTÉKELÉS  helyett Helyzetfeltárás szó használata: 1. 

oldal 

 

 térkép a munkaanyagban volt, de a végleges anyagba terjedelmi okokból nem került bele 

 rövidítések  113. oldal 

 Vezetői összefoglaló terjedelmi okokból kikerült a végleges anyagból 

 ETE  6. oldal 

 formai és helyesírással kapcsolatos észrevételek javításra kerültek 

 Bizottsági ülés: 2012. szeptember 13  végleges anyagba terjedelmi okokból nem került bele 

 A 2. táblázat kiegészítendő, mert nem tartalmaz több fontos uniós és nemzeti stratégiát. 

 Hiányzik pl.: Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 – Fehér Könyv, Nemzeti Közlekedési 

Stratégia (NKS), EU Víz Keretirányelv (VKI), Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve, stb.  végleges 

anyagba terjedelmi okokból nem került bele 

 

Az érintett fejezetek:  

 

 

Mellékletek 

1. Bevezetés 

4. A megye földrajzi 

jellemzői, természeti 

és környezeti 

sajátosságai 

5. Településhálózat 

jellemzői 

6. Társadalmi 

folyamatok 

8. Műszaki 

infrastruktúra 
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 4. sorában javítandó: „felértékelődtek” helyett „felértékelődött”; 

 5. sorában a mondat kiegészítendő: „...az Adria térséggel összekötő, E65 jelű útvonal  is,  amelynek 

nemzetközi tehergépjármű forgalma drasztikusan megnövekedett.   A megyeszékhely...”  végleges anyagba 

terjedelmi okokból nem került bele 

 A 3. mondatban érdemes volna a megye területét pontosabban megadni: a „meghaladja a 4000 km2-t” 

helyett „4208 km2”.  37. oldal 

 

 A 2. bekezdés javítandó: a megye legalacsonyabb pontja ugyanis nem a „gönyűi Duna-part (Btf. 108 m)”, 

hanem a „nagyszentjánosi Duna-part (Btf. 108m)” 23. oldal 

 

 A 4.3. fejezetben valamiképp szót kellene ejteni az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 

területekről is.  23. és 95. oldalon 

 

 a megyében több települést érinthet: Rajka, Bezenyét, Mosonmagyaróvárt, Máriakálnokot, Kimlét, 

Lébényt, Mosonszentmiklóst, Kunszigetet, Öttevényt, Abdát, Győrt, Nagyszentjánost és Gönyűt  végleges 

anyagba terjedelmi okokból nem került bele 

 

 

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Fenyőfői ősfenyves 

 és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. 

 A 2. fejezet-alcímben javítandó: „Soproni-Hegység...” helyett „Soproni-hegység Natúrpark”  33. oldal 

 

 4.6.4 „Továbbá: Rába (vízitúra útvonal); Magas-Bakony és Sokorói-dombság (a győriek kedvelt 

kiránduló célpontjai); Rábaköz és Tóköz (kisforgalmú útjai a kerékpáros, csendes falvai a nyugalmat kedvelő 

turistákat várják); termál- és gyógyfürdők (Győr, Mosonmagyaróvár, Lipót, Hegykő); stb....”    33. oldal 

 

 4.6.6 „Továbbá: Püspöki kastély (Fertőrákos), Dőry-kastély (Mihályi), Khuen-Héderváry-kastély 

(Hédervár), Rimanóczy-Pejacsevich-kastély (Zsira), Felsőbüki Nagy-Ürményi-kastély (Röjtökmuzsaj), Széchenyi-

kastélyok (Fertőszéplak, Rábasebes és Sopronhorpács), stb....” 

 4.6.7 „Továbbá: Szent Jakab-temolom (Mórichida-Árpás), premontrei-templom (Csorna), evangélikus 

templom (Nemeskér), Szent Márton-templon (Rajka), Szent Péter és Pál templom (Sopronhorpács), Szent István 

temetőkápolna (Nagylózs), stb....”  36. oldal 

 

 

 A CETC ETT blokk első sorában javítandó: „99/2011(ÍV.22.) sz. Közgyűlési Határozata” helyett 

„99/2011 (IV. 22) KH sz. közgyűlési határozata”. 

 

 A megyei önkormányzat részvételével alakuló transznacionális ETT a leírtaknál nagyobb figyelmet 

9. A területfejlesztés 

eszköz és 

intézményrendszeréne

k értékelése 

10. A térség 

területfejlesztési 

szereplői 

elképzeléseinek 

feltárása 

11. Összegzés 
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érdemel, ezért indokolt a szöveg kiegészítése a következőkkel:  

 „A Közép-Európai Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai Területi 

Társulássá (ETT-vé, angol rövidítéssel EGTC-vé) történő átalakítása tárgyában elfogadott közgyűlési határozat 

felhatalmazása alapján megindult az érdemi munka. 

 A nemzetközi együttműködés átalakítására szövetkező tagrégiók mindegyike és a CETC-ROUTE65 

Régióközi Irányító Bizottsága is elfogadta a tervezett CETC EGTC egyezményét és alapszabályát. Ezután 

kezdődhetett a jóváhagyási folyamat Lengyelországban, Magyarországon és Svédországban.  

 A közgyűlés elnöke – valamint a többi EGTC alapító tagrégió (Vas és Zala, továbbá négy lengyel 

vajdaság és egy svéd megye) elnöke – 2012. júniusban aláírta a nemzeti szinteken egyeztetett, magyar, lengyel, 

svéd és angol nyelvén elkészült dokumentumokat. 

 A három magyar megyei önkormányzat képviseletében eljáró Zala megyei közgyűlés elnöke ezt a 

dokumentumcsomagot 2012. augusztus 14-én jóváhagyásra benyújtotta a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumhoz. 

 A lengyel székhelyű CETC-ROUTE65 együttműködés az egyezmény és az alapszabály nemzeti (magyar, 

lengyel, svéd) és uniós jóváhagyását követően lesz „hivatalosan” Európai Területi Társulás (EGTC).”  43. oldal 

 

6.5 fejezet Nevelés-Oktatás (53-54.o.) 

 Az alapfokú és középfokú oktatás fejezeteiből hiányzik, hogy konkrétan mennyi intézmény – és az egyes 

településeken hány iskola – működik. Ezekkel az adatokkal indokolt kiegészíteni azt a két fejezetet.  végleges 

anyagba terjedelmi okokból nem került bele 

 

 

 A Felsőoktatás című fejezet  

 1. bekezdésének kiegészítendő zárása kiegészítendő: „...Sopron, majd Mosonmagyaróvár.” 

 2. bekezdése is kiegészítendő egy mondattal: „A megyében hittudományi főiskola működik Győrben, de 

van ilyen képzés – fővárosi székhelyű szerzetesi főiskola kihelyezett intézményeként – Pannonhalmán is.”  

végleges anyagba terjedelmi okokból nem került bele 

 

6.6 fejezet Egészségügy, szociális ellátás 

 Az „Egészségügy, szociális ellátás” című fejezet az utóbbi területet nem tárgyalja. Indokolt a szociális 

ellátás helyzetét is bemutatni (intézmények, férőhelyek, kihasználtság, várakozók, stb.).  végleges anyagba 

terjedelmi okokból nem került bele 

 

 A táblázatok számítási hibái korrigálásra kerültek. 

 

8.1 Közlekedés 

Indokolt a a „Közlekedés” című fejezetbe több térképet illeszteni, ez megtörtént (68. és 70. o.) 

- a megyét érintő TEN-T transznacionális közúti, vasúti és vízi folyosókat a közép-európai térben bemutató ábrákat,  
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- valamint egy – a megye közlekedési hálózatát bemutató – részletesebb térképet. 

 

A javasolt kiegészítés terjedelmi okok miatt nem került be a 73.o-ra 

 

8.6. AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TÁRSADALOM HELYZETE” című alfejezet elkészült (83.o.) 

 

A 9.1.1. alfejezet továbbra is csak a 2009 januárjáig elnyert uniós támogatásokat mutatja be kistérségi bontásban.  

   

9.1.3. A megye és a kistérségek aktivitása az Európai Unió források megszerzésében c. alfejezettel bővült ez a rész 

(87-90.o) 

 

Az alábbi alfejezetek elkészültek 

9.2. INTÉZMÉNYRENDSZER 

9.3. A FEJLESZTÉSEK HATÉKONYSÁGA (90-91.o) 

 

A „PARTNERSÉGI TERV” című alfejezet külön dokumentumban került bemutatásra (93.o) 

 

A „10.2. A MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉS SZEREPLŐINEK TERVEI” című fejezet továbbra is csupán a 7 

kistérség elképzelésit foglalja össze (és ezt is csak az ez évi kérdőíves felmérésre alapozva teszi).  (93-94.o.) 

 

- a „Lehetőségek” (Opportunities) és a „Veszélyek” (Threats) számbavételét a végleges anyag már tartalmazza (99-

100.o.) 

 

A „11.3. A MEGYE FEJLESZTÉSI IRÁNYAI” című fejezet elé a problématérkép nem került beiktatásra, a 

fejezet helyette egy rövid pozicionálással kezdődik. (101. o.) 

 

4  Sárkány Péter A TFT koncepció helyzetfeltároló részében a 70. oldalon tévesen szerepel az Arrabona EGTC alapításának és 

nyilvántartásba vételének időpontjai. 

 

Ezek helyesen: 

alapítás: 2010. augusztus 31. 

nyilvántartásba vétel: 2011. május 24. 

 

javítva EGTC-nél  

5.3. KISTÉRSÉGI 

SZERVEZŐDÉSEK, 

TELEPÜLÉSI 

KAPCSOLATOK 

 

5 Kiss Vince, Rajka 

Polgármester 

A helyzetelemzésben Rajkára vonatkozóan kérjük lejavítani hogy nem a Dunacsúny (Szlovákia) felé vezető utat 

kell kiépíteni, hanem a Németjárfalu (Ausztria) felé vezetőt. 

 

4.1.3. fejezetben 

6 Körmendy János 

JÖVŐKERESŐ 

később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe  

7 Dr. Amberger Erzsébet  A felszíni és felszín alatti vízkészletek állapota fejezetben nem szólnak a Petőháza-i termál illetve gyógyvíz-ről, 28. oldal, 4.4. fejezet 
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sem úgy mint létező, sem úgy mint fejlesztendő területről. 

 Ugyan ebben a fejezetben nem szerepel a Fertőtó és Tómalom, mint természetes fürdők, s az előző 

vonatkozásában hibás a tekintetben is a helyzetfeltárás, hogy egy régi, időközben jelentősen megváltozott állapotot 

mutat be; mára már a Fertőrákosi szennyvíztisztító szennyvíztisztítóként nem üzemel, így tisztított szennyvíz 

ezáltal nem kerül a Fertő tóba.  

 A vízgazdálkodás és vízminőség fejezetben nem foglalkoznak teljes körűen az As szempontjából érintett 

településeinkkel, csupán Fertőd-Tőzeggyármajor került megemlítésre, holott Szakony, (Gyalóka, Répcevis, Zsira) 

és Csáfordjánosfa (Csér, Répceszemere) is érintett. 

 Hiányoljuk, hogy nem tesz említést az ivóvíz ellátás jövőbeli megoldása és fejlesztése tekintetében a Hegykő-i 

lehetséges (részben létező kutak) vízbázisról és a tervbe vett osztrák kooperációról sem. 

Nagyon felületesen kezeli a tanulmány a vonalas létesítmények, elsősorban Sopron városát érintő zajterhelés 

kérdését (GYESEV dupla vasúti pályája 

8 Bőny később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

9 Tama István, itthon.hu később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

10 Beled  -kastélyok 

  Lehetőleg több kastély szerepeljen a koncepcióban 

  főleg azok amelyek megyei, vagy önkormányzati 

  tulajdonban vannak, hiszen ezek felújítása csak 

  pályázati pénzekből lehetséges, ahhoz pedig jó alap 

  ha ebben az anyagban szerepel. 

  Beled, Barthodeiszky kastély feltétlenül szerepeljen! 

 

 33. oldal 

 

 

a többi észrevételt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe 

formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

4.6. alfejezet 

11-12-

13. 

hanganyagok később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe az észrevételeket, illetve terjedelmi okokból részletesen 

nem tér ki a végleges anyag, csak a munkaanyag 

 

14 Lendvai Ivánné,  

Kunsziget polgármestere 

később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe 

terjedelmi korlátok miatt nem lehet minden GYMS megyei települést részletesen bemutatni 

formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

15 Pannonvíz vízellátás, szennyvízkezelés  később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe 77. oldal 8.2. alfejezet 

16 Kapuvár-Beled kistérség később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe 

Közös önkormányzati hivatalok létrehozásának határideje pontosan 2013. március 1. (2011. évi CLXXXIX. tv. 

formai javítások, és 

kiegészítések 
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146.§ (2) bekezdés, hatálybalépését követő 60 nap) terjedelmi okok miatt nem került a végleges változatba (39.o.) 

5.2 fejezet 

 

figyelembe lettek véve 

17 Horváth Endre, M. 

Államkincstár 

Terjedelmi okok miatt az érintett rész a végleges anyagban nem szerepel.  

18 Eduvízig később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe az észrevételeket 11. oldal 

19 Hutflesz Mihály 93. oldal 10. fejezet térség, 

településszerkezet 

20 EDU-NEKI 2.1. fejezet 2. táblázatába a javaslatok bedolgozásra kerültek. 

 

3.2., 3.4. fejezetben ábrái megjelennek. 

 

4.1.3. vízrajz fejezetet átdolgozása megtörtént 23.o. 

 

4.1.6. fejezet bekerült a végleges változatba 24.o. 

 

4.4.1. Környezeti elemek állapota alfejezetének utolsó bekezdésének címe: Vízgazdálkodás és vízminőség 

tartalmilag ebbe a fejezetbe illett a legjobban 28.o. 

A 4.4.2. a felszíni és felszín alatti vízkészletek állapota című fejezetet átdolgozása megtörtént 29.o 

 

4.5.2. fejezetben a szövegkörnyezetéből kiemelt tanulmány részlet kikerült a végleges szövegből 31.o. 

 

4.5.8. Fejezetben a villamos energia hálózat fejlesztési javaslata ebben a fejezetben maradt, hiszen ebbe a fejezetbe 

illett a legjobban 36.o. 

 

8.2.1. Vízellátás fejezetet javasoljuk kiegészíteni az Ivóvízminőség Javító Program ismertetésével, ez a kiegészítés 

megtörtént 74.o. 

8.2.2. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés 

75.o. 

A megye közműves szennyvízelvezetési hiányának teljeskörű ismertetése helyhiány miatt nem szerepel 

Folyamatban lévő közműves szennyvízelvezető hálózat építés a megye területén a 76.o-on található:   

 Bősárkány szennyvízelvezetése a Csorna térségi szennyvíztisztító telepre 

 Tényő, Győrszemere szennyvízelvezetése a Tét térségi szennyvíztisztító telepre  

 Gönyü, Nagyszentjános szennyvízelvezetése a Győr térségi szennyvíztisztító telepre 

 

Az alfejezet javasolt kiegészítése terjedelmi okok miatt nem lehetséges 

 

8.3. Hulladékgazdálkodás fejezetben a megvalósult, megvalósuló projektek hatása a hulladék elhelyezésre 

formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 
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helyhiány miatt nem szerepel. 

76.o. 

 

21 Sopron 35. oldal, illetve az észrevételek többségét később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe 4.6. alfejezet 

22 Mecsér Terjedelmi okok miatt az érintett rész a végleges anyagban nem szerepel.  

23 Szigetköz-Mosoni Sík L. 

E. 

néhány észrevételt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe 6.2. alfejezet, a formai 

javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

24 Tondach, Fekete Szilvia 

magyar és  angol anyag 

később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

25 Mosonmagyaróvár Terjedelmi okok miatt ennyire részletesen egy településre sem tud kitérni a helyzetfeltárás, így később, a 

fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe ezeket 

formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

26 Csorna Terjedelmi okok miatt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

27 Czébán Jenő, 

Pannonhalma 

Terjedelmi okok miatt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

28 Castanea Terjedelmi okok miatt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

29 Kult. Örökség. Véd. Hiv. Terjedelmi okok miatt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe, illetve a végleges anyag nem tud 

kitérni részletesen a témára 

formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

30 CETC nem releváns  

31 csilla.hoffmann@nth.gov

.hu 

Terjedelmi okok miatt nem releváns  

32 Nemzetgazd-i Tervezési 

Hivatal 

Terjedelmi okok miatt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe  

33 ? nem releváns  

34 ? 1. oldal  

35 Kiss Vince, Rajka 

Polgármestere 

duplum 4.1.3. fejezetben 

36 Kóbor Attila, 

Fertőszéplak 

Terjedelmi okok miatt később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe  
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Polgármestere 

37 Roma Nemz. Önkorm nem releváns - határozat  

38 Csongrád -munkaanyag minta nem releváns  

39 Csongrád -munkaanyag minta nem releváns  

40 Székely Imre, Encsyné 

dr. Nánási Ágnes és 

Pőcze Eszter 

Munkaanyag 12. oldal 

ÜRES! – hiányoznak a „RÖVIDÍTÉSEK” a végleges anyag 113.,o.-n megtalálható 

 

Munkaanyag 13-25. oldal 

A „VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ” nagyon hosszú, a 13 oldalnyi terjedelem lényegesen csökkentendő: 

- kevesebb szöveg kellene. 

- törlendő az 1. táblázat (14. oldalról) és az 1. táblázat (16. oldalról), mert azok a későbbi fejezetekben 

szerepelnek.  

 

A munkaanyag 22-25. oldalak között bemutatott, elvileg 5 témakörre kiterjedő SWOT értékelésben  

-  az „Erősségekés a  „Gyengeségek” számbavételekor az egyik témakör, a „Műszaki infrastruktúra” blokk 

lemaradt; a végleges változatban a 8. o-on megtalálható 

- a SWOT-tal kapcsolatos egyéb észrevételeimet és javaslataimat a kötet-végi SWOT-nál rögzítettem. 

A SWOT analízis rövidebb esszenciája talán elegendő lenne itt a vezetői összefoglalóban, mert a kötet végén (202-

205. oldalakon) úgy is szerepel az egész SWOT értékelés. 

  

Munkaanyag 26. oldal – „BEVEZETÉS” 

Az 1. mondatban felsorolt uniós források, illetve programdokumentumok listája kiegészítendő: Európai Területi 

Együttműködés (ETE) (6.o. a végleges változatban). Megyénkből ugyanis 2 határon átnyúló szomszédsági, 

továbbá több transznacionális és interregionális támogatási program felhívásaira lehetett eddig és lehet a jövőben 

is pályázni. 

 

Munkaanyag 26-27. oldal  

Az 1.1 alatti felsorolás  

- mindegyik blokkjainak szövege ponttal záruljon; 

- utolsó sorának zárójele után a vessző helyett „és a” helyesebb lenne. 

 

Munkaanyag 28. oldal (végleges 7. o.) 

Az 1. táblázat feletti dőlt betűs szöveg 2-3. sora javítandó: 

„... kötött szerződésének időterve” helyett „... megkötni javasolt szerződéstervezete szerinti ütemezés”  

 

Munkaanyag 28. oldal (végleges 8.o.) 

Az 1.3 fejezet 1. sorában javasolt javítás: 

„helyzetelemző munkarész” helyett „feltáró-értékelő vizsgálat” (ugyanis az idézett a jogszabály-melléklet címe is 

ezeket a szavakat használja). 

Az érintett fejezetek: 

 

Mellékletek 

 

Vezetői összefoglaló 

 terjedelmi okokból 

nem szerepel a 

végleges anyagban 

 

A formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

 

1. Bevezetés 

2. Stratégiai és területi 

keretek 

3. A megye az európai 

és a hazai térben 

4. A megye földrajzi 

jellemzői, természeti 

és környezeti 

sajátosságai 

5. Településhálózat 

jellemzői 

6. Társadalmi 

folyamatok 

8. Műszaki 

infrastruktúra 

9. A területfejlesztés 

eszköz és 

intézményrendszeréne

k értékelése 

10. A térség 

területfejlesztési 

szereplői 
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Az 1.3 fejezet 1. bekezdése zárásaként említett „1. mellélet” hol van? A kötet végén, a 211. oldalon szereplő „1. 

MELLÉKLET” ugyanis egészen másról szól...  

 

 

Munkaanyag 31. oldal (végleges 10. o.) 

A 2. táblázat kiegészítendő, mert nem tartalmaz több fontos uniós és nemzeti stratégiát. 

Hiányzik pl.:  

- Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 – Fehér Könyv,  

- Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS),  

- EU Víz Keretirányelv (VKI),  

- Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve, stb. 

 

Munkaanyag 33. oldal (végleges 11.o.) 

Az oldal 3. szövegblokkjának 1. sorában javasolt javítás: „listáját” helyett „listája”. 

 

Munkaanyag 34. oldal (végleges 12.o.) 

ÜRES – A 2.3 és 2.4 fejezeteknek csak a címeik vannak meg! 

A 2.3 fejezetet tartalmazza a végleges változat, a 2.4 fejezet terjedelmi okok miatt kikerült 

 

Munkaanyag 35. oldal (végleges 14.o.) 

A 3.1 fejezet  

- 1. bekezdése 5. sorában javítandó: „Centropa” helyett: „Centrope” 

- 2. bekezdése 4-5. sorának mondata kiegészítendő: „...a hálózati és kapacitásbeli hiányosságok, valamint a 

környezet-terhelés okozta problémák, amelyek közül...” 

- 2. bekezdése 6. sorában javítandó: „népességvonása” helyett „népességvonzása” 

 

A 3.2 fejezetet indokolt egy térképpel indítani, amely bemutatja a megye helyét az európai térben. (végleges 15.o.) 

 

Munkaanyag 36. oldal (végleges 16.o.) 

A 4. bekezdés  

- 4. sorában javítandó: „felértékelődtek” helyett „felértékelődött”; 

- 5. sorában a mondat kiegészítendő: „...az Adria térséggel összekötő, E65 jelű útvonal  is,  amelynek nemzetközi 

tehergépjármű forgalma drasztikusan megnövekedett.   A megyeszékhely...” (az utóbbi a végleges anyagba 

terjedelmi okok miatt nem került be) 

 

Munkaanyag 39. oldal (végleges 17.o.) 

ÜRES – A 3.3 fejezetnek csak a címe van meg.  

A majd idekerülő szöveg mellé indokolt egy térképet is tenni, amely bemutatja a megye helyét a szomszédsági 

elképzeléseinek 

feltárása 

11. Összegzés 

Az észrevételek 

többségét terjedelmi 

okok miatt később, a 

fejlesztési 

javaslatoknál vesszük 

figyelembe, illetve a 

végleges anyag nem 

tud kitérni részletesen 

a témára 
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térben.  

A fejezet része a végleges változatnak a javasolt térképpel együtt 

 

Munkaanyag 40. oldal (végleges 23.o.) 

Az oldal tetején szereplő főcím  

4. A MEGYE FÖLDRAJZI JELLEMZŐI, TERMÉSZETI ÉS KÖRNYEZETI  SAJÁTOSSÁGAI 

a 46. oldalra helyedzendő át! 

 

Végleges 19.o. 

A 3.4 fejezet 1. bekezdés: 

- Az 1. mondat állítása szerint „Magyarország területe” csak „az 1998-as OTK-ban rögzített hét tervezési-

statisztikai régióval fedhető le”. (Másképp nem fedhető le? Lefedhető pl. a törvényben rögzített 19 megyével is.) 

Terjedelmi okok miatt kimaradt a bekezdés 

- A 2. mondatban kis „ny” betűvel kezdődő „nyugat-dunántúli” helyesebb lenne. 

- A 3. mondatban érdemes volna a megye területét pontosabban megadni: a „meghaladja a 4000 km2-t” helyett 

„4208 km2”. 

- Javaslom itt a megye népességét is is rögzíteni (451 ezer fő). 

 

A 3.4 fejezetet indokolt egy térképpel illusztrálni, amely vizuálisan is megmutatja a megye helyét a hazai térben 

 

Munkaanyag 46. oldal (végleges 23.o.) 

A 4.1.1 fejezetben szöveggel leírt tájegységeket egy térképpel is indokolt megjeleníteni. 

 

Munkaanyag 52-53. oldal (végleges 26.o.) 

A 4.3. fejezetben valamiképp szót kellene ejteni az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területekről is. 

 

Munkaanyag 64-68. oldal (végleges 31.o., 4.5.5. alfejezet) 

A 4.5. fejezetben indokolt lenne bővebben szólni a napenergiáról (ugyanis csupán a záró bekezdés említi). 

 

Munkaanyag 69-70. oldal (végleges 32.o.) 

A 4.6.2 Természeti örökség fejezet a folyók közül csak a Rábát mutatja be. Pedig van még: Duna, mosoni-Duna, 

Lajta, Répce-Rábca, Marcal is. 

 

A „Rába” alcím alatt leírandó, hogy a megyében hány km hosszú a folyó. 

Ikervár pedig már Vas megye... 

 

Munkaanyag 70. oldal (végleges 33.o.) 

Az itt található 4.6.3 fejezet nincs összhangban a 4.3. fejezetben (az 52.. oldalon) leírtakkal,. 

Hiányzik innen az 52. oldalon említett 
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- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Fenyőfői ősfenyves 

- és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. 

 

Munkaanyag 77. oldal (végleges 35.o.) 

A 24. ábra javítandó (véglegesben 17. ábra):  

- Mosonudvar leválasztandó Mosonmagyaróvárról, 

- indokolt lenne 2012. január 1-jei népességszámmal színezni a térképet. 

 

Munkaanyag 79. oldal (végleges 36.o.) 

Szilsárkány és Mihályi valóban funkciógazdag falvak lennének? (sötétzöldek a 25. ábrán) (véglegesben 18. ábra) 

 

Munkaanyag 84. oldal (véglegesben 40.o.) 

A 3. bekezdés utolsó 2 mondata nyelvtanilag és tartalmilag is sántít: 

Valamint a szlovák beleépülés miatt megindult magyar lakosság elvándorlás és a teljes népességcsere szintén 

jelentős kockázatokat hordoz. Azaz a Centrope régió szintjén értelmezhető, határon átnyúló vonzáskörzeti 

rendszer jellemzője a megyének. 

Helyette inkább: 

Az intenzív szlovák betelepülés jelentős kockázatokat hordoz.  

Összefoglalva: a Centrope régió szintjén értelmezhető, határon átnyúló vonzáskörzeti rendszer jellemzője a 

megyének. 

 

Munkaanyag 87. oldal (végleges 41.o.) 

A CETC ETT blokk első sorában javítandó: „99/2011(ÍV.22.) sz. Közgyűlési Határozata” helyett „99/2011 (IV. 

22) KH sz. közgyűlési határozata”. 

 

A megyei önkormányzat részvételével alakuló transznacionális ETT a leírtaknál nagyobb figyelmet érdemel, ezért 

indokolt a szöveg kiegészítése a következőkkel:  

„A Közép-Európai Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai Területi Társulássá 

történő átalakítása rövidesen lezárulhat. 

A nemzetközi együttműködés átalakítására szövetkező tagrégiók mindegyike és a CETC-ROUTE65 Régióközi 

Irányító Bizottsága is elfogadta a tervezett ETT/EGTC egyezményét és alapszabályát. Ezután kezdődhetett a 

jóváhagyási folyamat Lengyelországban, Magyarországon és Svédországban. A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Közgyűlés elnöke – valamint a többi alapító tagrégió (Vas és Zala, továbbá négy lengyel vajdaság és egy svéd 

megye) vezetője – 2012. júniusban aláírta a magyar, lengyel, svéd és angol nyelvén elkészült dokumentumokat. A 

három magyar megye által benyújtott dokumentumcsomagot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

jóváhagyta. 

A lengyel székhelyű CETC-ROUTE65 együttműködés a lengyel és a svéd és jóváhagyást követően lesz 

„hivatalosan” Európai Területi Társulás.” 
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Indokolt továbbá a formálódó CETC-ETT térképi bemutatása is! Csatolom a javasolt térképet (CETC-ábra_map)   

 

Említést érdemel továbbá, hogy időnként szó esik egy „Ulm-Bécs-Budapest” gesztorsággal formálódó Dunai 

EGTC szerveződésről, amely a Duna-stratégia mentén jön létre (és érintené a megyét).  

 

Munkaanyag 89. oldal (végleges 41. o.) 

Az utolsó bekezdés 1. mondata kiegészítendő: „... megszűnnek a kötelezően létrehozott többcélú önkormányzati 

társulások ...” 

 

Munkaanyag 111-112. oldal (végleges 53. o.) 

 

Az alapfokú és középfokú oktatás fejezeteiből hiányzik, hogy konkrétan mennyi intézmény – és az egyes 

településeken hány iskola – működik. Ezekkel az adatokkal indokolt kiegészíteni azt a két fejezetet. A végleges 

anyagba terjedelmi okok miatt nem került be. 

 

Munkaanyag 147.. oldal 

 Rábaköz 

o Kapuvár – Várkastély 

o Kapuvár – Egészségturizmus, szénsavfürdő,  

o Kapuvár – Termálfürdő 

o Mihályi – Dőry – kastély 

o Dénesfa - Cziráky – kastély 

o Osli – Búcsújáróhely  

o (...) 

helyett: 

 Rábaköz 

o hagyományőrző néptánc együttesek (Csorna, Kapuvár, Szany, Szil, stb.) 

o Kapuvár – várkastély, egészségturizmus, szénsavfürdő, termálfürdő 

o Csorna – premontrei templom és rendház,  

o Mórichída-Árpás – volt premontrei templom 

o Mihályi – Dőry kastély 

o Dénesfa - Cziráky kastély 

o Osli, Szany – búcsújáróhelyek 

o (...) 

Terjedelmi okok miatt a végleges anyagban nem szerepel 

Munkaanyag 152. oldal – KÖZLEKEDÉS (végleges 68. o.) 

 

Nem vitatva a „Centrope” kooperáció jelentőségét,  

8. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA  
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és a 

8.1. KÖZLEKEDÉS  

8.1.1. Közúti közlekedés 

fejezetek indításakor meg kellene említeni további nagyon fontos”tényezőket” is. Így például azokat a  az  uniós és 

nemzeti stratégiákat, amelyet a megye jelenlegi helyzetét és jövőbeni mozgásterét meghatározzák: 

Például: 

- Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 (Fehér Könyv); Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS),  

- EU Víz Keretirányelv (VKI),; Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve,, stb 

Terjedelmi okok miatt nem került a végleges változatba 

 

Munkaanyag 152-164. oldal – KÖZLEKEDÉS (végleges 68. o.) 

Indokolt a 40. ábrán túl más térképeket is beilleszteni a „Közlekedés” című illeszteni. 

Javasolom a megyét érintő TEN-T, azaz transznacionális  

- közúti,  

- vasúti és  

- vízi folyosókat  

a közép-európai térben bemutató ábrákat (a 8.2.1, a 8.2.2 és a 8.2.4 számú fejezetekhez. 

A végleges változatban a 35. ábra, a közúti és a vasúti folyosókat tartalmazza, a vízi folyosók terjedelmi okok 

miatt kimaradtak 

Csatolom a 3 db beilleszteni javasolt ábrát: a EU Bizottság és Tanács által az EU Parlament beterjesztett 

térképeket. Jelöltük rajtuk a megye által kezdeményezett módosítási javaslatokat (amely javaslatok közül a közúti 

és vasúti be is lesz nyújtva hazánk két európai parlamenti képviselője útján). 

 

Munkaanyag 153. oldal (végleges 69. o.) 

Az 1. bekezdés alábbi szövegét... 

A Nyugat-dunántúli régiót alkotó megyék felé (Vas, Zala) alacsony szintű, nem elégséges kiépítettségű 

közlekedési kapcsolatokkal bír. Ezért hiányzik egy markáns, észak-déli irányú közlekedési folyosó, nevezetesen az 

M9 és M86 gyorsforgalmi utak és egy minőségi vasútvonal, mely mind a régió belső kohéziója tekintetében, mind 

pedig az adriai relációban kiemelt jelentőségű. Mindez a centrope régió szempontjából is jelentős lenne, mivel a 

Sopron térségéből kiinduló M9 biztosíthatná GYMS megye észak-déli kapcsolatát, Szlovákiával, és Csehországgal 

is. Ugyanakkor az M9-es és M86-os autópálya a tervezett közép-európai közlekedési folyosó (CETC) része lenne, 

mely Svédországtól Horvátországig biztosítani az észak déli nemzetközi kereskedelmi kapcsolatot. Jelenleg ennek 

a nemzetközi folyosónak a befejezési határideje 2040. Ugyanakkor fontos lenne a kelet-nyugati M85-ös autópálya 

befejezése is, mely Győr – Csorna – Kapuvár – Sopron térsége irányába biztosítana összeköttetést. 

 

... javasolom a következőre cserélni: 

Nyugat-Dunántúl másik két megyéje felé (Vas, Zala) alacsony szintű, elégtelen kiépítettségű a közlekedési 
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kapcsolat. Hiányzik a (megyénkben többágú) markáns, észak-déli irányú közlekedési folyosó: nevezetesen az M9 

és M86 gyorsforgalmi utak és egy minőségi vasútvonal, mely mind a régió belső kohéziója tekintetében, mind 

pedig az adriai relációban kiemelt jelentőségű. Mindez a centrope régió szempontjából is jelentős lenne, mivel a 

Sopron térségéből kiinduló M9 és a Mosonmagyaróvárról induló M86 biztosíthatná GYMS megye észak-déli 

kapcsolatát Béccsel, illetve Szlovákiával és Csehországgal. Ugyanakkor az M15-M86-M9 gyorsforgalmi út a 

TEN-T hálózatba tartozó közép-európai közlekedési folyosó (CETC) része lenne, mely Svédországtól 

Horvátországig biztosítja az észak déli nemzetközi kereskedelmi kapcsolatot. Ugyanakkor fontos lenne a kelet-

nyugati M85-ös autópálya befejezése is, mely Győr – Csorna – Kapuvár – Sopron térsége irányába biztosítana 

összeköttetést. 

 

Munkaanyag 154. oldal 

Az 50. ábra olyan sok információt hordoz, hogy érdemes volna nagyobb méretben bemutatni: teles oldalon (A4) 

vagy befűzött dupla oldalon (A3). 

 

Az utolsó bekezdésben: Barnya helyett: Baranya 

 

Munkaanyag 155. oldal (végleges 71. o.) 

A 35. táblázatban javítandók a változás (%) oszlop – szerintem – hibás értékei:  

- az M1 jelű útnál      44,31 % helyett ugyanis 79,56 %-os 

- az M15 jelű útnál    86,21 % helyett ugyanis 641,20 %-os  

volt 2000 és 2010 között a forgalomnövekedés...,  

- stb. (a többi sorba is javítandók a %-ok) 

A táblázatban indokolt lenne még egy sort képezni, amely a megye egyik legterheltebb, legneuralgikusabb 

útszakaszának, a Csornán átvezető 85-86-os közös főút forgalmának alakulását mutatná be. 

 

Munkaanyag 156. oldal 

Utolsó bekezdésben hibás a „határátkelőhelyek” kifejezés. Hazánkban 2007 (Shengen) óta szlovák és osztrák 

viszonylatban a „kilépési” pont a helyes szóhasználat. 

 

Munkaanyag 156-157. oldal 

A felsorolás osztrák és szlovák oldali településeinek magyar nevét (is) indokolt használni: Miklóshalma 

(Nickelsdorf), ... (...) Locsmánd (Lutzmannsburg). Terjedelmi okok miatt a végleges változatból kimaradt 

 

Munkaanyag 157. oldal (végleges 71. o.) 

A 36. táblázat felett:  

- 25-30%-al helyett: 25-30%-kal 

- szóköz (a 2005).  
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A táblázat alatti 1. bekezdés 4. sora javítandó: „(14%-al)” helyett „(14%-kal)”.  

 

Munkaanyag 161. oldal (végleges 73. o.) 

A 8.1.5 fejezetben javasolt módosítások (törlés – javítás): 

„...Az iparvágány üzemeltetését rövidesen a MÁV Zrt. vette veszi át, igaz csak a gönyűi kikötőig tartó szakaszát. 

...” 

 

Munkaanyag 162. oldal 

A 39. táblázat forrása a 2003-as OTrT. Van már frissebb OTrT, abból kellene meríteni, illetve arra kellene 

hivatkozni. 

 

Munkaanyag 163. oldal 

A lapalji megjegyzéssel (A megyét érintő kerékpárutak részletes listáját, meglévő és tervezett megjelöléssel a 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terv 1/6., míg a kapcsolódó határátkelőket az 1/3. melléklete 

tartalmazza.) nem sokra megy a tárgyi dokumentum tanulmányozója. 

 

Munkaanyag 195. oldal (végleges 83.o.) 

Hiányzik a „8.6. AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TÁRSADALOM HELYZETE” című fejezet, megírásra került. 

 

Munkaanyag 196-198. oldal (végleges 86.o.) 

 

A 9.1 számú fejezet kiegészítendő:  

 

- A 9.1.1. alfejezet csak a 2009 januárjáig elnyert uniós támogatásokat mutatja be kistérségi bontásban.  

Az azóta eltelt több mint három és fél év alatt elnyert ágazati OP-s és ROP-os forrásokkal kiegészítendő a táblázat.  

Indokolt továbbá teljessé tenni az uniós támogatásokat a vidékfejlesztési (ÚMVP) és az ETE (Hu-sk, At-Hu, 

taransznacionális, interregionális) programok keretében a megyébe érkezett forrásokból megvalósult és 

megvalósuló projektek adatsoraival. 

 

Az 59. táblázat egészüljön ki egy – a kistérségekbe jutó számsorokat összegző – megyeoszloppal. 

Szerencsés lenne diagramokkal is szemléltetni-összevetni a támogatások nominális és fajlagos (pl. kistérségenként 

támogatás/fő) hasznosulását. 

   

- Indokolt egy új – „9.1.3. A regionális decentralizált területfejlesztési források felhasználása” című – alfejezet 

beiktatása is, mely a Nyugat- dunántúli RFT által nyújtott támogatások megyénkbe érkező projektjeit összegző 

adatsorokkal és megállapításokkal szolgál. 

9.1.3. A megye és a kistérségek aktivitása az Európai Unió források megszerzésében c. alfejezettel bővült ez a rész 

(87-90.o.) 
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Munkaanyag 198. oldal (végleges 90-91.o.) 

Hiányoznak a csak címeikkel jelzett fejezetek: 

9.2. INTÉZMÉNYRENDSZER 

9.3. A FEJLESZTÉSEK HATÉKONYSÁGA 

Az alfejezetek elkészültek. 

 

Munkaanyag 199. oldal (végleges 86.o.) 

A „10.1 PARTNERSÉGI TERV” című fejezetet csak azt a listát tartalmazza, amely a 2012 júniusi kérdésekkel 

megkeresett partnerek, illetve a szeptember elesi 3 fórumra meghívottak szereplők körét mutatja be. 

Indokolt kiegészíteni a fejezetet pl. a mintaként szeptember 20-án megküldött csongrádi dokumentumokból (10. 

véleménycsomag: 038. és 039) merítendő gondolatokkal. 

Külön dokumentumban kerül bemutatásra 

 

Munkaanyag 199-201. oldal (végleges 93-94.o.) 

A „10.2. A MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉS SZEREPLŐINEK TERVEI” fejezet címéből úgy tűnik, hogy 

hiányzik egy „I” betű.  

Helyesebb lenne: „A MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI SZEREPLŐINEK TERVEI”. 

 

A fejezet – a végleges változatban is - csak a 7 kistérség elképzelésit foglalja össze (és ezt is csak az ez évi 

kérdőíves felmérésre alapozva teszi).  

Egy komolyabb információ-gyűjtést/vizsgálatot illene megkísérelni. Mindenképpen külön be kellene mutatni 

ebben a fejezetben a két kiemelt területfejlesztési szereplő, azaz Győr és Sopron megyei jogú városok főbb terveit. 

Hasonlóképpen a jelentősebb partnerek (a többi önkormányzat és a gazdasági meghatározó szereplőinek) 

elképzeléseit.  

Az ő kiemelt szerepük az 1996. évi XXI. törvényből fakad: a területfejlesztési törvény szerint ugyanis  

„a megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági 

szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza 

és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és az egyes 

alprogramokat”. 

 

Munkaanyag 202-205. oldal (11.1. fejezet) (végleges 99-100.o.) 

Az öt témakörre kiterjedő SWOT értékeléssel kapcsolatos javaslataim: 

 

Munkaanyag 206. oldal (végleges 101.o.) 

A „11.2. A MEGYE FEJLESZTÉSI IRÁNYAI” című fejezetben olvasható szöveg majdnem azonos az OTK-hoz 

készített, a megyei önkormányzat által a fontosabb partnereivel (kistérségekkel, városokkal) egyeztetett 

bemutatkozó végleges megye-lap második felével.  

Ez helyes, de a javasolt a leírtak kiegészítése a következőkkel: 

Indokolt a már meglévő szöveg elé beépíteni ennek a bizonyos OTK-s megye-oldalnak az első (pozicionáló) felét 
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is. 

A javasolt szöveg tehát 

 

POZÍCIONÁLÁS 

A megye az ország észak-nyugati felében található, földrajzi fekvése kedvező (Budapest-Pozsony-Bécs tengely). 

Forgalmas nemzetközi közlekedési folyosók szelik át. E korridorok, valamint a kapcsolódó multimodális 

logisztikai bázisok, kikötők és repülőterek fejlesztését indokolt felgyorsítani. Értékes és változatos természeti 

örökség, de a Szigetköz ökológiai problémája megoldatlan. Kiváló a termőtalaj, jelentős a termál-, a gyógy- és az 

ivóvízkincs. Bevándorlási többlet jellemzi, ám az öregedési index magas. Viszonylag kedvező a 

foglalkoztatottsági szint, de vannak hiányszakmák és magasabb munkanélküliségű térségek. Az átlagosnál 

nagyobb a gazdaság (különösen a járműipar) fejlettsége és az egy főre jutó GDP. Magas a külföldi közvetlen 

tőkebefektetések aránya és exportrészesedése. Történtek egyetemi, tudás- és kutatóközpont, valamint K+F 

fejlesztések. Déli része azonban kifejezetten leszakadt, periféria jellegű. Turisztikai és kulturális adottságai 

változatosak: folyók, tavak, fürdők, világörökségi helyszínek, műemlékek, múzeumok-kiállítások, gazdag 

rendezvény-kínálat. 

 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

 A humán erőforrások fejlesztése: innovatív és képzett polgárok, erős identitástudattal és közösségekkel; jól 

működő egészségügyi és szociális ellátórendszer. 

 A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk támogatása; KKV-k 

fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása, élelmiszerfeldolgozó-ipar 

újraélesztése. 

 A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek csomópontjai 

(logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése. 

 A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program, természetvédelmi program; 

alternatív energiaforrások hasznosítási programja. 

 A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése. 

 A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi terekben (Bécs-Pozsony-

Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések fokozása; az európai területi együttműködési 

csoportosulások (EGTC-k) kiterjesztése. 

 Győr és Sopron (határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, 

oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs központi szerepének erősítése. A többi város térség- és 

gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési szerepkörének fejlesztése. 

 A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása. 

 

Indokolt továbbá mindezek elé egy problématérképet beiktatni: ezzel kellene ugyanis indítani ezt az egész 

fejezetet. Ez a fejezet-indító blokk rövid, de teljesen konkrét legyen, és vegye sorra a megye régóta megoldásra 

váró jelentősebb gondjait és tervezett fejlesztéseit.  
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Néhány példa: 

Szigetköz-probléma. Az éppen 20 éve történt Duna-elterelés okozta károk, a magyar-szlovák megegyezés 

sürgetése. Öt éve működik é lobbizik a  „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács. A több vizet 

a Dunába – friss népi kezdeményezés. Reményteli lépés az elindult 2 szigetközi KEOP-os kiemelt projekt. Baj, 

hogy nem működik a kikötői vasút, hogy el sem kezdődött a (KÖZOP-ból indítani ígért) kikötőfejlesztés és annak 

keretében megvalósítható torkolati műtárgy kivitelezése (pedig anélkül az elkezdett KEOP-os fejlesztések sem 

lesznek eredményesek).  

A megye déli területeinek leszakadása. Elöregedő és elnéptelenedő falvak a Dél-Rábaközben. Javaslatok a 

perifériák felzárkóztatására: átgondolt munkateremtő és elérhetőség-javító beruházások, valamint célzott agrár- és 

vidékfejlesztési beavatkozások. Falusi turizmus, helyi termékek helyben törtnő feldolgozása és piacra vitele.  

Közlekedési adottságok és problémák.  

Kivételes közlekedés-földrajzi helyzet 

- Európai korridorok találkozási területe a megye. Túlterhelt főutak.  

- A magas teherforgalom az EU csatlakozás, majd Schengen után drasztikusan tovább    emelkedett 

- Az országos átlagot messze meghaladó – ráadásul jelentős mértékben nemzetközi tranzit és egyben nehézgépjármű 

– forgalom terheli a megye észak-déli (86-os) és kelet-nyugati (85-ös), valamint a többi főútjait is. Felgyorsítandó 

a tervekkel és engedélyekkel előkészített közlekedésfejlesztési program.  

- Határt metsző történelmi utak újjáépítése.... 

- Nemzetközi jelentőségű kerékpárutak (hiányzó szakaszok kiépítése, tönkrement régi szakaszok újjáépítése)... 

Natura 2000 

- Javasolt hangot adni annak, hogy indokolt volna a hazai Natura 2000 hálózat felülvizsgálata, a jelenleg hatályos 

kijelölések újragondolása. A tapasztalat szerint ugyanis a ma védett zónák sok esetben úgy lettek kijelölve, hogy 

azok gyakran ellehetetlenítenek olyan kiemelten közérdekű projekteket, melyek évtizedek óta köztudottak és a 

rendezési tervben emberemlékezet óta fejlesztési területként vannak rögzítve (ám valahogy Natura 2000 lettek...). 

Műemlékeink felújítása, hasznosítása... 

Természeti erőforrások (Duna, Rába, a Fertő, a gyógy- és termálvízkincs) a mainál hatékonyabb, de fenntartható 

hasznosítása – a turizmus terén  

- stb... 

 

Általános megjegyzések:  

 

o A fenti észrevételek többségét már egyszer megfogalmaztuk a helyzetfeltárás 1.0 számú egyeztetési változata 

kritikájaként,  (a szeptember 2-án kelt és a tervezői csapatnak szeptember 3-án e-mailen továbbított 003 sorszámú 

dokumentumban). Az akkor rögzített javaslatoknak a töredéke „hasznosult” most véleményezett 2.0 számú 

anyagban, így azokat most – az aktuális oldalszámokhoz igazítva – megismételtük.  

 

o Megfontolandó, hogy a már meglévő (és az esetleg még készítendő TEIR/KSH-alapú) táblázatok, grafikonok, 

ábrák, térképek a szöveg utáni mellékletek közé kerüljenek ki.  

Csatolok a beépíteni javasolt térképekhez 4 db-ot:  
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CETC-ábra  

5.3.2. fejezet 5. pontjához (munkaanyag 87. oldal) lásd 35. ábra 

 

Közúti TEN-T ábra 

8.2.1 számú fejezethez. (munkaanyag 152. oldal után) lásd 35. ábra 

 

Vasúti TEN-T ábra 

8.2.2 számú fejezethez (munkaanyag 158. oldal) lásd korábban 

 

Belvízi hajózás TEN-T ábra 

. 2.4 számú fejezethez (munkaanyag 161. oldal) lásd korábban 

41 CETC ábra Az ábra terjedelmi okok miatt nem került be a végleges dokumentumba  

42_1 utak_TENT_T 8.1 KÖZLEKEDÉS alfejezetben megtalálható 68.o. Javításra került. 

43_2 vasutak_TENT_T 8.1 KÖZLEKEDÉS alfejezetben megtalálható 68.o. Javításra került. 

44_4 vízi utak_TENT_T Az ábra terjedelmi okok miatt nem került be a végleges dokumentumba  

45 Kisalföldi Terület- és 

Vidékfejlesztési 

Egyesület 

 GY-M-S megye SWOT értékelése (24 -25-26 oldal) erősségek/földrajzi-természeti-települési sajátosságok: utolsó 

mondata nem értelmes; lehetőséges / társadalmi folyamatok: civil szervezetek erősítése (támogatási rendszerek, 

nyilvántartás) veszélyek/ társadalmi folyamatok: meglévő civil szervezetek megszűnése (identitástudat fogalma 

megszűnik) 

 megye fejlesztési irányai című résznél (27. old): utolsó bekezdést bővebben, nagyobb hangsúllyal szerepeljen a 

leszakadó térségek problémái, valamint a dokumentum többi részénél, ahol ez releváns. 

 

Melléklet, 

Formai, helyesírási 

hibák korrigálásra 

kerültek. 

 

46 Légrádi Gábor 

Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal  

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kirendeltsége 

 

Nem releváns  

47 Szigetköz – Felső-Duna 

mente” Térségi 

Fejlesztési Tanács 

nem releváns  

48 térkép terjedelmi okok miatt a végleges anyagban nem szerepel  

49 M9_TFT Nem releváns  

50 É s z a k - d u n á n t ú l i  

V í z ü g y i  

I g a z g a t ó s á g  

Formai, helyesírási hibák korrigálásra kerültek. 

 

8.2.1 fejezet: 

Vízellátás 

51 Réder Tibor, Mérnöki Formai, helyesírási hibák korrigálásra kerültek. 11.3 alfejezet 
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Kamara  

52 Ferenczi Huba   Terjedelmi okok miatt nem releváns  

53 Építész Kamara Később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe  

54 Babos Attila, 

gymsmo/Szigetkoz 

 

Terjedelmi okok miatt nem került be a végleges anyagba  

55 Móvár –fórum 

hanganyagok 

Terjedelmi okok miatt nem releváns később, a fejlesztési 

javaslatoknál vesszük 

figyelembe 

56 Móvár –fórum 

hanganyagok 

Terjedelmi okok miatt nem releváns később, a fejlesztési 

javaslatoknál vesszük 

figyelembe 

57 Móvár –fórum 

hanganyagok 

Terjedelmi okok miatt nem releváns később, a fejlesztési 

javaslatoknál vesszük 

figyelembe 

58 Móvár –fórum 

hanganyagok 

Terjedelmi okok miatt nem releváns később, a fejlesztési 

javaslatoknál vesszük 

figyelembe 

59 Dr. Schneider István 

elnök 

Fertő tavi Vitorlás 

Szövetség 

 

Később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe  

60 Dr. Gulyás Zoltán 

a Megyei közgyűlés tagja 

 

Később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe  

61 Dr. Bihari István, a 

Kistérségi Iroda vezetője 

Sopron 

Terjedelmi és tartalmi okok miatt a fejlesztési céloknál vesszük figyelembe a 61_1, a 61_2, a 61_3 második fele 

A vitaanyagban még nem szerepel a következő alapvető fontosságú fejezetek kidolgozása  

a.) Megyei szintű politikai keretek (2.3) belekerült 

b.) A tervezést érintő jogszabályok (2.4) terjedelmi okok miatt nem szerepel 

c.) A lakosság jövedelemi helyzete (6.4) belekerült 

d.) Hiányzik a komplett „Gazdasági Bázis” című fejezet kidolgozása (7.1,2,3,4,5,6,7) belekerültek 

e.) Az infokommunikációs társadalom helyzete (8.6) belekerült 

f.) A területfejlesztési intézményrendszere (9.2) belekerült 

g.) A fejlesztések hatékonyságának értékelése (9.3) belekerült 

h.) Partnerségi terv(10.1) belekerült 

 

Az M 85-ös útra vonatkozóan az anyagban javításra került a helytelen megfogalmazást a 68. o-on. 

formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

2011-es népszámlálás 

adatai nem voltak 

elérhetőek 

http://www.gymsmo.hu/szigetkoz
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A vízi közlekedéssel foglalkozó részben (8.1.4.) a kívánt rész javításra került. 73. o. 

10. fejezet részletesen kidolgozásra került. 

61_4 később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe az észrevételeket, illetve terjedelmi okokból 

részletesen nem tér ki a végleges anyag, csak a munkaanyag 

 

62 Székely Imre, Encsyné 

dr. Nánási Ágnes és 

Pőcze Eszter  

Általános észrevételek 

 

A dokumentum nagyon hosszú: 235 oldal „alapszöveg” + 40 oldalnyi melléklet. 

A 235 oldal sokszorosa a feladat-meghatározásban rögzített (ajánlott) 60 oldalnak. A terjedelem tehát radikálisan 

csökkentendő! 

A végleges dokumentum 120 oldal mellékletekkel együtt 

 

Munkaanyag 12-14. oldal 

A „RÖVIDÍTÉSEK” 3 oldala mehetne a mellékletek közé. A végleges dokumentum 113.o-ra került 

 

Munkaanyag 15-26. oldal 

A „VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ” továbbra is  nagyon hosszú, a 12 oldalnyi terjedelem lényegesen csökkentendő. 

 

A szövegbeli kék kiemelések nem kellenek. 

 

A SWOT analízis rövidebb esszenciája talán elegendő lenne itt a vezetői összefoglalóban, mert a kötet végén 

(Munkaanyag  202-205. oldalakon) úgy is szerepel az egész SWOT értékelés. 

 

Munkaanyagban a 26 oldal javítandó a 231. oldal szövegével (végleges 101.o.) 11.3 fejezet 

A megye fejlesztési irányai 

 A humán erőforrások fejlesztése: innovatív és képzett polgárok, erős identitástudattal és közösségekkel; jól 

működő egészségügyi és szociális ellátórendszer. 

 A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk támogatása; KKV-k 

fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása, élelmiszerfeldolgozó-ipar 

újraélesztése. 

 A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek csomópontjai 

(logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése. 

 A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program, természetvédelmi program; 

alternatív energiaforrások hasznosítási programja. 

 A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése. 

 A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi terekben (Bécs-Pozsony-

Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések fokozása; az európai területi együttműködési 

Mellékletek 

 

Vezetői összefoglaló 

 terjedelmi okokból 

nem szerepel a 

végleges anyagban 

 

formai javítások, és 

kiegészítések 

figyelembe lettek véve 

 

Bevezetés 

2. Stratégiai és területi 

keretek 

3. A megye az európai 

és a hazai térben 

4. A megye földrajzi 

jellemzői, természeti 

és környezeti 

sajátosságai 

5. Településhálózat 

jellemzői 

6. Társadalmi 

folyamatok 

8. Műszaki 

infrastruktúra 

9. A területfejlesztés 

eszköz és 

intézményrendszeréne

k értékelése 

10. A térség 

területfejlesztési 

szereplői 
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csoportosulások (EGTC-k) kiterjesztése. 

 Győr és Sopron (határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, 

oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs központi szerepének erősítése. A többi város térség- és 

gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési szerepkörének fejlesztése. 

 A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési szerepkörének fejlesztése.  

 

Munkaanyag 27-28.  

Az 1.1 alatti felsorolás utolsó sorának zárójele után a vessző helyett „és a” helyesebb lenne. 

 

Munkaanyag 29. oldal (végleges 7.o.) 

Az 1. táblázat feletti dőlt betűs szöveg 2-3. sora javítandó: 

„... kötött szerződésének időterve” helyett „... megkötni javasolt szerződéstervezete szerinti ütemezés” 

 

Munkaanyag 30. oldal (végleges 8.o.) 

Az 1.3 fejezet 1. sorában javasolt javítás: 

„helyzetelemző munkarész” helyett „feltáró-értékelő vizsgálat” (ugyanis az idézett a jogszabály-melléklet címe is 

ezeket a szavakat használja). 

 

Az 1.3 fejezet 1. bekezdése zárásaként említett (1. melléklet) hol van? A kötet végén, a 236. oldalon szereplő „1. 

MELLÉKLET” ugyanis egészen másról szól.  

 

Munkaanyag 32. oldal (végleges 10.o.) 

A 2. táblázat – a kérésünknek megfelelően- kiegészült...,  

Oktatási ágazat 

stratégiai tervezése 

Közokta

tás 

Nemzeti köznevelési koncepció (törvény) + Nemzeti Alaptanterv 

Felsőoktatás: 

Nemzeti felsőoktatás 

fejlesztés politikai 

irányai 

Nemzeti Felsőoktatás 

Középtávú Stratégiája (2013-

2016) 

    

Tudománypolitika Tudománypolitikai Stratégia (2013-2020)   

Felnőttképzés Felnőtt-tanulási Stratégia (2013-2020)   

Szakképzés Szakképzési törvény és végrehajtási rendeletei megújítása 

  - Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 – Fehér 

Könyv,  

- Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS),  

- EU Víz Keretirányelv (VKI),  

- Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve 

...de ez a kiegészítés nem Oktatási ágazat stratégiai tervezése című blokkba való... (képezni lehetne pl.: egy 

közlekedési  és egy vízgazdálkodási sort)ó 

elképzeléseinek 

feltárása 

11. Összegzés 

 

Az észrevételek 

többségét terjedelmi 

okok miatt később, a 

fejlesztési 

javaslatoknál vesszük 

figyelembe, illetve a 

végleges anyag nem 

tud kitérni részletesen 

a témára 
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Munkaanyag 34. oldal 

A 20 egyeztetési változatban  még szerepelt a „2.4 A TERVEZÉST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK” fejezetcím 

(igaz, üresen...). Most azonban egyáltalán nincs ilyen munkarész... 

A végleges anyagban terjedelmi okok miatt nem szerepel ez a fejezet 

 

Munkaanyag 37-38. oldal 

A szövegrészek kék kiemelés nélkül legyenek. 

 

Munkaanyag 41 oldal (végleges 17.o.) 

ÜRES – A 3.3 fejezetnek csak a címe van meg.  

A majd idekerülő szöveg mellé indokolt egy térképet is tenni, amely bemutatja a megye helyét a szomszédsági 

térben. Fejezet és térkép is elkészült 

 

 

Munkaanyag 42. oldal (végleges 19.o.) 

 

A 3.4 fejezet 1. bekezdés: 

- Az 1. mondat állítása szerint „Magyarország területe” csak „az 1998-as OTK-ban rögzített hét tervezési-

statisztikai régióval fedhető le”. (Másképp nem fedhető le? Lefedhető pl. a törvényben rögzített 19 megyével is.) 

Terjedelmi okok miatt nem szerepel a fejezet. 

- A 2. mondatban a Nyugat-dunántúli Régió  helyett, kisbetűkkel: „nyugat-dunántúli régió”. 

- Javasolom itt a megye népességét is is rögzíteni (451 ezer fő). 

 

A 3.4 fejezetet indokolt egy térképpel illusztrálni, amely vizuálisan is megmutatja a megye helyét a hazai térben. 

 

Munkaanyag 43. oldal 

A 7. ábra feletti zöld szövegrész fekete legyen. 

 

Munkaanyag 49. oldal (végleges 23.o.) 

A 4.1.1 fejezetben  

- szöveggel leírt tájegységeket egy térképpel is indokolt megjeleníteni; 

- a piros szövegrészek feketék legyenek. 

 

Munkaanyag 50-53., 54., 63. és 67. oldal (stb.) 

A piros, zöld betűszínek és a kék kiemelések feleslegesek. 

 

Munkaanyag 68-71. oldal (végleges 31.o.) 

A 4.5. fejezetben indokolt lenne bővebben szólni a napenergiáról (ugyanis csupán a záró bekezdés említi). 
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Munkaanyag 72-73.. oldal (végleges 32.o.) 

A 4.6.2 Természeti örökség fejezet a folyók közül csak a Rábát mutatja be. Pedig van még: Duna, mosoni-Duna, 

Lajta, Répce-Rábca, Marcal is. 

 

A „Rába” alcím alatt leírandó, hogy a megyében hány km hosszú a folyó. 

Ikervár pedig már Vas megye... 

 

Munkaanyag 73. oldal (végleges 33.o.) 

Az itt található 4.6.3 fejezet nincs összhangban a 4.3. fejezetben (az 57. oldalon) leírtakkal. 

Hiányzik innen a munkaanyagban az 57. oldalon említett 

- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Fenyőfői ősfenyves 

- és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. 

 

Munkaanyag 79. oldal (végleges 35.o.) 

A 20. ábra javítandó:  

- Mosonudvar leválasztandó Mosonmagyaróvárról, 

- indokolt lenne a 2010-es helyett a 2012. január 1-jei népességszámmal színezni a térképet. 

 

Munkaanyag 81. oldal (végleges 36.o.) 

Szilsárkány és Mihályi valóban funkciógazdag falvak lennének? (sötétzöldek a 21. ábrán)  

 

Munkaanyag 86. oldal (végleges 39.o.) 

Az „5.3.1. Nagytérségi együttműködések” fejezet végére pár sorban szót kellene ejteni az EU által elfogadott 

Duna-stratégiáról. Ez a makro-regionális stratégia lehetőség a megye számára (pl. a formálódó zászlóshajó 

projektek közül több is érintheti a megyét: vízi turisztika, római limes, közép-európai közlekedési folyosó). 

mentén jön létre (és érintené a megyét).  

 

Munkaanyag 89. oldal (végleges 39.o.) 

Az „5.3.2. Az európai területi társulások Győr-Moson-Sopron megyében” fejezet végére: 

Említést érdemel továbbá, hogy időnként szó esik egy „Ulm-Bécs-Budapest” gesztorsággal formálódó Dunai 

EGTC szerveződésről, amely a Duna-stratégia mentén jöhetne létre (és érintené a megyét is).  

 

Munkaanyag 113. oldal (végleges 53.o.) 

A 6.5.3 alapfokú és 6.5.3 középfokú oktatás fejezeteiből hiányzik, hogy konkrétan mennyi intézmény – és az 

egyes településeken hány iskola – működik. Ezekkel az adatokkal indokolt kiegészíteni azt a két fejezetet. 

 

Munkaanyag 119. oldal  

A 6.6.2 fejezetben a mentési tevékenység címszó alatt szerepel: 
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„... Továbbá az országon áthaladó évi 80.000 veszélyes anyag szállítmányból 60.000 rakomány régiónk területén 

halad át. A megyében 11 határátkelőhely van, mindegyik nagyon fontos, hogy a kapcsolatok meglegyenek a 

szomszédos országokkal, különös tekintettel a szolgáltatások terén hozzájárul a kkv fejlődéséhez....” 

 

A zöld szövegrész innen, az egészségügyi blokkból törlendő (lehet, hogy a közlekedésibe valahová passzol...) 

Terjedelmi okok miatt ez a bekezdés kikerült az anyagból. 

 

Munkaanyag 148. oldal 

A 7.7.1. fejezetben a 

 Pannonhalma – Sokoró (+kiegészítendő Győr és Bakonyalja) 

alcímű felsorolásból a sárgított megyeszékhely és tájegységre vonatkozó látnivalók kimaradtak. 

7.7.1 alfejezet terjedelmi okok miatt nem szerepel a végleges változatban 

 

Munkaanyag 156. oldal – KÖZLEKEDÉS (végleges 68.o.) 

A „8. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA”  

fejezetet indító 3 mondat után (a Centrope kooperációra utaló megállapítást követően) indokolt megemlíteni 

további nagyon fontos tényezőket. Tehát a javasolt kiegészítő mondat: 

A megye közlekedési helyzetét és a fejlesztések mozgásterét meghatározó fontosabb uniós és hazai dokumentum: 

az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 (Fehér Könyv) és  Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS). 

 

Terjedelmi okok miatt nem került a végleges változatba. 

Munkaanyag 157. oldal – Közutak (TEN-T) (végleges 68.o.) 

A 44. ábráról a Megyei Közgyűlés kezdeményezését a térképen rögzítő ellipszis és az alábbi szöveg „lemaradt”: 

Kezdeményezés (1/a):  

a „Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE 65)” Mosonmagyaróvár-Csorna-Szombathely-

Nagykanizsa útszakasza  

kerüljön bele a TEN-T törzshálózatába. 

Kérjük pótolni! 

lásd  35.ábra 

 

Munkaanyag 160 oldal 

A 33. táblázatban szereplő 15 sor mellett indokolt lenne még egy sort képezni, amely a megye egyik legterheltebb, 

legneuralgikusabb útszakaszának, a Csornán átvezető 85-86-os közös főút forgalmának alakulását mutatná be. 

Terjedelmi okok miatt a táblázat nem szerepel a végleges változatban 

 

Munkaanyag 161. oldal 

A felsorolás osztrák és szlovák oldali településeinek magyar nevét (is) indokolt használni: Miklóshalma 

(Nickelsdorf), ... (...) Locsmánd (Lutzmannsburg). Terjedelmi okok miatt a végleges változatból kimaradt. 
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Munkaanyag 164-165. oldal – Vasutak (TEN-T) (végleges 68.o.) 

A 47. ábráról a Megyei Közgyűlés kezdeményezését a térképen rögzítő 2 ellipszis és az alábbi szöveg „lemaradt”: 

Kezdeményezés (1/b): 

a „Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE 65)”  

Győr-Pápa-Celldömölk és Zalaszentiván-Nagykanizsa-Murakeresztúr vasúti szakaszai kerüljenek bele a TEN-T 

törzshálózatába. 

Kérjük pótolni! 

lásd 35.ábra 

 

Munkaanyag 163. oldal (végleges 71.o.) Terjedelmi okok miatt a végleges változatban nem szerepel 

A 8.1.2-es fejezethez: Vasúti közlekedés (pirossal írt a módosítandó) 

A többi nevezett vasútvonalat a MÁV Zrt. üzemelteti, melyek közül  

1. a Budapest – Győr – Hegyeshalom – oh. vasútvonal kétvágányú, villamosított, melynek 66 km hosszú megyei 

szakaszán 120-160 km/h az engedélyezett sebesség;  

2. a Győr - Celldömölk 72 km hosszú, egyvágányú, nem villamosított (a vonal villamosítása a közeljövőben valósul 

meg); 

3. a Győr – Veszprém 79 km hosszú, egyvágányú, nem villamosított, rossz műszaki állapotú vasútvonal, mely 

viszont kiemelkedő turisztikai potenciállal rendelkezik (Bakonyszentlászló-Veszprém közötti 11-es számú 

vasútvonalat – és az 50 m széles sávokba tartozó épületeket – 2011 augusztusában műemlékké nyilvánították az 

53/2011. (VIII.25.) NEFMI rendelet alapján. A védetté nyilvánítás célja az 1895-1897 között épült magas-bakonyi 

vasútvonal építészeti, technikatörténeti és iparművészeti értékeinek, továbbá táji szerepének megőrzése); 

4. a Csorna – Pápa 37 km hosszú, egyvágányú, nem villamosított, rossz műszaki állapotú. 

5. a 201G Győrszentiván – Győr-Gönyű Kikötő 10 km hosszú, egyvágányú, villamosított, jó műszaki állapotú  

 

Munkaanyag 167-168. oldal - Belvízi/folyami hajózás (TEN-T) 

A 48. ábráról a Megyei Közgyűlés kezdeményezését a térképen rögzítő 2 kör és az alábbi szöveg „lemaradt”: 

Kezdeményezés (2):  

a TEN-T belvízi/folyami törzshálózatába tartozó Dunán  

Csepel mellett Magyarországnak további legalább két kikötője 

- a felső-dunai szakaszon Győr-gönyűi és  

- az alsó-dunai szakaszon egy másik magyar kikötő  

kapjon TEN-T törzshálózati besorolást. 

Kérjük pótolni! 

Terjedelmi okok miatt a munkaanyagból nem került be a végleges változatba. 

 

Munkaanyag 168. oldal (végleges 73.o.) 

A 8.1.5 fejezetben javasolt újabb módosítás (törlés – javítás), ugyanis megtörtént a kikötői vasút átadás-átvétele: 

Az iparvágány üzemeltetését rövidesen a MÁV ZRt. veszi vette át, igaz csak a gönyűi kikötőig tartó szakaszát. 
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Munkaanyag 169. oldal 

A 39. táblázat forrása a 2003-as OTrT. Van már frissebb OTrT, abból kellene meríteni, illetve arra kellene 

hivatkozni. 

 

 

Munkaanyag 170. oldal 

A lapalji megjegyzéssel (A megyét érintő kerékpárutak részletes listáját, meglévő és tervezett megjelöléssel a 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terv 1/6., míg a kapcsolódó határátkelőket az 1/3. melléklete 

tartalmazza.) nem sokra megy a tárgyi dokumentum tanulmányozója. 

 

 

Munkaanyag 220-222. oldal (végleges 86.o.) 

A 9.1 számú fejezet kiegészítendő:  

 

- A 9.1.1. alfejezet csak a 2009 januárjáig elnyert uniós támogatásokat mutatja be kistérségi bontásban.  

Az azóta eltelt több mint három és fél év alatt elnyert ágazati OP-s és ROP-os forrásokkal kiegészített összegekre 

módosítandó a táblázat adatsora.  

 

- Indokolt továbbá teljessé tenni az uniós támogatásokat a vidékfejlesztési (ÚMVP) és az ETE (Hu-sk, At-Hu, 

taransznacionális, interregionális) programok keretében a megyébe érkezett forrásokból megvalósult és 

megvalósuló projektek adatsoraival. 

 

- A 68. táblázat egészüljön ki egy – a kistérségekbe jutó számsorokat összegző – megyeoszloppal. 

 

- Szerencsés lenne diagramokkal is szemléltetni-összevetni a támogatások nominális és fajlagos (pl. kistérségenként 

támogatás/fő) hasznosulását. 

   

- Indokolt egy új – „9.1.3. A regionális decentralizált területfejlesztési források felhasználása” című – alfejezet 

beiktatása is, mely a Nyugat- dunántúli RFT által nyújtott támogatások megyénkbe érkező projektjeit összegző 

adatsorokkal és megállapításokkal szolgál. 

9.1.3. A megye és a kistérségek aktivitása az Európai Unió források megszerzésében c. alfejezettel bővült a rész 

(87-90.o.) 

 

Munkaanyag 202. oldal (végleges 90-91.o.) 

Változatlanul hiányoznak a csak címeikkel jelzett fejezetek: 

9.2. INTÉZMÉNYRENDSZER 

9.3. A FEJLESZTÉSEK HATÉKONYSÁGA 
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A fejezetek elkészültek. 

 

Munkaanyag 223. oldal (végleges 86.o.) 

A „10.1 PARTNERSÉGI TERV” című fejezetet csak azt a listát tartalmazza, amely  

- a 2012 júniusi megyeházi kérdésekkel megkeresett partnerek, illetve  

- a szeptember elesi 3 fórumra meghívottak szereplők körét mutatja be. 

 

Indokolt kiegészíteni a fejezetet pl. a mintaként szeptember 20-án megküldött csongrádi dokumentumokból (10. 

véleménycsomag: 038. és 039) merítendő gondolatokkal. 

 

Külön dokumentumban kerül bemutatásra. 

 

Munkaanyag 223-225. oldal (végleges 93-94.o.) 

A fejezet csak a 7 kistérség elképzelésit foglalja össze (és ezt is csak az ez évi kérdőíves felmérésre alapozva 

teszi).  

Egy komolyabb információ-gyűjtést/vizsgálatot illene megkísérelni. Mindenképpen külön be kellene mutatni 

ebben a fejezetben a két kiemelt területfejlesztési szereplő, azaz Győr és Sopron megyei jogú városok főbb terveit. 

Hasonlóképpen a jelentősebb partnerek (a többi önkormányzat és a gazdasági meghatározó szereplőinek) 

elképzeléseit.  

Az ő kiemelt szerepük az 1996. évi XXI. törvényből fakad: a területfejlesztési törvény szerint ugyanis  

„a megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági 

szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza 

és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és az egyes 

alprogramokat”. 

 

 

Munkaanyag 226-231. oldal (11.2. fejezet) (végleges 99-100.o.) 

Az öt témakörre kiterjedő SWOT értékeléssel kapcsolatos javaslataink beépítésre kerültek. 

A kék kiemelésre viszont nincs szükség. 

 

 

Munkaanyag 231. oldal (végleges 101.o.) 

A „11.2. A MEGYE FEJLESZTÉSI IRÁNYAI” című fejezetre vonatkozó javaslataink beépítésre kerültek. A kék 

kiemelésre viszont nincs szükség. 

63 Firtl Mátyás 

Sopron és környéke 

országgyűlési 

képviselője 

Javaslatok térségbeli fejlesztésekre 

 később, a fejlesztési javaslatoknál lesz releváns az anyag 
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64 sumegi.peter@gyor.kozu

t.hu 

terjedelmi okok miatt a végleges anyag nem tud kitérni ennyire részletesen a témára 7.fejezet 

65 Pannónia Kincse LE később, a fejlesztési javaslatoknál lesz releváns az anyag  

66 Némethné Járdán 

Krisztina 

Várbalog polgármestere  

 

később, a fejlesztési javaslatoknál lesz releváns az anyag  

67 Sopron-Fertőd Kistérség Területfejlesztési javaslatok később, a fejlesztési 

javaslatoknál lesz 

releváns az anyag 

68 Nemzetgazdasági 

Tervezési Hivatal 

terjedelmi okok miatt a végleges anyag nem tud kitérni ennyire részletesen a témára  

69 Alpokalja- Ikva Mente 

LE 

Területfejlesztési javaslatok később, a fejlesztési 

javaslatoknál lesz 

releváns az anyag 

70 Komárom-Esztergom 

megye 

minta nem releváns 

71 Szigetköz - Mosoni-sík 

Leader Egyesület 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe később, a fejlesztési 

javaslatoknál lesz 

releváns az anyag 

72 Hutflesz Mihály  

alelnök 

Rábaköz Vidékfejlesztési 

Egyesület 

nem releváns  

73 Polgári István  

 

A 111-112. oldalon szerepel a győri kistérség, illetve kiemelten Győr leírása. Az alábbiakban idézem: 

 

„A Győri kistérség, és ezen belül Győr, kiemelt fontosságú a megye szempontjából, Budapest után a legerősebb 

gazdasági és innovációs potenciállal rendelkezik. Ez elsősorban a kistérség földrajzi és kulturális sajátosságaiból, a 

demográfiai folyamatokból, az ágazati szerkezetből, a közlekedés infrastrukturális helyzetéből, illetve egyéb 

tényezőkből (energia-, hulladékgazdálkodás) következik. A célkitűzések között kiemelt fontosságú a 

humánerőforrás-fejlesztés, a felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése a tudásalapú gazdaság megteremtése 

érdekében, a korszerű szak- és felnőttképzés, a térségi munkaerő-piaci előrejelző rendszer megvalósítása valamint 

határon átnyúló kutatási és képzési programok kialakítása Bécs, Pozsony és a környező települések felsőoktatási és 

kutatási intézményeivel közösen. A 2030-ra vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a társadalmi 

folyamatok közül a demográfiai folyamatokra történő koncentrálás és a nevelés-oktatás kérdése, a gazdasági 

helyzet erősítése különös tekintettel a turizmusra, valamint a környezeti állapot és a műszaki infrastruktúra 

erősítése.” 
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A leírásból látszik, hogy a készítők olvasták Győr fenntarthatósági programját (LA 21 program), ugyanakkor 

annak csak a humánerőforrás-fejlesztési – oktatási „lábát” emelték ki. Ennek a bekezdésnek a módosítását kérnénk 

az alábbiak szerint:  

 

„A Győri kistérség, és ezen belül Győr, kiemelt fontosságú a megye szempontjából, Budapest után a legerősebb 

gazdasági és innovációs potenciállal rendelkezik. Ez elsősorban a kistérség földrajzi és kulturális sajátosságaiból, a 

demográfiai folyamatokból, az ágazati szerkezetből, a közlekedés infrastrukturális helyzetéből, illetve egyéb 

tényezőkből (energia-, hulladékgazdálkodás) következik. Győr – Magyarország járműipari központjaként – 

elektronikai és informatikai ipari, autóipari és gépgyártási húzóágazataira támaszkodhat kitörési pontjainak 

(járműipar, magas K+F+I igényű iparágak, turizmus, egészségipar, logisztika, sportgazdaság, kulturális és kreatív 

ipar) megerősítéséhez. Győrben a jövő az egészség, a kultúra és az innováció köré épül, a célok eléréséhez kiemelt 

fontosságú a korszerű szak- és felnőttképzés, valamint a komplex oktatási kínálat fenntartása-bővítése, a 

humánerőforrás-fejlesztés, a felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése a tudásalapú gazdaság megteremtése 

érdekében.” 

A végleges változat 94.o-a (10.2 fejezet) a javított változatot tartalmazza 

 

74 Nemzeti Környezetügyi 

Intézet Észak-dunántúli 

Kirendeltsége 

A javasolt módosításokat a végleges változat nem tartalmazza 4.1.6. Élővilág fejezet  

4.4.1. Környezeti 

elemek állapota 

fejezet  

4.4.2. Felszíni és 

felszín alatti 

vízkészletek állapota  

8.2.Vízellátás, 

szennyvízkezelés  

8.2.1. Vízellátás  

8.2.2. 

Szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás, 

szennyvíz és 

szennyvíziszap 

elhelyezés  

8.3. 

Hulladékgazdálkodás 

11.1. problématérkép 

11.2. SWOT értékelés  

 

75 Burkali Bernadett 

szociológus, 

Munkaanyag 64. oldal 6.6.1., 3. bekezdés utolsó mondat, helyesen így hangzik (A végleges változat 55.o. ): 

 

6.6 fejezet érintett 



31 
 

epidemiológus 

 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve 

Egészségfejlesztési 

Osztály 

 

A halálozás főbb halálokok (betegségcsoportok) szerinti megoszlása az országos trendet követi. A halálozások 

közel 90%-át a felsorolt sorrend szerinti 5 betegségcsoport teszi ki:  

A szív-érrendszeri betegségek, daganatok, emésztőszervi betegségek, a morbiditás és mortalitás külső okai 

(baleset, szándékos önártalom, mérgezés), légzőrendszeri betegségek. 

A betegségcsoportok felsorolása kimaradt a végleges változatból. 

 

76 Lendvai Ivánné 

Kunsziget polgármester 

 

A koncepció 61. oldalán található 6.5.1. és 6.5.2. fejezet foglalkozik az alapfokú oktatással, bemutatja annak 

számszaki szerkezetét. 

Sajnos a 113. oldalon található 10.2. „ A megye területfejlesztési szereplőinek tervei” című fejezet Győri Kistérség 

már a fentiekkel nem foglalkozik. 

Javaslatom: A koncepcióba kerüljön be a két tanítási nyelvű alapfokú iskolák létének fontossága, az idegen nyelvi 

oktatás (angol-német) alapja, nélkülözhetetlen léte a munkavállalásnak, a munkahelyteremtésnek, a felsőfokú 

oktatási intézményben tanuló hallgatók alapképzése. 

 

később, a fejlesztési 

javaslatoknál lesz 

releváns az anyag, 

6.5 és 10.2 fejezet 

érintett 

77 F e r t ő - H a n s á g  

N e m z e t i  P a r k  

A végleges változat terjedelmi okok miatt nem tudja ezt az „Élővilág fejezetet” bővebben taglalni. 

A tartalmi korrekciók nem történtek meg. 

4.1.6 

4.3 

78 M e g y e i  

Ö n k o r m á n y z a t  

T E N T  

A 68. oldali ALÁBBI 2 db 35. ábra hibás, mert 

- a baloldali nem az „UTAS”, hanem a „VASUTAS” térkép + fordítva is (ellentétben az alatta levő szöveggel) 

- és a 2 piros ellipszis a vasutasra kell a közutasra pedig az 1 db lila ellipszis!!!) 

 

6.5 fejezet  

A tartalmi és formai 

hiba javításra került. 

79 S z é k e l y  I m r e  Általános észrevételek 

1. A korábbi (a jelenleginél lényegesen terjedelmesebb) változatokból kitörölt szöveg- és ábraanyag jelenjen meg egy 

külön kötetben, és az legyen a végleges „Helyzetfeltárás” melléklete. 

2. Ugyancsak legyen az elfogadandó „Helyzetfeltárás” melléklete az írásban beérkezett és a fórumokon elhangzott 

észrevételekre adott tételes válaszokat tartalmazó dokumentum. 

3. A fejezetek címének betűnagysága egységesítendő (mert sok esetben a többinél kisebb lett például a 2.3., a 3.3. és 

a 7.7.fejezetek címe 

 

1.1. fejezet  

A 6. oldal tetején a záró mondat zárójeles megjegyzése törlendő, mert értelmetlen: 

 A megfogalmazásra kerülő lehetséges fejlesztési irányok bemutatása és a cselekvési területek azonosítása során 

törekedni kell az általános megfogalmazások kerülésére (és a humánerőforrás fejlesztése) és a valós 

koncepcionális irányok megfogalmazására. 

 

1.2. fejezet  

A 7. oldal alján az egyeztető fórumok időpontja és helyszínei, valamint a szomszédos megyék listája javítandó: 

1.1. fejezet  

1.2. fejezet  

3.3. fejezet  

4.5.3. fejezet  

4.6.2 fejezet 

4.6.5-4.6.7 fejezetek 

(33-34. old.) 

5.3.1. Nagytérségi 

együttműködések 

5.3.2. Az európai 

területi társulások 

Győr-Moson-Sopron 

megyében 

6.5.4. Felsőoktatás 

7.7.1.  

8.8.1. Közúti 
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Jelen dokumentum a 2012. november 23-i megyei közgyűlési döntéshez előkészített anyag, amelyet megelőzően 

több egyeztető fórum is tárgyalja a Helyzetértékelés aktuális változatát: 

 november 15-én a megyei jogú városokkal közös Megyei Területfejlesztési Konzultatív Fórum; 

 november 16-án a megyei közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának ülése; 

 november 20-án Győrben, továbbá 

 november 21-én Sopronban Mosonmagyaróváron és Csornán térségi egyeztető fórumok. 

 november 22-én Sopronban térségi egyeztető fórumok. 

A megyei önkormányzat a szomszédos hazai megyékkel (Komárom-Esztergom, Vas és Zala Veszprém), illetve az 

országhatár másik oldalán elhelyezkedő területi szintű önkormányzatokkal (Nyitra, Nagyszombat és Pozsony 

megyék, valamint Burgenland tartomány) is egyeztető fórumok megvalósítását kezdeményezte. Az első ilyen 

rendezvény 2012. november 6-án Győrben, a Széchenyi István Egyetemen zajlott le. 

 

3.3. fejezet  

Az EGTC/ETT blokk terjedelme másfél soros szövege (18.oldal) egy rövid utalással kiegészítendő: 

Az EGTC-ket a 5.3.1. Nagytérségi együttműködések című fejezet bővebben tárgyalja. 

 

4.5.3. fejezet  

Nem maradt ki egy szó a 31. oldal „Vízenergia” blokkja 2. mondatából? 

A Duna vízenergiája az ország és a térség egyik legnagyobb potenciálja, a Bősi erőmű évente 2800 GWh villamos 

energiát termel. Amennyiben elkészülne a teljes Bős-Nagymarosi vízerőmű rendszer, akkor további évi 3000 GWh 

kapacitással rendelkezne, ... 

 

4.6.2 fejezet 

A korábbi egyeztetési változathoz a következő észrevételt tettük: 

„A Természeti örökség fejezet a folyók közül csak a Rábát mutatja be. Pedig van még: Duna, Mosoni-Duna, 

Lajta, Répce-Rábca, Marcal is. 

A „Rába” alcím alatt leírandó, hogy a megyében hány km hosszú a folyó. 

Ikervár pedig már Vas megye...” 

A tárgyi változat a fenti kiegészítő javaslataink (a Rábán kívül a többi folyóvölgy is legyen megemlítve, stb.) 

megfogadása helyett kihagyta a „Rába blokkot” is.  

Javaslatainkat továbbra is fenntartjuk. 

 

4.6.5-4.6.7 fejezetek (33-34. old.) kiegészítendők és javítandók (kötőjel és kisbetűhiány miatt) 

 

4.6.5. Épületegyüttesek 

 Sopron középkori belvárosa és a Tűztorony  

 A barokk Győr 

 Pannonhalmi főapátság 

közlekedés 

9. fejezet  

9.1.3 fejezet  

9.2.2. fejezet  

9.3.1. fejezet 

10.1. fejezet 

(PARTNERSÉGI 

TERV) 

10.2. fejezet 

 

A javítások terjedelmi 

okok miatt nem 

készültek el 
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4.6.6. Kastélyok 

 Esterházy-kastély (Fertőd) 

 Széchenyi-kastély (Nagycenk) 

 Püspöki kastély (Fertőrákos) 

 Dőry-kastély (Mihályi) 

 Khuen-Héderváry-kastély (Hédervár) 

 Rimanóczy-Pejacsevich-kastély (Zsira) 

 Felsőbüki Nagy-Ürményi-kastély (Röjtökmuzsaj) 

 Széchenyi-kastélyok (Fertőszéplak, Rábasebes és Sopronhorpács) 

 Barthodeiszky-kastély (Beled), stb. 

 

4.6.7. Templomok, egyházi épületek 

 Káptalandomb épületei Győrben 

 Győri zsinagóga 

 Szent Jakab-plébániatemplom (Lébény) 

 Premontrei templom és Rendház rendház (Csorna) 

 Jézus Szíve Katolikus Templom, Csorna Jézus Szíve katolikus templom (Csorna) 

 Szent Anna-templom (Kapuvár) 

 Magyarkimlei Sarlósboldogaszony-templom (Kimle) 

 Horvátkimlei Szent Mihály templom (Kimle) 

 Szent Antal Kápolna Szent Antal-kápolna (Kunsziget) 

 Szent Jakab-templom (Mórichida-Árpás) 

 evangélikus templom (Nemeskér) 

 Szent Márton-templon (Rajka) 

 Szent Péter és Pál templom (Sopronhorpács) 

 Kisboldogasszony Plébániatemplom plébániatemplom (Sopronkövesd) 

 Szent István temetőkápolna (Nagylózs) 

 evangélikus templom (Vadosfa) stb. 

 

18. ábra javítandó: 

- Mosonudvar leválasztandó Mosonmagyaróvárról, 

- indokolt lenne továbbá a 2010-es helyett a 2012. január 1-jei népességszámmal színezni a térképet. 

 

19. ábra javítandó 

Szilsárkány és Mihályi valóban funkciógazdag falvak lennének? 
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5.3.1. Nagytérségi együttműködések 

A fejezet 3. bekezdésének 1. sorából törlendő a (22. ábra), mert nincs Centrope ábra... 

 

5.3.2. Az európai területi társulások Győr-Moson-Sopron megyében  

A fejezet végére a korábbi változatban szereplő Dunai ETT elől csak a felesleges szám („5.”) törlését kértük, de 

eltűnt az egész blokk... 

Kérjük visszahozni. 

 

6.5.4. Felsőoktatás 

A megye felsőoktatási intézményei közül kiemelt szerepet tölt be a Széchenyi István Egyetem (SZE), és a Nyugat-

magyarországi Egyetem (NYME). A térség képzési helyeit vizsgálva megállapítható, hogy az említett 2007-es, 

2008-as mélypontot követően Győr városába került felvételre a legtöbb hallgató, az adott időszakban mintegy 

37.000 fő. Ezt követi Sopron majd Mosonmagyaróvár. 

Megjegyzések: 

a szövegből nem derül ki, hogy konkrétan mi az „adott időszak” 

gyanúsan magas szám a „37.000 fő”... 

 

7.7.1.  

A korábbi egyeztetési változathoz a következő észrevételt tettük: 

 Pannonhalma – Sokoró (+kiegészítendő Győr és Bakonyalja) 
alcímű felsorolásból a sárgított megyeszékhely és tájegységre vonatkozó látnivalók kimaradtak. 

A tárgyi változatból továbbra is hiányzik a látnivalók listája, tehát kiegészítendő, például így: 

 Győr és Bakonyalja 
o Győr középkori vára, belvárosának templomai (bazilika, bencés, karmelita...), stb. 

o Árpás-Mórichida középkori temploma 

o Rábaszentmiklós koraközépkori temploma 

o stb. 

 

8.8.1. Közúti közlekedés 

1. ábra: Transzeurópai közlekedési folyosók hálózata (2012) 

 

TENT-T: Bal o. ábra. Átfogó és törzshálózat: Utak, kikötők, vasúti-közúti terminálok és repülőterek 

Jobb o. ábra: Átfogó hálózat: Vasutak, kikötők és vasúti-közúti terminálok; Törzshálózat: Vasutak - áruszállítás, 

kikötők és vasúti-közúti terminálok 

Kezdeményezés (1/a): a „Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE 65)” Mosonmagyaróvár-Csorna-

Szombathely-Nagykanizsa útszakasza kerüljön bele a TEN-T törzshálózatába. 

Kezdeményezés (1/b): a „Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE 65)” Győr-Pápa-Celldömölk és 

Zalaszentiván-Nagykanizsa-Murakeresztúr vasúti szakaszai kerüljenek bele a TEN-T törzshálózatába. 
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A jelmagyarázat a 6. mellékletben található. 

A fenti 2 db 35. ábra hibás, mert 

- a baloldali ábra nem az „UTAS”, hanem a „VASUTAS” térkép (ellentétben az alatta levő szöveggel); + fordítva is 

...  

- a 2 piros ellipszis tévedésből az UTAS térképre került 

- az 1 db nagy lila ellipszis tévedésből a VASUTAS térképre került. 

Kérjük az ábrák és ellipszisek cseréjét 

 

A helyzetfeltáró kötet végére került 4. és 5. számú mellékletekre ebben a 8.8.1. fejezetben szövegszerűen utalni 

kellene, valahol a 35. ábra után, például az alábbi szöveg beszúrásával: 

A 35. ábrán bemutatott kezdeményezés indokoltságát alátámasztó forgalmi adatok a kötet végén található 

táblázatok tartalmazzák: 

 Évi átlagos napi forgalom alakulása (2000-2011) a 86 jelű főút Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán (4. 

melléklet) 

 Évi átlagos tehergépkocsi forgalom alakulása (2000-2011) a A 86 jelű főút teljes (Zala, Vas és Győr-Moson-

Sopron megyei) szakaszán (5. melléklet) 

 

Az egész fejezet csak az országos közutakkal foglalkozik, és szó sem esik az önkormányzati közutakról. 

Kérjük pótolni a mulasztást. 

 

9. fejezet  

Indokolt a megyei decentralizált területfejlesztési forrásokat tárgyaló 9.1.2.  fejezet után egy új – „A regionális 

decentralizált területfejlesztési források felhasználása” című – fejezet beiktatása is, mely a Nyugat- dunántúli 

RFT által nyújtott támogatások megyénkbe érkező projektjeit összegző adatsorokkal és megállapításokkal szolgál. 

 

9.1.3 fejezet  

A fejezet kiegészítendő diagramokkal, amelyek szemléltetik és összevetik a támogatások nominális és fajlagos 

(pl. kistérségenként támogatás/fő) hasznosulását. 

 

9.2.2. fejezet  

A fejezet kiegészítendő!!! (a mindössze két soros leírás kevés...) 

 

9.3.1. fejezet 

A 9.3.1. számú fejezet kizárólag a megyei decentralizált források hatékonyságát elemzi. 

Indokolt további: 

 régiós szinten decentralizált, 

 ágazati OP-s, 

 vidékfejlesztési, 
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 magyar-osztrák és  

 magyar-szlovák határ menti támogatási források 

alfejezetekkel kiegészíteni a fejezetet, bemutatva ezen fejlesztések hatékonyságát is. 

 

10.1. fejezet (PARTNERSÉGI TERV) 

 

A „külön dokumentum” helyét (fellelhetőségét) pontosan meg kellene adni. 

Például: a Helyzetfeltáró kötet „...” számú melléklete/csatolmánya 

 

10.2. fejezet 

 

A fejezet csak a júniusi megyeházi kérdésekkel megkeresett partnerektől érkezett válaszokkal fejlesztési célokat 

foglalja össze. 

 

A szöveget ki kell egészíteni  

 

1. egy blokkal, amely röviden elemzi  

az azóta érkezett 84 + 78 = 162 írásos észrevételben, valamint  

a szeptemberi és novemberi térségi fórumokon elhangzott több tucat szóbeli észrevételben rögzített fejlesztési 

terveket: 

- értékeli-csoportosítja azokat 

- és a lényeget röviden összefoglalja. 

 

2. részletes melléklettel, amely tételesen reagál a 162 szóbeli és több tucat szóbeli észrevételre: 

- leírja, hogy az beépült-e az adott javaslat a helyzetfeltárásba, 

- illetve ha nem, akkor miért nem, stb. 

 

80 Nyugat-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési 

Ügynökség 

Polgár Anita 

 

Korm.rendelet szerinti 1.2 ab (termőföldek alakulása) és 1.2/j (társági területfelhasználás) pontokhoz ugyanaz a 

fejezet tartozik (4.2)  Korm.rendelet szerinti 1.2 ac (táj jellemzői) és 1.2/h (táj terhelhetősége) pontok ugyanaz a 

fejezet tartozik (4.3) Korm.rendelet szerinti 1.2/b (kulturális örökség) és 1.2/da (kulturális adottságok/értékek) 

pontok ugyanaz a fejezet tartozik (4.6) 

 

ez nem feltétlenül baj, de a hangsúlyok miatt, lehet, hogy differenciálni kellene 

 

- Az első melléklet hivatkozik 2.4 (20 000 feletti városok fejlesztési koncepciói) és 2.5 (tervezést érintő egyéb 

jogszabályok fejezetre)- de ilyen fejezetek nincsenek a helyzetértékelésben- a Korm.rendelet szerint kellene 

 

- A PARTNERSÉGI TERV-re a 10.1 fejezetben ezt írják: "A terv külön dokumentumban, mellékletként kerül 

bemutatásra."- én ilyen mellékletet nem találtam 

A korrekciók még 

nem készültek el 
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- 10.2 fejezet: Megye területfejlesztési szereplőinek tervei- itt külön kellene venni az önk-okat, üzleti és nonprofit 

szektort, de egyben vannak tervek kb. 10 sor egy kistérségre- kevésnek tűnik- 

 

 

 

80 É s z a k - d u n á n t ú l i  

V í z ü g y i  

I g a z g a t ó s á g  

 később, a fejlesztési 

javaslatoknál lesz 

releváns az anyag, 

8.2.1 fejezet: 

Vízellátás 

81 É s z a k - d u n á n t ú l i  

V í z ü g y i  

I g a z g a t ó s á g  

Mohácsiné Simon 

Gabriella  

osztályvezető 

4.1.3. Vízrajz 

2. bekezdés 

Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási határán belül mintegy 1500 km² területet veszélyeztet az árvíz. Az 

Igazugatóság kezelésében lévő 1. rendű árvízvédelmi művek hossza 463 km, ebből a megye területén 355 km 

hosszú árvízvédelmi védvonalat kezel, beleértve Győr várost védő elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalakat, a 

likócsi védvonal kivételével. 

A megyei védvonalak nem minden tekintetben és helyen felelnek meg a vonatkozó előírásoknak (2011 évi 

adatok), 12%-ban magassági, 28%-ban keresztmetszeti, és közel 21%-ban altalaj-állékonysági hiány is jelentkezik 

az árvízvédelmi rendszerben. Az egyes védvonalak fejlesztését az ÉDUVIZIG a Duna projekt és KEOP projektek 

keretében kívánja végrehajtani. 

 

24.o. 3. bekezdés után 

A sík- és dombvidéki területeken lévő települések különböző mértékben vízkár-veszélyeztetettek. A 

veszélyeztetettségi besorolásuk jogszabályban van rögzítve. Kiépített belvízvédelmi rendszerek vannak a 

síkvidéken, ezen belül 9 darab belvízvédelmi szakasz, 19 darab stabil szivattyútelep és ezen kívül kijelölt, kiépített 

szivattyúzási helyek. A belvizek térségünkben fakadóvízből, és csapadékból keletkeznek. Hirtelen lezúduló 

nagycsapadékokból kisvízfolyásaink mentén keletkezhetnek helyi vízkáresemények.  

A megye belvízvédelmi szakaszai az alábbiak: 

 Duna menti belvízvédelmi szakasz 

 Mosoni-Duna menti belvízvédelmi szakasz 

 Rábca menti belvízvédelmi szakasz 

 Rába-alsó belvízvédelmi szakasz 

 Rába-felső belvízvédelmi szakasz 

 Marcal menti belvízvédelmi szakasz 

 Lánka menti belvízvédelmi szakasz 

 Lajta menti belvízvédelmi szakasz 

 Kapuvár-Hansági belvízvédelmi szakasz 

4. és 8. fejezet 
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A csatornák és vízfolyások a falevél erezetének megfelelően alakultak ki. A vízszétosztó fő csatornák és 

kisvízfolyások állami tulajdonban, Vizig-kezelésben vannak. A kisebb csatornák, vízfolyások társulati kezelésűek 

és az üzemi táblák vízelvezetését az üzemi csatornák biztosítják. 

 

14. ábra: Belvízvédelmi öblözetek 

 

Forrás: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

 

A megyét 9 árvízi lokalizációs öblözet érinti és 11 árvízvédelmi szakasz található a területén, melyeket az 

ÉDUVIZIG üzemeltet és tart fenn (15.ábra). Ezeket az árvízvédelmi szakaszokat sok esetben metszik a 

megyehatárok. Azonban az árvízvédelemhez komplex szemléletre van szükség, így a megyét érintő árvízvédelmi 

szakaszok az alábbiak: 
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 Vének-Dunaremetei árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Dunaremete-Rajkai árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Vének-Dunaszentpáli árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Lajta-menti árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Mosoni Duna-Rábcamenti árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Győr-Árpás árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Árpás-Répceszemerei árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Répcelak-Sárvári árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Koroncó-Mórichidai árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 Mórichida-Sárvári árvízvédelmi szakasz – Győr-Moson-Sopron Megye 

 

15. ábra: Árvízvédelmi védvonalak és árvízi öklözetek Győr-Moson-Sopron megyében 
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Forrás: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

 

4.5.3 Vízenergia kiegészítendő 

 

A Duna vízenergiája az ország és a térség egyik legnagyobb potenciálja, a Bősi erőmű évente 2800 GWh villamos 

energiát termel. Amennyiben elkészülne a teljes Bős-Nagymarosi vízerőmű rendszer, akkor évi 3000GWh 

kapacitással rendelkezne, biztosítaná a két ország árvízvédelmét, szolgálná a térség gazdasági fellendülését és 

megfelelő változtatások esetén biztosítaná a Szigetköz vízellátását. A megye területét érintően a Dunakiliti 

Duzzasztóműbe beépíthető 4,8 MW maximális terhelhetőségi kiserőmű tervezése folyt, amelynek éves termelése 
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mintegy 28 GWh lett volna, azonban az erőmű egyelőre nem kapott vízjogi engedélyt. A megye területén 

több olyan hely is van a folyókon melyek alkalmasak potenciális vízerőmű létesítésére. Malomkerekes 

kisméretű vízerőművek elhelyezése lehetséges például a Szigetközben, a Marcalon, a Rábán és a Rábcán is. 
(Győr-Moson-Sopron megyei környezetvédelmi program, ESPAN) 

A megyében jelenleg kettő vízerőmű üzemel, a Kapuvári vízerőmű (Kis-Rába) melynek éves energia 

termelése 300.000kWh, és a Márialigeti vízerőmű (Lajta) 660.000kWh éves energiatermeléssel.  

 

8. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA 

 

2. bekezdés az alábbi szöveg legyen 

A közutak, a vasút, és minden vonalas létesítmény fejlesztése árvízvédelmi szempontból is kiemelten fontos. 

Ugyanis árvizek esetén a vonalas létesítmények lokalizációs védvonalként funkcionálhatnak. Ezért, a megye 

vízrajzát tekintve, a vonalas létesítmények jövőbeli fejlesztésénél mindenképpen figyelembe kell venni ezt is.  

 

35. ábra javítandó (az a 4.11-es verzióban már nem szerepel) 

 

70.0. 

A megye legforgalmasabb főútjai 2010-ben: kimagaslóan az M1 (42 777 E/nap), illetve a 821 sz. Győrben (21 494 

E/nap), továbbá a M15 (15 291 E/nap) a 85 sz. (12 508 E/nap), a 84 sz. (11 641 E/nap) és a 83 sz. (10 094) főút. 

Ugyanakkor az 1., 14., 81., 82, és 86 sz. főutak forgalma kevéssel a megyei főút-átlag alatt alakul, míg a 101, 150 

és 861 sz. főutak forgalma az átlagtól jelentősen elmarad. Az elmúlt 10 évben az M15-ös autópályán volt a 

legnagyobb arányú (meghétszereződött) forgalomnövekmény, de az M1, 14, 83. 86., és 821 sz. főúton is 45-80%-

os volt ez az arány, kivéve a 861.sz főutat ahol majdnem 100%-os. Míg az M19, 82, 84, és 85 sz. főutak forgalma 

alig növekedett, addig az 1., 81., 150 sz. főutaké kismértékben csökkent is (a 150 sz. főút esetében az M15 

forgalomelszívó hatása eredményeképp). 

Külön ki kell emelni a Csornán áthaladó 85-ös, és 86-os főutak közös szakaszát. Ez a szakasz ugyanis az 

egyik legterheltebb Győr-Moson-Sopron megyében. A 2010-es forgalma (19 451 E/nap) nem sokkal maradt 

el a megye második legforgalmasabb főútjától a 821-es úttól (21 494 E/nap). Sőt az M15-ös autópálya 

átlagos napi forgalmát 4160 E/nappal meghaladta 2010-ben. Mindebből jól látható, hogy a csornai elkerülő 

út megépítésre, mielőbb szükség van. 

 

8.1.4 Vízi közlekedés fejezet kiegészítendő 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot sokan keresik fel kikötő létesítéssel kapcsolatban. Fontos lenne ezeket 

a megkereséseket összehangolni, mivel a megye folyóinak nem minden szakasza alkalmas kikötő létesítésére. 

Ezzel párhuzamosan pedig érdemes lenne megkeresni azokat a területeket a folyók mentén, melyek alkalmasak 

kikötő kialakítására, mind a vízi, mind a szárazföldi lehetőségeket figyelembe véve. Javasolt a meglévő 

infrastrukturális adottságokat figyelembe venni, illetőleg a megye távlati infrastrukturális, ipari és turisztikai 

fejlesztési elképzeléseivel összhangot teremteni a vízi szállítás terén is. Rengeteg kezdeményezés volt továbbá 
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(üdülési –turisztikai) kikötő létrehozására a Rába folyón. Itt azonban első sorban a Rába, a Rába menti települések 

turisztikai fejlesztésére lenne szükség.  

A győri Iparcsatorna torkolatánál korábban yacht kikötő létesítésére volt kiírva nyílt pályázat, de a mai napig nem 

történt előrelépés ezzel kapcsolatban. A lehetőség továbbra is adott, mint fejlesztési lehetőség.  

/ 

8.2.1. Vízellátás 

 

74.o-t javasolt a GYMS megye kijelölt védőterülettel rendelkező vízbázisainak ábrájával kiegészíteni 

 

Önkormányzatok vízkárelhárítási tevékenysége egészüljön ki az alábbiakkal (ez a rész már nem található meg a 

4.11-es verzióban) 

A belterületi csapadékvíz-elvezetési vízkárelhárító létesítmények szempontjából vegyes képet mutat a megye. A 

belterületi elvezetők rendszere kevés település kivételével nem geodéziai felmérésen alapuló tervezés 

eredményeként, hanem spontán módon jött létre. Sok esetben szikkasztóárkok vannak elvezetési lehetőség nélkül. 

A művek állapota is eltérő képet mutat. Vannak jól karbantartott rendszerek, de eltömődött átereszek, gondozatlan 

medrek is. Az önkormányzatok a helyben szokásos módon tartják karban a medreket, mintegy harmadukat a 

közmunkaprogram keretében. A külterületi önkormányzati csatornák elhanyagoltabbak, egyeseket beszántottak.   

További probléma, hogy a kis településeknek nincsen vízkárelhárítási tervük, melynek elkészítéséhez geodéziai 

felvételeket kell készíteni, ami költséges. Ugyanakkor jogszabályi előírás a vízkárelhárítási terv megléte és 

rendszeres aktualizálása, de a kis települések forráshiányra hivatkozva azt nem minden esetben készítik el. 

Megoldást jelenthetne egy erre a célra széleskörűen elérhető pályázati lehetőség. 

 

82 ???  8.1.6. Kerékpáros közlekedés javasolt módosítása 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv rögzíti, hogy az Országos Kerékpáros Törzshálózat 

elemeiként kijelölt 40 térségi jelentőségű kerékpárútvonala közül négy érinti megyénket. 

A megyei kerékpárutak jórészt a Szigetközben, a Fertő-tónál, illetve az osztrák határ mentén épültek ki turisztikai 

célzattal. Ebbe a koncepcióba illik a tervezett Győr-Győrújbarát-Nyúl-Écs vagy a Győr-Nyúl-Écs-Pannonhalma 

kerékpárút, mely a megyét a későbbiekben akár a Balatonnal is összeköthetné. 

Számos más kerékpárút jellemzően a helyi lakosok mindennapi közlekedési igényeit szolgálja az egyes érintett 

településeken belül, s kevésbé van turisztikai, hálózati szerepkörük. A megyei jogú városok oktatási- és 

munkahelyi központi szerepéből fakadóan térségi/megyei jelentősége van a városokon belüli hálózatfejlesztésnek 

és a szemléletformálásnak egyaránt.  

Növekvő igény mutatkozik a szabadidős célú biciklizésre.. A Duna menti és az osztrák-magyar határ térségének 

kerékpáros infrastrukturális adottságai a legjobbak. A kerékpárút-hálózat azonban a fontosabb irányokban (Duna-

menti út, Fertő-tó, határt átlépő szakaszok) sem teljes körű, továbbá a már kiépült hálózat jó része is felújításra 
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szorul. Indokolt a Győr-Sopron kerékpárút megvalósítása és folytatása Ausztria irányába, párhuzamosan a 85 sz. 

főúttal. A kerékpáros közlekedést kiszolgáló háttér-infrastruktúrák csak elszórtan találhatóak meg a megyében. A 

kerékpáros turisztikai infrastruktúra helyenként leromlott és hiányos. 

 

Mindezek figyelembe vételével természetesen a rövidesen kidolgozandó megyei területfejlesztési koncepcióban is 

megfogalmazásra kerül a kerékpáros közlekedés, illetve a kerékpáros turizmus fejlesztésének fontossága, továbbá 

a települések és térségek turisztikai előnyeinek és adottságainak hasznosítása, valamint ezekkel összefüggésben a 

szemlélet formálása (a környezet- és természetvédő életforma tudatosítása). 

 

83 SZKI nem releváns  

84 Nyugat-dunántúli 

Regionális Fejlesztési 

Tanács 

nem releváns  

 Győr - fórum 

szövegkönyv 

később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe az észrevételeket, illetve terjedelmi okokból részletesen 

nem tér ki a végleges anyag, csak a munkaanyag 

 

 Kapuvár - fórum 

szövegkönyv 

később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe az észrevételeket, illetve terjedelmi okokból részletesen 

nem tér ki a végleges anyag, csak a munkaanyag 

 

 Sopron - fórum 

szövegkönyv 

később, a fejlesztési javaslatoknál vesszük figyelembe az észrevételeket, illetve terjedelmi okokból részletesen 

nem tér ki a végleges anyag, csak a munkaanyag 

 

 


