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1 BEVEZETÉS 
 

Alig másfél év múlva indul az Európai Unió új költségvetési ciklusa, benne a területi fejlődést, az 

európai szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és a 

Vidékfejlesztés, illetve az Európai Területi Együttműködés (ETE) program-dokumentumaival. A 

jelzett források tagállami szintű programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti szinten 

készülő stratégiai fejlesztési dokumentumok (Országos Fejlesztési Koncepció /OFK/, Országos 

Területfejlesztési Koncepció /OTK/)
1
 és az azokkal párhuzamosan készülő megyei területfejlesztési 

koncepciók (MTFK) alapozzák meg.  

Nemzeti szinten az új uniós programidőszak tervezési felelőssége több minisztérium között oszlik 

meg. A stratégiai dokumentumok elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és annak 

szervezeti keretei közé tartozó – 2012. január 1-én létrehozott – Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

(NTH) végzi. Az új uniós költségvetési ciklust átfogó programdokumentumot pedig a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium dolgozza ki (NFM).  

A hazai területi politika változó intézményi rendszerében 2012. január 1-től a megyei önkormányzatok 

feladata a megye területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 

tevékenységek ellátása
2
. 2012 tavaszától a fent jelzett nemzeti intézmények koordinálásával és kiadott 

tervezési útmutatóival elindult a megyei fejlesztési koncepciók tervezési folyamata, azon belül a 

megye helyzetelemzéseinek az elkészítése.  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a tervezést egy partnerségi rendszer kialakításával 

(megyei szereplők bevonása kérdőíves felméréssel) és szakértő szervezet bevonásával indította el. A 

megyei koncepció helyzetelemzés munkaszakaszának elkészítését a Széchenyi István Egyetem (SZE) 

nyerte el. Az egyetem a megvalósításba bevonta a megye korábbi területfejlesztési koncepcióinak és 

programjainak készítőjét az MTA Közgazdaság-és Regionális Kutatási Kutatóközpont Regionális 

Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályát (NYUTO). A tervezés vezetésére az 

egyetem részéről Rechnitzer János, a kutatóintézet részéről Lados Mihály kapott felkérést. 

 

1.1. A HELYZETÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉS CÉLJA
3
 

 

A helyzetértékelés célja, hogy alapját és kiindulási pontját képezze a megyei területfejlesztési 

koncepciónak, majd pedig a megyei területfejlesztési program kidolgozásának. A megyei 

dokumentumok elkészítése során figyelemmel kell lenni az EU-nak a 2014-2020-as programozási 

időszakra vonatkozó jogszabályaira. 

A helyzetértékelésnek alapvetően két fókuszt kell szolgálnia. Egyrészt, hogy a tematikus célkitűzések 

figyelembe vételével kellő alapot adjanak programok kidolgozására. Másrészt beazonosíthatók 

legyenek olyan területek, helyszínek ahol komplex, több alapból finanszírozható program 

megvalósítható. 

 Már a helyzetértékelő fejezetnek hangsúlyosan foglalkoznia kell a 2014-2020 között 

finanszírozható komplex projektek lehetőségeinek feltárásával. 

 Kiemelten kell kezelni a forrásfelhasználás területi megoszlásának vizsgálata mellett a lezárt 

projektek eredményeit. Ezekre a jövőben nyilván lehet és kell is építeni, másrészt elkerülendő 

hogy adott térségben felesleges kapacitások épüljenek ki a későbbiekben. 

 A közös megyei, illetve megyehatáron átnyúló helyi-térségi fejlesztési elképzelések 

megalapozása. A megyei adottságok vizsgálata során, ha lehetséges, törekedni szükséges a 

közös fejlesztési múlttal rendelkező települések, térségek beazonosítására. 

 A SWOT kialakítása során törekedni kell a helyzetelemzés eredményeinek adaptálására és a 

megfelelő partnerségi kör bevonására. 

                                                           
1 2012. áprilisban a két dokumentum tervezése együtt kezdődött. 2012. szeptembertől a két dokumentumot egybe vonták és hivatalosan 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciónak hívják (OFTK). 
2 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdés. 
3 Útmutatás a megyei helyzetértékelések elkészítéséhez. (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 2012. július) pp. 2.  
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 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. A MUNKA FOLYAMATA 
 

A megye helyzetelemzésének elkészítése az új megyei területfejlesztési koncepciók készítésének első 

munkaszakasza. Így annak illeszkedni kell a Partnerségi Szerződés (PSZ), mint nemzeti 

programdokumentum tervezési folyamatába. (1. ábra) 

 

1. ábra: A munka folyamata 

 

 
Forrás: NGM-NTH (2012) pp. 10.

4
 

 

Az NFM által kidolgozott útiterv szerint ez a szakasz november végén zárul, amikorra az egyes 

megyei önkormányzatok közgyűlési határozattal fogadják el a megye helyzetértékelését. (1. táblázat)  

                                                           
4 Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához, valamint az Országos 

Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában való közreműködéshez. NGM-NTH. 2012. június 

2012 2013 

Partnerségi 
Szerződés 
tervezése 

OFK-OTK 

tervezés 

Operatív 
Programok 
tervezése 

MTFK 
tervezés 

Az MTFK elfogadásának 
előfeltétele az OTK 

elfogadása 

MTFK célrendszer 
egyeztetése NGM-mel 

MTFK helyzetelemzés 
egyeztetése NGM-mel 

2012.09.15 

OTK 
szövegébe 
megyei 
anyagok 

2012.05.17. 

Bevezető és 
módszertani 
megbeszélés a 
megyékkel 

2013.03.15 

OTK várható 
elfogadása  

2013.04.30 

MTFK várható 
elfogadása  

2013.06.30 

PSZ és OP-k 
benyújtása az 
EU Bizottság 
felé  

2012.08.15 

OTK 
vitairatának 
szakmai 
véleményzése 

megyei 
programozás 
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1. táblázat: Az NFM-nek a megyei önkormányzatokkal és a regionális fejlesztési ügynökségekkel – a 

területfejlesztési tervezési feladatok kapcsán – megkötni javasolt szerződéstervezete szerinti ütemezés  

Feladat/határidő 

(hét) 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

1. változat 

véglegesítése 

(helyzetelemzés 

elkészül)* 

2012.09.30                 

NGM és NFM 

(RFÜk bevonásával) 

az elérhető 

dokumentumokat 

ellenőrzi  

                    
2012. 

10.15 
            

NGM-NFM egyeztet 

a megyékkel 
                        

2012. 

10.31 
        

Véglegesítés                             2012.11.15   

A helyzetértékelések 

- Korm. rendelet 

szerinti - megyei 

közgyűlésekhez 

történő benyújtása  

                                  
2012. 

11.30 

* megyei visszajelzések alapján - amennyiben szükséges - a 37. héten egyeztetés  

Forrás: NFM (2012) pp. 3.
5
 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése már 2012. szeptember 21-én tárgyalta a 

helyzetelemzés egyeztetési anyagát. A Közgyűlést megelőzően a dokumentumot három kistérségi 

fórum vitatta meg 2012. szeptember 3-án Győrben, szeptember 4-én délelőtt Sopronban, majd délután 

Kapuváron. Szeptember 13-án a megyei önkormányzat Területfejlesztési Bizottsága tűzte napirendjére 

a témát. A Közgyűlést követően pedig szeptember 28-án Mosonmagyaróváron valósult meg kistérségi 

fórum. A fórumok hanganyaga rögzítésre került. Szeptemberben és októberben folyamatosan érkeztek 

az írásos észrevételek is a megye érintett szereplőitől, amelyek döntően beépítésre kerültek a 

dokumentumba.  

A helyzetértékelés októberi munkaváltozatát értékelte az NTH, amely a dokumentumot magas 

színvonalúnak értékelte és a hiányzó munkarészek pótlása mellett kisebb kiegészítéseket kért a 

végleges változat elkészítéséhez: partnerségi terv részletesebb leírása, valamint a megyei 

helyzetértékelésnek az új OFTK-hoz való illeszkedésének a bemutatása. 

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 és Csornán térségi egyeztető fórumok. 

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

  

                                                           
5 Iránymutatás a Megyei Önkormányzatok és a Regionális Fejlesztési Ügynökségek számára a készülő megyei helyzetfeltáró munkához. 

NFM. 2012. augusztus 
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1.3. A KÖTET FELÉPÍTÉSE 
 

A megyei területfejlesztési koncepciók, azon belül a feltáró-értékelő vizsgálat munkarész tartalmi 

követelményeit a 218/2009. kormányrendelet 1. melléklete tartalmazza. A tervezés során figyelembe 

vettük a hivatkozott rendelet témaköri szempontjait, azt lehetőségeinkhez mérten teljes körűen ki is 

dolgoztuk. Jelen dokumentum szerkezetét tekintve jobban követi egy térség hagyományos 

monográfikus leírásának, elemzésének szerkezetét, mint a rendelet kicsit véletlenszerű sorrendiségű 

felépítését. Összeállítottunk egy táblázatot, amely a rendelet fejezeti szerkezetében jelzi, hogy az egyes 

témaköröket jelen dokumentum mely fejezete tartalmazza. (1. melléklet)  

 

A helyzetelemzés alapvetően három főbb témakört tárgyal: 

1. A megye külső környezetének az elemzése, ami magában foglalja egyfelől a fejlesztési 

tervezés uniós és hazai stratégiai kereteit (2. fejezet), valamint a megye pozícionálását az uniós 

és a hazai térben néhány kulcsmutató (pl. egy főre jutó bruttó hazai termék, munkanélküliség) 

segítségével (3. fejezet). 

2. A megye belső erőforrásainak a feltárása (4-8. fejezet). Ezek tematikus sorrendje a 

hagyományos térségi monográfiák vázát követi 

 Földrajzi adottságok 

 Tér- és településszerkezet 

 Társadalmi folyamatok 

 Gazdasági folyamatok 

 Műszaki infrastruktúra 

Korábbi munkáinkban önálló fejezetként jelent meg a környezet állapota és a társadalmi 

innovációk (civil szféra, kistérségi együttműködése). Jelen dokumentumban ezek beépültek a 

fenti nagyobb témablokkokba (a környezet részben a földrajzi adottságok, illetve a műszaki 

infrastruktúra fejezetbe, a civilszféra pedig a társadalmi folyamatok fejezetbe). 

3. Helyzetértékelés: 9-11. fejezet. A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének 

legutóbbi évtizedének értékelése és az 1-2. témablokkok eredményeit összegző SWOT elemzés 

közé beékelődik a partnerség érvényesítésének leírása jelen tervezési folyamatba, illetve a 

megye területfejlesztési szereplőinek elképzelését feltáró kérdőíves vizsgálat eredményeinek, a 

szereplők fejlesztési terveinek feltárása. 

 

Néhány témakört kiegészítettünk olyan elemzésekkel is, amelyeket a rendelet tematikai ajánlása nem 

tartalmazott, ugyanakkor a tervezők fontosnak tartják azok megjelenítését a dokumentumban: 

 A megye pozícionálása a szomszédsági térben. Ez Győr-Moson-Sopron megye esetében azért 

is kiemelt jelentőséggel bír, mert a megye két országgal határos. Győr-Moson-Sopron 

megyére két olyan főváros (Bécs és Pozsony) fejti ki erősödő hatását, amelyek Európa 15 

legfejlettebb térségébe tartoztak az elmúlt másfél évtizedben. Ugyanakkor a megye két 

nagyvárosa, Győr és Sopron fejlődése szintén egyre jelentősebb mértékben hat a szlovák, 

illetve az osztrák határon átnyúló területekre. 

 Az infokommunikáció jelenléte a megyében, melyet a műszaki infrastruktúra fejezet részeként 

tárgyalunk. 
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2. STRATÉGIAI ÉS TERÜLETI KERETEK 
 

A megyei koncepció külső környezetét az európai és a nemzeti szintű stratégiai dokumentumok adják. 

(2. táblázat) Ezek közül csak a legmeghatározóbbakat mutatjuk be. A fentieken túl a fejezet áttekinti a 

Győr-Moson-Sopron megyét érintő főbb területi szintű (Nyugat-dunántúli régió, Győr-Moson-Sopron 

megye, a megye kistérségei, határ menti) és helyi (városi integrált városfejlesztési stratégiák) 

dokumentumait. 

 

2.1. EU SZINTŰ POLITIKAI KERETEK 
 

A Lisszaboni Szerződés alapján az unió fejlesztési elveit az Európa 2020 dokumentum határozza meg, 

ebben a növekedést és a foglalkoztatást jelölik ki alapvető célként. A következő 10 esztendőben öt 

olyan prioritást határoznak meg (foglalkoztatás, oktatás, kutatás és innováció, társadalmi befogadás és 

szegénység elleni küzdelem, éghajlatváltozás és energiaügyek), amely 2014-2020 közötti kohéziós 

időszakra eligazítók lesznek. A dokumentum területi dimenziója a városok és a városias térségek, 

egyértelműen célként jelöli meg a területi kohézió erősítését, az együttműködések fokozását, a 

policentrikus Európa megvalósítását.  

Az Európa 2020 alapelvei jelentek meg az Európai Unió magyar elnöksége alatt elfogadott Területi 

Agenda 2020 (TA 2020) dokumentumban, ami tekinthető a területi kohézió legfontosabb szakpolitikai 

keretrendszerének, egyben a területfejlesztés eligazító irányelveinek. A területi célok a következőkben 

foglalhatók össze:  

 A policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése. 

 Az integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, a vidéki és sajátos adottságú régiókban. 

 A határon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi integrációja.  

 A régiók erős helyi gazdaságon alapuló globális versenyképességének biztosítása. 

 A területi összeköttetés javítása az egyének, a közösségek és vállalkozások érdekében. 

 A régió ökológiai, táj és kulturális értékeinek kezelése és összekapcsolása. 

A kohéziós politika rendelet-tervezeteit 2011. október 6-án az Európai Bizottság nyilvánossá tette, 

ezek véglegesítése 2013 elejére várható, de a főbb tervezéshez szükséges keretek már ismertek. 

Az Európai Unió szintjén kialakított Közös Stratégiai Keret (CSF) alapján a Bizottság és a tagállam 

között létrehozott Partnerségi Szerződés fogja nemzeti és régiós szinten meghatározni a források 

felhasználásának célterületeit, amelyek az Európai Unió 2020 Stratégia és a Tanács ország specifikus 

ajánlásaival lesznek összekapcsolva. A PSZ alapján készülnek el az operatív programok. A PSZ és az 

OPk véglegesítésének várható időpontja: 2013 vége. 

A Közös Stratégia Keretben, amely a 2014-2020 közötti időszakban a kohéziós politikát határozza 

meg, 11 tematikus célterület került kidolgozásra, amik alapjait jelenthetik a pénzügyi tervezésnek. Az 

alábbiakban ezek ismertetésénél kitérünk a megyét érinthető sajátosságokra, azoknak a megyei 

koncepcióban való érvényesülésének lehetőségeire:  

 Kutatás, technológiafejlesztés, innovációk erősítése: egyetemi kutatási bázisok kiépítésének 

folytatása, a technológia orientált vállalkozások kiszolgálása, innovációs intézményrendszer 

fejlesztése. 

 Információs, kommunikációs technológiák hozzáférésének elősegítése, minőség javítása:a 

kedvező ellátottság megtartása és növelése a megyei települések minél szélesebb körének 

bevonása az IKT rendszerekbe. 

 KKV az agrár és halászati szektor versenyképességének növelése és a vízkultúrák támogatása: 

a megyei agrárpotenciál növelése, annak szervezeti és technológiai kereteinek fejlesztése; a 

megyei vízbázis folyamatos rekonstrukciója, készletgazdálkodás kereteinek megteremtése. 

 Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való átállás támogatása minden szektorban: a 

megyei gazdaságszerkezet kedvező környezeti igénybevételének megtartása, környezetbarát 

technológiák támogatása. 

 A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a kockázat-megelőzés és kezelés ösztönzése: 

hatások számbavétele, a különféle ágazatokban a felkészülés javítása.  
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2. táblázat: Európai és nemzeti stratégiai környezet 

 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

EU makroszintű 

stratégiák 

Európa 2020 Stratégia   

  Többéves Pénzügyi Keret (EU fejl. alapok)   

  Horizon 2020 Kutatási és Innovációs 

Keretprogram 

Európai Területi Együttműködési Programok 

  

   Duna Régió Stratégia   

Európai 

Felsőoktatási 

Térség 

Oktatás és Képzés 2020 – Tanács következtetései az európai 

együttműködési stratégiai keretrendszerről 

  

Tanács következtetései a felsőoktatás nemzetköziesítéséről – 

ERASMUS for all (2014-2020) 

  

EP és Tanács ajánlása a felsőoktatás minőségbiztosítással kapcsolatos 

további európai együttműködésről 

  

EP és Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési 

Keretrendszeréről 

  

Tanács állásfoglalása az egyetemek globális tudásalapú gazdaságban 

való versenyképességét célzó modernizálásáról 

  

EU ágazati 

stratégiák 

Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 – Fehér Könyv   

EU Víz Keretirányelv (VKI)   

OECD,  

Európa Tanács 

OECD Képesség Stratégiája   

AHELO, Eurostudent   

Kormány-program Nemzeti Együttműködés Programja      

Nemzet-stratégiák Új Széchenyi Terv + Magyar Növekedési Terv (2010-2014-2020)   

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (2012-2024) 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011-2020)   

Horizontális 

kormányzati 

stratégiák 

 Magyary Közigazgatás-fejlesztési Program   

 Konvergencia Program (2011-15) – Széll Kálmán Terv    

EU2020 Nemzeti Reform Program – Nemzeti Int. Terv (2010-2020)   

Digitális Megújulás Cselekvési Terv I-II. (2010-2014-2020)   

Gazdaság- és 

területfejlesztési 

stratégiák 

Országos Területrendezési Terv 

  Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció (2014-2020) 

  

 Magyar Nemzeti Vidékstratégia (2012-2020) – Darányi Terv   

 Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési stratégia (2012-2020) – 

Wekerle Terv 

  

  Nemzeti Innovációs Stratégia (2013-2020)   

 Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (2011-2020)   

Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-14)     

 Nemzeti Energiastratégia 2030 

Humán ágazati 

stratégiák 

Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia (2007-2020)   

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

 Semmelweis Terv (2011-2018)    

Oktatási ágazat 

stratégiai tervezése 

Közoktatás 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 

Ágazati stratégiák  Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS)  
Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 – Fehér Könyv, 
Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve 
EU Víz Keretirányelv (VKI),  

Megjegyzés: A dőlt piros betűvel a még nem elfogadott dokumentumok szerepelnek. 

Forrás: http://femip.hu/c/document_library/get_file?uuid=288e5883-c439-4b73-b508-42d4ebac02 

ac&groupId=10136 
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 Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése: a megye környezeti szempontból 

érzékeny területei megóvásának folytatása, a természeti erőforrások környezetorientált 

hasznosítása.  

 Fenntartható közlekedés megteremtése és a hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteinek 

feloldása: a nagyvárosok közlekedési rendszereinek fejlesztése, a megyei közlekedési 

hálózatok főbb elemeinek és csomópontjainak korszerűsítése, a megye egészének 

bekapcsolása a nemzetközi hálózatokba. 

 Foglalkoztatás növelése és a munkaerő-piaci mobilitás támogatása: a kedvező ágazati 

szerkezet folyamatos igénnyel jelentkezik a foglalkoztatásban, a megye erősen kitett a 

mobilitásban a korszerű szerkezet, illetve a határ mentiség következtében.  

 Társadalmi befogadás ösztönzése és a szegénység elleni küzdelem: a megyei társadalom 

nyitott, a szegénység a nagyvárosokban és a periférikus vidéki térségekben jelenik meg, ezek 

kezelése, komplex rendszereinek kidolgozása.  

 Oktatási beruházások, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás: a különböző szintű 

oktatási intézmények fejlesztése folyamatos, azok képzési rendszerének és intézményi 

kereteinek a minőségi megújítása szükséges. 

 Intézményi kapacitás és hatékony közigazgatás megteremtése: a járási rendszer, valamint az 

önkormányzati funkciók újjáalakítása hozzájárulhat ezen elvek megvalósításához, megtartva a 

helyi és térségi fejlesztési kezdeményezések sikeres modelljeit. 

Az Európai Bizottság 2011. június 29-én, közleményben hozta nyilvánosságra a 2014-ben induló 

kezdődő új tervezési időszak többéves pénzügyi keretéről (Multiannual Financial Framework, MFF) 

szóló javaslatát. A többéves pénzügyi keretről szóló javaslat megtárgyalása várhatóan 12-18 hónapot 

vesz igénybe, míg valamennyi, a többéves pénzügyi keretből finanszírozandó többéves program és 

projekt jogalapjáról megállapodás születik. 

Az EU kohéziós politikájának reformja a térségi integráció jelentőségére mutat rá, amelyek a 

formálódó 2014-2020-as fejlesztési ciklus rendelettervezeteiben már megjelennek. Két fontos, új 

térség integrációs eszközt nevesítenek: 

 Integrated Territorial Investments (ITI) Integrált Területi Befektetések 

 Community-led Local Development (CLLD) Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések 

Mindkét típus lehet kiválasztott vagy önszerveződő, tervezést folytatnak, és azt saját kompetenciában 

valósítják meg. Azonban forráskeretük és annak eredete (több prioritás, OP, fejlesztési alap forrásait 

integrálhatják) az OP-kban rögzítésre kerül. 2014-2015 év végéig zárják terveiket, és a ciklus végég 

valósíthatják meg elképzeléseiket. 

 

Integrált Területi Befektetések (ITI – Integrated Territorial Investments) 

Ez a forma a felülről – központi állami szint, szakpolitikai célok - meghatározott, onnan vezényelt 

térségi integráció, amely területi szintű stratégiára épül, azt valósítja meg. Több alapból több prioritás 

forrásait integrálja, ezáltal koordinációs igénye jelentős. Tagállamtól függően a kijelölt térség 

kompetenciákat kaphat a megvalósításban, és a végrehajtási szerepkör bármilyen kompetens jogi 

személy számára delegálható. Fontos hangsúlyozni, hogy az ITI-k listáját az egyes OP-kban rögzíteni 

szükséges.  

Lehetőség kínálkozik az ITI-k kiváltására (pl. egy speciális OP, az integrált műveletek, „multi-

befektetési-prioritású” prioritástengely alkalmazásával). 

 

Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések (CLLD – Community-led Local Development) 

A CLLD-k „listája” az egyes OP-kban rögzítésre kerül, hasonlóan az ITI-khez. A forma a LEADER 

módszertanon alapul, amely nem determinálja a vidékfejlesztési irányokat, hiszen városokban is 

lehetséges ezen egységek kialakítása (pl. városnegyedek, városrészek fejlesztése). Hasonlóan az ITI-

khez ez a típus is szub-regionális szintre (megye, kistérség, város és térsége) fókuszál, és integrált és 

multiszektorális helyi fejlesztési stratégiákat kíván támogatni. Előre meghatározott, kötött 

módszertannal működik, amelyben az alulról szerveződő közösségek szerepe meghatározó. A 

közösségi irányítás „helyi akciócsoportokon” keresztül valósul meg, amelyben a közösségi 
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döntéshozatalt kell alkalmazni, és a szavazatok többségi része nem lehet az önkormányzatoknál 

(mindössze 49%).  

 

2.2. NEMZETI SZINTŰ POLITIKAI KERETEK 
 

Magyarország jövőképe 2030-ban Közép-Európa gazdasági és szellemi központjaként került 

meghatározásra. Ennek elérése érdekében gazdasági és társadalomstratégiai fordulatra van szükség, 

melynek elemei: 

 Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés. 

 Népességi fordulat, egészséges és megújuló társadalom. 

 Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése. 

 Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.  

Az átfogó célok elérése érdekében a az Országos Fejlesztési és Területi Koncepció 12 speciális célt tűz 

ki. Ezek a célok lényegében üzenetek a szakpolitikák, a közösségek és a társadalom különféle 

csoportjai, valamint egyénei felé, hogy a saját jövőképeiket milyen keretekben alakítsák, s ezzel is 

hozzájárulva a nemzeti fejlesztések sikeres megvalósításához.  

Az alábbi specifikus célok határozhatók meg a lehetséges kitörési pontokra és fordulatot igénylő 

területekre. 

1. Gazdasági növekedés, versenyképesség, innovatív gazdaság. 

2. Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom. 

3. Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés. 

4. Kreatív és tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás.  

5. közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom. 

6. Biztonság, korszerű és hatékony állami szerepvállalás.  

7. Stratégiai erőforrások nemzeti megőrzése, fenntartható használata. 

8. Az ország mint makroregionális térszerkezeti csomópont (HUB). 

9. Növekedésünk motorjai: városok, kiemelt térségek és befektetési övezetek.  

10. Vidékies térségek értékalapú felemelése.  

11. Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság, egyenlő létfeltételek az ország egész 

területén.  

12. Mobilitás, elérhetőség megújuló rendszerei és kapcsolt terei.  

Az első hét specifikus célkitűzés, mint a Magyar Nemzeti Fejlesztési Koncepció (2014-2020) elemei 

kapcsolódnak a Növekedési Tervben foglalt célkitűzésekhez, a Wekerle Tervhez, a Semmelweis 

Tervhez, a Nemzeti Vidékstratégiához (2012-2020), az Energiastratégiához és a Fenntartható Fejlődés 

Stratégiához. A további öt speciális célkitűzés már egyértelműen a területi politikai-stratégiai elveit 

határozza meg, s azok kapcsolódnak nemzeti oldalról a városstratégiákhoz, a helyi gazdaságfejlesztési 

célokhoz, a Kárpát-medence gazdaságfejlesztési elképzelésekhez, valamint a Wekerle Tervhez, a 

Nemzeti Vidékstratégiához 2012-2020. Az európai kohéziós politika új alapelveit, illetve a korábban 

jelzett megvalósítási módjait egyaránt képes értelmezni és feldolgozni. 
 

2.3. MEGYEI SZINTŰ POLITIKAI KERETEK 
 

A 2007-2013-as EU Strukturális Alapok programidőszakra a Nyugat-dunántúli régió egyedülálló 

tervezéssel készült fel. A kötelező leckeként készítendő Nyugat-dunántúli Operatív Programmal 

(NYDOP) párhuzamosan az NYDRFT, a régió megyei területfejlesztési tanácsai és a régió ót megyei 

jogú városa közös finanszírozásával egy egységes tervrendszer készült. Ez a tervcsomag magában 

foglalta mind a régióra, mind a régiót alkotó megyékre, mind a régió nagyvárosi térségeire egy 

egységes metodika mentén készített helyzetelemzést, egy hosszú távú, 2020-ig kitekintő 

területfejlesztési koncepciót, valamint egy átfogó, 2013-ig szóló területfejlesztési programot. Mivel a 

2012. január 1-től hatályba lépett új Ötv. a megyei önkormányzatokat a megyei területfejlesztési 

tanácsok jogutódjának tekinti, ezért a 2007. márciusában MTT határozattal elfogadott, 2020-ig szóló 

hosszú távú megyei koncepció jelenleg is hatályos. Így jelen kötet gyakorlatilag a 2007-2020 közötti 
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időszakra szóló megyei koncepció helyzetelemzési munkaszakaszának a megújítása, az elmúlt öt 

évben bekövetkező jelentősebb változási folyamatok feltárása.  

2009-2010 folyamán megújításra került Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve. Az abban 

foglalt vizsgálati anyagok felhasználásra kerültek jelen dokumentum készítésekor. 

Győr és Sopron mellett valamennyi megyei kistérségre készült az NYDRFT finanszírozásával a 2007-

2013-as időszakra fejlesztési koncepció, valamint a megalakult Leader Helyi Akciócsoportok által 

befogott területekre vidékfejlesztési terv. A fentieken túl, először a megyei jogú városoknak, majd a 

városközpont megújítás fejlesztési intézkedést kiterjesztve a kis- és középvárosokra is, a megye 

városainak többsége készített Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS). Ez a dokumentum 

nélkülözhetetlen volt az NYDOP keretei között megvalósított városközpont funkcionális megújítása, 

illetve a város-rehabilitációs projektek esetén.  
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3. A MEGYE AZ EURÓPAI ÉS A HAZAI TÉRBEN  
 

3.1. A MEGYE AZ EURÓPAI ÉS A HAZAI TÉRSZERKEZETBEN 
 

A megye földrajzi helyzete geopolitikai és gazdasági szempontok szerint egyaránt kimondottan kedvező, 

az ország legjobban pozícionált megyéjének tekinthető. A kelet-közép-európai térség fejlődést képviselő 

magterületekkel közvetlenül érintkezik (2. ábra), hiszen a Bécs-Brno-Pozsony-Győr innovációs 

magterület, amely kitart egészen Budapestig új nagytérségi fejlődési zónának tekinthető. Ebben a 

Centrope néven is illetett nagytérségben Bécs és napjainkra már Pozsony is meghatározó fejlődést 

generáló központoknak tekintő. Az elmúlt években számos jele mutatkozott annak, hogy a két 

szomszédos ország fővárosa nemcsak új típusú együttműködéseket épít ki, hanem együttesen kívánják az 

együttesen formálódó nagyvárosi régiójukat alakítani, amely egyértelműen kiterjed a megyére és annak 

központjaira is. 

 

2. ábra: Győr-Moson-Sopron megye a kelet-közép-európai térszerkezetben 

 
 Forrás: DATAR, 2002 

 

 

 
A 2007-ben életbelépő schengeni egyezmény új folyamatokat indított el a megyében, illetve annak 

egyes, döntően a két országgal érintkező határ menti térségeiben, településeiben. A megyét ért hatások 

több dimenzióban jelentkeznek. Az egyik, hogy megnőtt a közlekedési forgalom, az úthálózat 

terhelése jelentősen emelkedett, felszínre kerültek ismét a hálózati és kapacitásbeli hiányosságok, 

valamint a környezet-terhelés okozta problémák, amelyek közül az elmúlt tervezési időszakban 

keveset sikerült orvosolni. A másik, hogy a megye népességvonzása az országon belül megnőtt, az 

enyhe népesség növekedésben az egyenletesen emelkedő bevándorlási többlet fontos szerepet játszott. 

Harmadik, hogy a határ menti településeknél (érvényes ez a térben egyre látványosabban kiterjedő 

pozsonyi agglomerációra) a külföldi, döntően a szomszéd országbeli népesség betelepülése indult 

meg, s ennek következtében a települési kapcsolatok és társadalmi szerkezet (munkába járás, népesség 

összetétel, szolgáltatások igénylése) változásnak indult. Negyedszer az osztrák munkavállalás 

lehetőségével Sopronban és térségében az ingatlan kereslet megnőtt, ami a települések fejlesztésére 

hatott kedvezően. Ötödször az Európai Unióban intézményi kereteket kapott a határon átnyúló 

kapcsolatok szervezett alakítása (EGTC), ennek következtében jelenleg a megyében két intézmény 

működik ezen együttműködések szervezetté tételére, a többiek alakítása megkezdődött.  

A megye európai integrációja tehát új formákat nyert, ennek következménye, hogy a gazdasági 

együttműködéseken túl – melyek erősödtek és növekedtek az elmúlt tervezési időszakban – számos új 

fejlesztési kihívással kell számolni, amely a településfejlesztéstől kezdve a társadalmi szerkezet 

átalakulásán egészen az együttműködés intézményeinek keretéig tartanak. A felgyorsuló gazdasági és 

Forrás: Gorzelak, G. 1994, Enyedi Gy. 1996, 

Nefedowa, T. 1996, Rechnitzer J. 1998 
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társadalmi integrációknak egyre látványosabb térbeli hatása is megfigyelhető, így a fejlesztési 

koncepciókban ezekre szükségszerű reagálni.   

A kelet-közép-európai térszerkezet kedvező változásai tehát közvetlenül hatnak a megyére, s ennek 

alakításában a megyei területfejlesztésnek tudatosan kell szerepet vállalni. Részben az alakításában, 

részben a hatások kedvező formálásában. 

 

3.2. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE AZ EURÓPAI TÉRBEN 
 

Győr-Moson-Sopron megye földrajzi elhelyezkedése geo-politikai és gazdasági szempontból 

rendkívül kedvező. Az európai magtérséghez közvetlenül kapcsolódó új fejlődési vonalak mentén 

fekszik, ezek közül a legfontosabb a dél-bajor innovációs tengelyhez csatlakozó Bécs-Pozsony-Győr 

háromszög. A megye fejlődésére már Magyarország Európai Uniós csatlakozása előtt is kedvezően 

hatott Ausztria, s ezzel az Európai Unió szomszédsága, ám 2004 májusa óta tovább bővültek az 

együttműködési lehetőségek. 

 

3. ábra: Győr-Moson-Sopron megye az európai és a szomszédsági térben 

      

Forrás: Földrajzi világatlasz, Cartographia 

 

Már nem csupán társult tagok, tagjelöltek vagyunk, hanem az Európai Unió tagországa. A megye két 

országgal határos, melyek mindegyike szintén EU-tag. Így határai a Közösség belső határai, mely a 

schengen-i egyezmény 2007. novemberi hatályba lépésével még könnyebbé vált az áruk és a tőke 

mozgása ebben a térségben. 2011 májusától megszűntek a korábbi munkaerő-piaci korlátozások is. 

A kedvező földrajzi elhelyezkedés, a viszonylag képzett munkaerő jelentős külföldi beruházásokat 

vonzott a térségbe. A külföldi vállalkozók Győr-Moson-Sopron megyét (a főváros és Pest megye után) 

előnyben részesítették az ország más területeivel szemben, befektetéseik jelentős hányadát itt 

valósították meg. Győr-Moson-Sopron megyében a külföldi tőke döntő része a feldolgozóiparba 

áramlott. Győr-Moson-Sopron megye határos még Szlovákiával is, amely 2004. május 1-jén – 

hazánkkal együtt – az Európai Unió tagországává vált.  
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A megye kapcsolódik mind közútjai (elsősorban az M1-es autópálya), mind a vasút révén a 

nemzetközi közlekedési útvonalakhoz. Itt haladnak keresztül a hazánkat (valamint Kelet-Európát és a 

Balkánt) Közép- és Nyugat-Európával összekötő útvonalak. Az Európai Unió 2004-ben történt 

bővítésével pedig egyre jobban felértékelődött a megyét átszelő észak-déli, a Baltikumot az Adria 

térséggel összekötő E65 jelű útvonal is, amelynek nemzetközi tehergépjármű forgalma drasztikusan 

megnövekedett. A megyeszékhely kapcsolata a többi európai gazdasági központtal különösen 

kiemelkedő. A megye kedvező turisztikai vonzerőkkel rendelkezik: megfelelő klimatikus, műemléki 

adottságok, természeti környezet, gyógy- és termálvizek, kulturális élet gazdagsága. A nemzetközi 

idegenforgalmat azonban döntően a tranzitforgalom és a forint/euró árfolyam változását követő 

változó intenzitású és irányú bevásárló turizmus jellemzi. 

A vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőző 

időszakban folyamatosan emelkedett, mind Magyarország, mind Győr-Moson-Sopron megye 

tekintetében. A csatlakozásig évente mintegy 1,5 százalékpontnyival közelítettük meg az Európai Unió 

átlagát. 2003-ban az akkori 15 EU tagállamhoz viszonyítva a GDP váráslóerő-paritáson 66%-ot tett ki 

Győr-Moson-Sopron megyében, míg Magyarországon 54%-ot ért el. (4. ábra) 

 

4. ábra: Egy főre jutó GDP az EU27 átlagában (PPS, 2000-2010, %) 

 
Forrás: KSH és Eurostat alapján szerkesztette Horváthné Barsi B. 

 

A csatlakozás óta ez a gyors növekedési ütem lelassult, így némiképpen lassabbá vált az EU átlagához 

való közeledés, országos szinten azonban, ha némiképpen lassabban is, de a közeledés folyamatos 

maradt. 2007-ben 61,5%-a volt az EU 27 átlagának, 2008-ban pedig 63,9%. A 2008-as pénzügyi, 

gazdasági válság érzékenyen érintette Magyarországot is, így a GDP közeledése az EU-hoz tovább 

lassult. 2009-ben az EU átlag 64,6%-a, 2010-ben pedig 64,8%-a volt. Győr-Moson-Sopron megye a 

jelenleg 27 tagállamra vetítve számított GDP adatok alapján valójában 2000-hez képest nem tudott 

közeledni az Európai Unióhoz. Kisebb ingadozásokkal közelíti a bűvös 75%-os határt, de nem éri el. 

2003-ban, a csatlakozás előtti évben 74,9 százalékkal majdnem elérte, de azóta 69,2 és 72,7 százalék 

között ingadozott, 2010-ben 72,7% volt, ha csekély mértékben is, de ezzel először haladta meg a 2004-

es szintet. A megyék között Győr-Moson-Sopron van a legközelebb az uniós átlaghoz. A csatlakozás 

után megnyíló új fejlesztési források tehát egyelőre nem segítették elő az Európai Unióhoz. 

A kutatás-fejlesztés területén sem történt közeledés. Az 1 millió lakosra jutó kutató-fejlesztők létszáma 

habár folyamatosan emelkedett a vizsgált időszakban, a megyében az Európai Unió átlagához nem 

közeledett, kisebb ingadozásokkal ez EU27-ek 60 és 68%-a között mozgott, 2009-ben 68%-a volt. 

Magyarország 2000 és 2010 között folyamatosan közeledett az egy főre jutó K+F kiadások 

tekintetében az EU27-ek átlagához, lemaradása azonban még mindig igen jelentős. A 2000-es 11%-os 

szintről 2005-re eljutottunk a 20%.os szintig, azóta azonban csak csekély, 3 százalékpontos volt a 

közeledés, tehát még mindig nem éri el a kutatás-fejlesztésre fordított kiadás az EU27-ek átlagának 

egy negyedét sem. Győr-Moson-Sopron megye esetén olyan nagy ingadozások voltak a K+F kiadások 

szintjében, hogy nem tudunk egyértelmű tendenciákat megfogalmazni.  
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A munkanélküliség tekintetében Győr-Moson-Sopron megye 2000 és 2011 között az Európai Uniós 

adatoknál jóval kedvezőbb mutatókkal rendelkezett. (5. ábra) 2008-ig az uniós munkanélküliségi 

rátának csak a fele volt a megyei munkanélküliségi ráta. A 2008-as válság a megyét meglehetősen 

kedvezőtlenül érintette, így ekkor a munkanélküliségi ráta az uniós átlag 70%-ára emelkedett, majd 

2011-re 64%-ra csökkent. Magyarország egésze 2008-ig az uniós átlagnál kedvezőbb mutatókkal 

rendelkezett, 2009 óta viszont magasabb a munkanélküliségi ráta hazánkban, mint az EU27-ek átlaga. 

 

5. ábra: Munkanélküliségi ráta az EU27 átlagában (2002-2011, %) 

 
Forrás: KSH és Eurostat alapján szerkesztette Horváthné Barsi B. 

 

3.3. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE A SZOMSZÉDSÁGI TÉRBEN 

 

A megye az ország legnyugatibb megyéje, így a szomszédos Ausztria és Szlovákia, s annak érintkező 

térségei, centrumai hatnak fejlődésére. Az európai fejlettségi sorrendben a Pozsony régió az 5. 

helyezett, míg a Bécs régió a 7. helyezett 2009-es GDP adatok alapján. A két főváros tehát erős hatást 

gyakorol a megye északi, észak-keleti térségeire, ahol már határon átnyúló település agglomerációs 

tendenciák érvényesülnek éppen Pozsony fejlődésének hatására.  

A megye másik nagycentruma Sopron vonzáskörzete az elmúlt években folyamatosan bővül, illetve új 

funkciókat kapott, amely erőteljesen érinti Észak-Burgenland térségét, illetve a szomszédos 

Bécsújhelyet. 

 

6. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és az érintkező térség népessége, valamint az egy főre jutó GDP 

Népesség változása (2001-2009, 2009-2030) Egy főre jutó GDP az EU 27 átlagában (PPS, 2009) 

 

 

Forrás: Eustat alapján szerkesztette Hardi T.  
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A 2006-ban alakult Centrope program, amely Bécs nagytérségi kapcsolatainak szervezését hívatott 

szolgálni, befogja a megyét, igyekszik integrálni a területi kapcsolatokat, segíteni a megyei központ 

beépülését ebbe a közép-európai fejlődési övezetbe. Sajnálatos, hogy a megye és a nagyvárosok nem 

mutatnak kellő aktivitást és elszántságot ennek az új típusú térségi együttműködésnek a 

fenntartásában, folyamatos fejlesztésében.  

Az országhatáron túli térségekkel, döntően a szlovák területekkel az EGTC szervezése megvalósult, 

ezek az új együttműködési formációk tartalmi megtöltése a jövő feladata.  

 

7. ábra: Az EGTC-k Magyarországon 

 

Forrás: Ocskay Gy. 

 

A hazai megye szomszédokkal, így Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom megyével a kapcsolatok 

sokszálúak, hiszen a munkaerő vonzáskörzettől kezdve az infrastrukturális rendszereken át egészen a 

fejlesztés és a közszolgáltatás számos formációijáig szervezett együttműködéseket, intézményesített 

relációkat sorolhatnánk fel.  

Vas megye esetében kiemelendő a közlekedési folyón keresztüli összekapcsolódás, amelynek együttes 

fejlesztése kívánatos, egyben érintve a határ menti települések koordinált megújítását. Kiemelendő, 

hogy a Sopron-Szombathely városi együttműködés egyre határozottabban felismerhető, ami a 

közlekedési kapcsolatok intenzitásában éppen úgy lemérhető, mint a település agglomeráció 

formálódásában, vagy az intézményi kapcsolatok (pl. egyetem) szélesedésében. Új fejlesztési 

tengelyként lehet és kell számolni a jövőben ennek a két nagyközpontnak az együttműködési terét. 

Veszprém megye északi részének centruma Pápa erősen kötődik Győrhöz, a két város újszerű 

munkamegosztásra törekszik, míg a kisebb centrumok is ráfűződtek a megyeszékhelyre. A két megye 

vidéki térségeinek érintkezési zónái hasonló fejlettségűek, így a közös fejlesztésük kívánatos lesz a 

jövőben. Komárom-Esztergom megye nyugati térsége, annak kisvárosi központjai és gazdasági 

centrumai erőteljesen kötődnek a győri ipari és szolgáltatói központhoz, így fejlesztésüknél a 

kölcsönös együttműködésre és tervezési egyeztetésre, de összehangolásra is szükség van. Komárom-

Esztergom megye vonatkozásában kiemelendő, hogy a két megye alkotja azt a közlekedési és egyben 

fejlődésben intenzív tengelyt, amely összeköti Budapestet Béccsel. Összehangolt és kapcsolódó 

fejlesztések szükségesek a megyék vonatkozásában, de országos, sőt közép-európai relációban is.  

Az ITB és az EGTC

Az EGTC-k Magyarországon
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3.4. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE A HAZAI TÉRBEN 
 

Győr-Moson-Sopron megye területe 4.208 km
2
, lakónépessége 2012. január 1-én 452 ezer fő, mely 

adatok alapján a közepes méretű és népességű megyék közé tartozik. 

A fővárost leszámítva gazdaságilag a legfejlettebb megye, amely kedvező természeti adottságokkal, 

fejlett infrastruktúrával rendelkezik és nagy helyzeti előnye, hogy az osztrák határszélen fekszik. 

Sajátos helyzetét fokozza, hogy a szomszédos országok fővárosai olyan közel találhatók az 

országhatárhoz, hogy kulturális és gazdasági vonzáskörzetük jelentős területet fed le a megyéből. A 

megye területén haladnak keresztül Magyarországot Közép- és Nyugat-Európával összekötő 

legfontosabb közúti és vasúti útvonalak.  

 

8. ábra: Győr-Moson-Sopron megye a hazai térben 

 

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

 

Győr-Moson-Sopron megyét hét statisztikai kistérség és 183 település alkotja, 11 város és 172 község. 

A városok közül kettő – Győr és Sopron – megyei jogú város. A megye településhálózata nem 

elaprózott, ugyanakkor megosztott. A közlekedési tengely mentén elhelyezkedő települések 

felértékelődtek, az országhatár menti fekvés új dimenziókat kapott. A megye kisvárosaiban a 

népességének mérsékelt fogyása és a különösen Győr környékén erős szuburbanizációs folyamatok 

ellenére a megye urbanizációs szintje emelkedett, mivel egyfelől az elmúlt évtizedben öt település vált 

várossá: Pannonhalma (2000), Tét (2001), Jánossomorja (2004), Fertőszentmiklós (2008) és Beled 

(2009); másfelől a megye közép-és nagyvárosai növelték népességük számát. 

 

9. ábra: Tényleges szaporodás, fogyás 1000 lakosra az országos és a megyei átlaghoz képest  

(2001-2011, %)  

 
Forrás: KSH alapján szerkesztette Horváthné Barsi B.  
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A települések 31,7 százaléka 500 főnél kisebb népességű, mely az országos aránynál (34,8%) 

valamivel alacsonyabb, míg az 500 és 1000 fő közötti lakosságszámú települések aránya (24,6%) kissé 

meghaladja az országos átlagot (21,4%). Az 1000 és 2000 fő közötti népességű települések aránya 

szintén meghaladja az országos átlagot. A népesség eloszlása nem egyenletes a településszerkezetben. 

A megye lakosságának 59,8 százaléka, több mint 261000 ember él városokban, ebből több mint a fele, 

131000 fő a megyeszékhelyen, Győrben.  

A megye valamennyi kistérségében negatív a természetes szaporodás. Alapvetően három csoport 

különböztethető meg:  

1. Azon települések és kistérségek, amelyeknél olyan mértékű a bevándorlási pozitívum, hogy 

növekszik a népesség: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár és kistérségeik.  

2. A Tét és Pannonhalmi kistérségek esetében nem éri el a bevándorlási nyereség a természetes 

fogyást, ezért csökken a népesség. 

3. A legrosszabb helyzetben a Rábaköz kistérségei vannak, ahol természetes fogyás vándorlási 

veszteséggel párosul.  

 

10. ábra: Egy főre jutó GDP az EU27 átlagában (PPS, 2000-2010, %) 

 
Forrás: KSH és Eurostat alapján szerkesztette Horváthné Barsi B. 

 

A begyűrűző gazdasági válságok, növekedési csökkenések nagyon érzékenyen befolyásolják a GDP-

ben mért gazdasági teljesítményt, hiszen a megye gazdasága igen nagymértékben épül az iparra, 

elsősorban a feldolgozóiparra, és az ebből származó exportra. A külföldi beruházások egy része pedig 

nem integrálódott szervesen a megye gazdaságába, hanem bérmunka jellegű maradt, míg a korábbi 

hagyományosnak számító iparágak vesztettek jelentőségükből. A többi megye rendszerváltozás utáni 

pozíciójának csökkenése olyan mértékű volt, hogy ez a válság már nem rontott relatív pozíciójukon. 

(Kivételt képez a szintén erőteljesen feldolgozóiparra és exportra építő Fejér megye.) A 2008-as 

gazdasági válság is az országos átlagnál jobban sújtotta a megyét, elsősorban a gazdasági szerkezet, 

tehát a feldolgozóipar jelentős túlsúlya, valamint az erőteljes export piaci orientáció miatt. Különösen 

mivel az egyik legjelentősebb húzóágazat a gépipar, azon belül is, a járműipar.  

A GDP szerkezetében a mezőgazdaság szerepe gyors mértékben visszaesett, 1995-ben még 8,7%-át, 

2000-ben 4,1%-át, 2009-ben pedig 3,6%-át adta a bruttó hazai terméknek ez az ágazat. Az ipar szerepe 

erősödött, 2009-ben már a GDP 47,3%-át termelte meg, mellyel Komárom-Esztergom megye után 

Magyarország legiparosodottabb megyéje lett. a szolgáltatások 2009-ben 49,1%-át állították elő a 

megye GDP-jének, mely jelentősen az országos átlag alatt maradt (67%). 

A rendszerváltást követően Győr-Moson-Sopron megyében jóval kedvezőbb foglalkoztatási helyzet 

alakult ki, mint az ország egészében. A munkanélküliek száma egészen 2003-ig dinamikusan 

csökkent. 2003-tól a kedvezőtlen munkaerő-piaci folyamatoknak köszönhetőn újra emelkedett az 

állástalanok száma. A munkaerő-piaci folyamatok tehát kedvezőtlen irányt vettek. A negatív irányú 

folyamatok hátterében elsősorban a régióba települt multinacionális vállalkozások létszámleépítései 

húzódtak meg. Az iparban elsősorban az élelmiszeriparban és a textiliparban szűntek meg 

munkahelyek. 2007-től újra csökkenni kezdett a munkanélküliségi ráta, melyet a 2008-as válság 

megakasztott, így 2010-re majd kétszeresére emelkedett a munkanélküliségi ráta a 2008-as szinthez 
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képest. 2011-ben kis mértékű mérséklődés volt megfigyelhető. A kedvezőtlen folyamatok ellenére a 

megyei munkanélküliségi ráta 2000 óta folyamatosan messze az országos szint alatt volt, 2008-ban 

még annak felét sem érte el. 2004 óta folyamatosan a legkedvezőbb munkanélküliségi adatokkal 

büszkélkedhetett az országban, még a fővárosban is magasabb volt a munkanélküliségi ráta. 

A foglalkoztatás szerkezetében jelentős változások következtek be az elmúlt évtizedben a megyében. 

Habár Győr-Moson-Sopron az ország egyik legjobban iparosodott térsége a foglalkoztatás 

szerkezetében erőteljes elmozdulás figyelhető meg a szolgáltatások irányába. 2000-ben az 

alkalmazásban állók 48,1%-a dolgozott a tercier szektorban, ami több mint 10 százalékponttal maradt 

el az országos átlagtól. 2005-ben már 54,2%, 2010-ben pedig 61,3% volt a szolgáltatási szektorban 

alkalmazottak aránya, mely már csak 8 százalékponttal marad el az országos átlagtól. 

A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2000 és 2010 között több mint 25000-el emelkedett, ami 

154%-os növekedést jelentett, némiképpen meghaladva ezzel az országos átlagot (148%). A megyében 

164 vállalkozás jut 1000 lakosra, az országos átlag ennél valamivel magasabb, 180 vállalkozás. Ha 

csak a megyék átlagát vesszük figyelembe, Budapest jelentős torzító hatása miatt, akkor a Győr-

Moson-Sopron megyei adatok valamivel meghaladják az országos átlagot (160).  

A külföldi tőke vonzásában Győr-Moson-Sopron megye kitüntetett helyet foglal el, mivel Budapest és 

Pest megye után még abszolút értékben is itt található a legtöbb külföldi érdekeltségű vegyes vállalat. 

Az ipar elhelyezkedésére erős területi koncentráció jellemző, mivel a városok termelői infrastruktúrája 

lényegesen kiemelkedik környezetükből. Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár hagyományosan fejlett 

ipari központok, melyek túlsúlya máig érvényesül. Igaz ezt a képet néhány, a múltban kevésbé jelentős 

ipari hagyományokkal, vagy ipari hagyományok nélküli település vidéki szinten nagy léptékű, 

alapvetően a külföldi tőke befektetéseiből származó iparfejlődése színesíti pl. Dunakiliti, Gönyű, 

Jánossomorja, Kunsziget, Lövő, Mosonszolnok. A külföldi tőke jelentősége ugrásszerűen emelkedett a 

megye életében, – habár ez a növekedés némiképpen lassabb volt, mint a korábbi évtizedben – amelyet 

a külföldi érdekeltségű vállalkozások jegyzett tőkéjének közel négy és félszeresére való emelkedése 

jelez 2000 és 2010 között. Ezzel a megyében felhalmozott külföldi jegyzett tőke, már a régiós 

állomány 83%-át és az országos érték egytizedét adják.  

 

11. ábra: Egy lakosra jutó beruházások az országos és a megyei átlaghoz képest (2000-2010, %) 

 
Forrás: KSH alapján szerkesztette Horváthné Barsi B.  
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Az egy főre jutó K+F ráfordítások tekintetében természetesen az elmúlt tíz év során ingadozások 

figyelhetők meg. Győr-Moson-Sopron megye azonban végig a Budapestet nem tartalmazó országos 

megyei átlag feletti értékeket produkált. (12. ábra) 2006-tól kezdve Budapestet, Hajdú-Bihart és 

Csongrádot követően a negyedik legmagasabb egy főre jutó K+F ráfordításokkal rendelkezett. 2000 és 

2010 között a K+F-ben foglalkoztatottak létszámára 138%-kal bővült, mely tíz százalékponttal haladta 

meg az országos növekedési ütemet. 2010-ben 1557-en dolgoztak a megyében a kutatás-fejlesztés 

területén, ennél többen Budapesten kívül csak Baranya, Hajdú-Bihar és Csongrád megyében. De míg 

ez utóbbiakban a kutatói létszám stagnálása, vagy fokozatos csökkenése volt a jellemző, addig Győr-

Moson-Sopron megyében szinte töretlen volt a létszám emelkedése. 2010-re a Budapesten kívüli 

megyék összes kutató-fejlesztői létszámának 10%-a Győr-Moson-Sopron megyében volt található, 

miközben a lakossága csak 5%-át teszi ki a Budapesten kívüli térség lakosságának. Mindezt jól 

tükrözik a lakosság arányos adatok, mely szerint a megye 2010-re majdnem teljesen elérte az országos 

mutatókat 1 millió lakosra jutó kutató-fejlesztők létszámában. 

 

12. ábra: Egy millió lakosra kutató-fejlesztők száma az osrzágos és a megyei átlagban  

(2003-2010, %) 

 
Forrás: KSH alapján szerkesztette Horváthné Barsi B.  
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4. A MEGYE FÖLDRAJZI JELLEMZŐI, TERMÉSZETI ÉS 

KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI 
 

4.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 
 

4.1.1. Domborzat 

Győr-Moson-Sopron megye 4012 km2-nyi, az ország 4,5%-át kitevő területe három nagytáj eltérő 

adottságokkal rendelkező hat középtájához tartozik, ezért az ország egyik legváltozatosabb táji 

adottságokkal rendelkező területe. Itt kapcsolódik össze a Dunántúli-középhegység, a Kisalföld és a 

Nyugat-Magyarországi peremvidék, egyben a Kárpát-medencei és az alpi flóra – fauna találkozási 

területe. 

 

13. ábra: Kistájak Győr-Moson-Sopron megyében és a megyehatárok mentén
6
 

 
Forrás: Magyarország kistájainak katasztere. Szerk.: Dövényi Zoltán. Második átd., bőv. kiad. Bp. 

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010. alapján szerkesztette: Hardi Tamás. 

 

A megye központi területét, a Kisalföld jelenleg is süllyedő medencéjét, a Rába és a Duna által 

kialakított hordalékkúpján létrejött, kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkező, alacsony relatív 

reliefű (a táj nagy részén nem éri el az 5m/km
2
-t) síkság, a Győri-medence alkotja. A területet 

alacsony- és magas árterek, lápok, lefolyástalan medencék, valamint sűrű csatorna- és vízhálózat 

tagolja. A lefolyási jellemzők miatt a megyében magas a belvízjárta területek aránya. A középtáj 

északi peremét a Duna ártere alkotja, itt található a megye legalacsonyabb pontja, a nagyszentjánosi 

Duna-part (Btf. 108 m). A síkság fokozatosan emelkedik 140m fölé déli-délkeleti irányba, amely 

meghatározza a vízfolyások irányát. (Magyarország Kistájainak Katasztere; A Kárpát-medence régiói 

5: Nyugat-Dunántúl) 

 

4.1.3. Vízrajz 

A megye a Duna vízgyűjtőjének része, az erősen szabályozott folyam a megye északi határfolyója. A 

Bősi erőműrendszer hatására lecsökkent a Duna üledékhozama, így a meder 1992 óta 1,4 m-t süllyedt, 

a középvízszint süllyedése miatt a korábbi zátonyok szigetekké alakultak, fontos élőhelyek szűnnek 

                                                           
6 A tájegységek megnevezése a 3. mellékletben található. 
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meg és csökken a környező terület vízszintje. Ez kedvezőtlenül hat a Mosoni-Duna alsó szakaszára és 

Győr várost érinti kedvezőtlenül látképi, idegenforgalmi, hajózási és vízisport szempontból, rontja a 

Kisalföld vízgazdálkodását. A növényzet terjedése miatt csökken a meder árvízlevezető képessége, 

fokozva az árvízveszélyt.  

A Mosoni-Duna többségében az eredeti medrében haladó igen kanyargós folyó, vízbetáplálása a 

Dunacsúnyi víztározóból szabályozottan történik, azonban a Lajta, a Rába és a Rábca vízhozama 

jelentősen befolyásolja vízjárását. Az árvízvédelmet növelte a 99,800 fkm-nél lévő kanyarnál és a 

Püspökerdőnél kivitelezett átvágás. Alsó 14 km-es szakasza EGB II. kategóriájú hajóútnak van 

minősítve, torkolatánál épül 1998-óta folyamatosan a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő.  

A megyén áthaladó második legjelentősebb folyó a Rába, mely Győrnél folyik a Mosoni-Dunába. A 

folyó a Rába–Répce–Marcal vízrendszer gyűjtője, valamint a Kis-Rába öntözőrendszer táplálója. 

Vízjárását az alpi időjárási viszonyok határozzák meg. Az eredetileg kanyargós vándorló Rába mára 

jelentősen szabályozott folyó, árvízvédelmi töltései azonban lokálisak az egyes települések körül. Az 

árvízvédelem Árpástól felfelé hiányos, alatta biztonsági tartalékkal bőven rendelkezik. A Marcal a 

Rába legnagyobb mellékfolyója, Gyirmótnál folyik bele. A folyó vízének használatára alapozva 

jelentős halastavak és öntözőrendszerek kísérik. A Mosoni-Duna másik jelentős mellékfolyója a 

megyében a Rábca. A Répce Ausztriában ered, Magyarországra a megye területén lép, majd Vas 

megyei szakasza után újra a megyébe kanyarodik, ahol a Kis-Rábával összefolyva már Rábcaként 

folyik Győrnél a Mosoni-Dunába. Szabályozása 1971-ben indult, az árvízvédelem megoldott azonban 

több szakasz ökológiai rehabilitációra szorul a bekövetkezett degradáció miatt. A megye 

szempontjából kiemelten kell kezelni az árvízvédelemmel, belvízvédelemmel, vízbázis-védelemmel 

kapcsolatos fejlesztéseket. 

A megye legjelentősebb állóvize az elöregedő stádiumú, a magyar oldalon erősen feltöltődő Fertő-tó, 

mely Közép-Európa legnagyobb sztyepp tava. A tavat az osztrák oldali Wulka és a magyar oldali 

Rákos-patakon kívül a talajvíz és a lehulló csapadék táplálja. A Fertő-tó környezetében szinte 

folyamatos a légmozgás, emiatt a tó vize állandó mozgásban van. Az uralkodó észak-nyugati szél 

majdnem megegyezik a tó hossz-tengelyével, ezért a szél jelentős vízlengést okozhat, melynek 

következtében a tó két végpontja között 50cm-t meghaladó szintkülönbség is kialakulhat. A Hanság 

sajátos vízrendszer hordozója. Az egykori lápos-mocsaras területet a Rábca-Hanság csatornarendszer, 

a Rábca szabályozása és szivattyútelepek révén lecsapolták, kialakítva hazánk legbonyolultabb 

csatornahálózatát. A Hanság lecsapolása nyomán ma már csak nyomokban található meg a régi 

lápvegetáció. A Sopron környéki vizeket az Ikva vezeti a Hanság-főcsatornába, melyen keresztül 

történik a Fertő-tó vízszintjének szabályozása, a Hanság belvizének elvezetése és 6606ha terület 

öntözését is szolgálja. (Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv- vizsgálati anyag, EDUVIZ 

válaszlevele) 

 

4.1.4. Éghajlat 

A megye éghajlati adottságait a domborzat határozza meg, az óceáni hatás jobban érvényesül a 

megyében, kevesebb a szélsőség. A Kisalföld medencéje ÉNY felől mérsékelten hűvösből 

fokozatosan alakul mérsékelten meleggé. Ennek megfelelően az évi középhőmérséklet 9,8 ºC -ról 10,5 

ºC –ra, a napsütéses órák száma 1850 óráról 1950-re növekszik kelet felé, az évi csapadék a teljes 

síkságon 600mm alatt marad. Az uralkodó szélirány ÉNY-i, 3-3,5m/s körüli átlagos szélsebességgel. 

 

4.1.5. Földtan 

A Kisalföldi medence földtani-táji adottságainak köszönhetően földtani forrásokban gazdag. A megye 

Kisalföldi nagytájhoz tartozó területén a geotermikus gradiens meghaladja az országos átlagot, 50-80 

ºC-os kutakat lehetne létesíteni, ennek ellenére ezen adottság kihasználtsága rendkívül alacsony.  A 

régió legjelentősebb bányászati tevékenysége az építési kavics és homok kitermelése, a Dunai 

hordalékkúp kavicskészlete 80 M m3-ra tehető. A Répcelak-Mihályi térségben jelentős a széndioxid 

gáz kitermelés. Alárendelt szerepű a megyében az építőipari díszítő- és építőanyagok, valamint a tőzeg 

kitermelése. Bár szénhidrogénekben és más energiahordozókban szegény a megye, a szélenergia 

potenciál nagysága miatt energiatermelése jelentős. (Magyarország Kistájainak Katasztere)  
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4.1.6. Élővilág 

A megye növényvilága nagyobbrészt a magyar flóratartományhoz tartozik, viszont abban a különleges 

helyzetben van, hogy a Soproni-hegység már az alpi flóratartomány része.  

Az eredeti növényvilágot az emberi tevékenység, a mezőgazdasági művelés, a vízszabályozás 

megváltoztatta, így a megye nagy része ma már kultúrtáj, mezőgazdasági vagy erdőgazdasági művelés 

alatt áll. Kiemelendők ugyanakkor a Duna mentén elhelyezkedő ártéri növénytársulások 

(magassásrétek, mocsárrétek, bokorfüzesek, fűz-nyár ligetek), valamint a Hanság társulásai (láprétek, 

nádasok, fűzlápok). 

Az alföldi jellegű fauna jellemzője, hogy az erdős területeken gyakori az őz, szarvas, vaddisznó stb. A 

Szigetköz a szabályozás előtt jelentős halállománya és fajgazdagsága mára megcsappant. Az őshonos 

fajták egy részének visszatelepítésére történtek kísérletek. A Fertő, a Hanság és Szigetköz kiemelkedő 

jelentőségű élőhelyet biztosít a honos, a vonuló, s az átvonuló fajtáknak egyaránt. A megye érdekessége 

a nyugati határvidék túzokállománya, valamint a Szigetközben újra megtelepedett vidra is. 

 

4.2. A TERÜLET-FELHASZNÁLÁS JELLEMZŐI 
 

A mezőgazdasági területek aránya 63% (256 ezer ha) amely megfelel az országos átlagnak.  

(3. táblázat) A szántók aránya azonban lényegesen meghaladja az országos értéket és 2000 óta 

(85,2%) fokozatosan nőve 2010-ben már 89,2%-ot ért el.  

 

3. táblázat: A földterületek megoszlása művelési ágak szerint (2000-2010, ha) 

Művelési ág 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Szántó 219 088 229 478 231 915 231 801 232 800 232 334 232 925 228 529 

Konyhakert 4 937 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 3 468 

Gyümölcsös 3 236 1 934 1 967 1 970 1 839 1 771 1 841 1 881 

Szőlő 3 368 2 698 2 712 2 712 2 392 2 276 2 305 2 305 

Gyep 29 845 31 114 31 135 23 926 27 525 25 044 24 992 20 003 

Mezőgazdasági terület 260 474 269 692 272 197 264 877 269 024 265 893 266 531 256 186 

Erdő 75 834 76 091 76 104 76 082 81 109 81 082 81 317 81 332 

Nádas 10 894 10 894 10 583 10 583 7 035 8 111 8 111 13 150 

Halastó 127 187 187 186 186 483 483 552 

Termőterület 347 329 356 864 359 071 351 728 357 354 355 569 356 442 351 220 

Művelés alól kivett terület 63 872 64 985 65 008 72 919 68 292 61 087 61 511 66 733 

Összesen 411 201 421 849 424 079 424 647 425 646 416 656 417 953 417 953 

Forrás: KSH 

 

A megye termőföldjeinek minősége nagyon változó. Éppen ezért szükséges kiemelni, hogy kívánatos 

fokozottan védeni a jó minőségű termőföldeket, különösen a beruházásokat tekintve, amelyeket el 

lehet helyezni más, mezőgazdaságból kivont, - vagy ha zöldmezős beruházásról van szó – termelés 

szempontjából kevésbé alkalmas területekre. Győr-Moson-Sopron megyében az összes szántóterület 

mintegy 17%-a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartozó, kevésbé érzékeny föld. 

Ezen belül is Mosonmagyaróvár és Győr környéke emelhető ki. (14. ábra) Az adottságoknak 

megfelelően a megyei termésátlagok a kedvező adottságoknak köszönhetően az országos átlagot 

elérik, meghaladják. Kedvezőtlenebb a belvizes területek és a homokosabb talajok zónáinak jellemzői. 

(KSH, Magyarország Kistájainak Katasztere) 

A mezőgazdasági területek mérete 2005 óta csökken a megyében, ennek fő oka a települések 

belterületének és az ipari övezetek növekedése, ugyanakkor az erdők és halastók területe bővül.  

A megyében meghatározó jelentőségű a Soproni és a Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék. Előbbi 

terület kékfrankos szőlőinek legkiválóbb szőlőterületei a Fertőmelléki dombok, az utóbbi terület 

fehérszőlői közül az olaszrizling és a rajnai rizling kiemelkedő. A megyében a szőlők 

visszaszorulóban vannak, a mezőgazdasági terület 1%-át foglalják el. (Megyei Rendezési terv) 
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Győr-Moson-Sopron megye erdőállománya 2010-ben 81 979 ha, az összterület 19,3 %-a, amely 

megfelel az országos 20%-os értéknek. Összefüggő, nagyobb területen végzett erdőgazdálkodás a 

Bakony-vidék, a Duna hullámterének, a Hanság, a Pannonhalmi-dombság, a Répce sík és a Soproni-

hegység területén folyik. (14. ábra) A meglévő erdők nagy része kocsánytalan tölgyes-cseres zónába 

tartozó erdő sztyepp, a Soproni-hegység gyertyános-tölgyesekkel, ültetett fenyőerdőkkel és 

bükkösökkel jellemezhető. 

 

14. ábra: Győr- Moson-Sopron megye kiváló termőhelyi adottságú szántóterületei és meglévő 

erdőterületei

 
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének Módosítása 

 

4.3. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 
 

Győr-Moson-Sopron megye meglehetősen változatos táji adottságokkal bír, bővelkedik hazai és 

nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő értékű területekben, képződményekben, élőhelyekben. A 

megye természeti jelentőségét tovább növeli, hogy a Kárpát-medencei és Alpi élővilág találkozásánál 

fekszik, ezáltal több, csak itt megtalálható társulás található területén. A természet állapota jó, de a 

degradáció mozaikos képet mutat és jellemző a zavartság. 

A megye legjelentősebb védett területe a Fertő-Hanság Nemzeti Park, melynek 23730 hektárjából 

7659 fokozottan védett. 1970 óta védett terület, 1991 óta nemzeti park és 1994-ben összekapcsolták az 

osztrák oldali parkkal. Területén sekély, sósvízi társulások, szikes puszták, nádasok és lápok, valamint 

a Soproni-hegység alpesi jellegű társulásai találhatóak. Ez az egyedi élőhely és a benne élő fajok 

nemzetközi védelmet is élveznek. A tó a legnyugatibb szikes pusztai tó, ezáltal különleges élővilágnak 

ad otthont a táj. A megye európai jelentőségű madárvédelmi szerepet tölt be, vonuláskor lúdfélék, 

gémek, kócsagok és énekesmadarak százezrei pihennek meg a park területén és a többi különleges 

madárvédelmi területen. A Fertő-vidék számos szárazságtűrő, ritka növényfajnak ad otthont, mint a 

Boldogasszony papucsa és más orchidea-félék. A táj rehabilitációja során 600 ha vizes élőhelyet 

állítottak vissza. A kultúrtáj értékét jelzi, hogy 2001-ben világörökségi címet kapott.  

A megye dél-keleti pereme, 15274 ha, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében áll, 

e területen kiemelkedő jelentőségű érték a Fenyőfői ősfenyves.  

A megyében összesen 48236 ha jogszabállyal kihirdetett országos jelentőségű védett terület van, 

melyet kiegészít az összesen 46297 ha-t felölelő 19 Natura 2000 terület (szabályozott fejlesztési 

potenciállal), az Ex lege védett 20 láp, 34 barlang, 3 víznyelő, 33 forrás, 33 kunhalom, 14 földvár, 5 

erdőrezervátum, 496 ha összterületű 75 helyi jelentőségű védett terület és 51 helyi jelentőségű 

természeti emlék. További 7181 hektárnyi védetté nyilvánítás van folyamatban és nemzetközi jogi 

védelem alatt ál 8849 ha ramsari terület.  
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15. ábra: Győr-Moson-Sopron megye ökológiai hálózata 

 
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének Módosítása – Vizsgálatok 

 

A Szigetköz védett terület, kiemelt jelentőségű vizes élőhely. A vizekben és morotvákban hínarasok, 

nádasok találhatóak, melyek a nagy fajgazdagságú vízimadár és halállománynak adnak otthont így a 

hazai halfajok 80%-a megtalálható itt. A hullámterek ártéri, zátony, liget és mocsárrét társulások 

otthonául szolgál, melyeken többek között olyan értékes fajok találhatóak, mint a Szibériai nőszirom, a 

Vénicszil, a Gyöngyvirág, a Mocsári béka, a Fekete Gólya, a Rétisas, a Hód és a Vöröshasú Unka. A 

természeti értékek mellett kiemelendő a kultúrtáj értékes, a tájba illeszkedő falusi jellege, mely tovább 

növeli szépségét. A Szigetköz 20%-a, 9681 ha védett, 1426 fokozottan védet terület. 

A megye természetvédelmi területeinek többsége a határ mentén fekszik, ezáltal kiváló 

együttműködési lehetőségeket kínálnak a határon átnyúló együttműködésre. Sajnálatos ugyanakkor, 

hogy a Szigetköz együttműködésen alapuló, magas szintű védelmének kialakítása terén nem történt 

igazi előrelépés. (Győr-Moson-Sopron Megye területrendezési tervének módosítása – Vizsgálatok, 

Magyarország Kistájainak Katasztere) 

 

4.4. KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA 
 

4.4.1. Környezeti elemek állapota 

Az emberi tevékenységek közül az urbanizáció és a műszaki infrastruktúra területigénye veszélyezteti 

a leginkább a termőföldeket, a kiváló adottságú talajok hosszú távú védelme a fenntartható és 

versenyképes mezőgazdaság alappillére. Mivel a kiváló termőhelyi adottságú szántók jellemzően az 

intenzíven fejlődő Mosonmagyaróvár-Győr tengely mentén találhatóak a művelés alól kivonásra 

kerülő egységek nagy arányban érintik ezeket az értékes talajokat. A megyében a belterületek mérete 

44%-os növekedést mutatva 33632 ha-ra emelkedett 2003 és 2008 között, a településrendezési tervek 

pedig további 15000 ha-al azaz 45%-al kívánják növelni a belterületeket és a beépítésre szánt 

területeket. Az ipari talaj-szennyezések általában lokálisak, ugyanakkor a kavicsbányák fokozzák a 

talaj erózióját mivel a bányák felhagyását nem követte helyreállítás. (Győr-Moson-Sopron Megye 

területrendezési tervének módosítása – Vizsgálatok, Magyarország Kistájainak Katasztere) 

 

Levegőminőség 

A közlekedésből eredő légszennyezettség oka a megye tranzitjellege, Sopron esetében a turizmus, és 

az országos átlag feletti gépjárműsűrűség. A közlekedés hatását az autópálya, az elkerülő utak 

kiépülése (a győri emisszió jelentős csökkenése), a Kapuvár-Nagycenk szakasz és a Soproni elkerülő 

út mérsékelte. A megye főútjainak átlagos napi forgalma 9194 jármű, ami jelentősen meghaladja az 



27 

országos 7344 darabos átlagot. Hasonlóan magas az átlagos napi nehéz gépjármű forgalom, mely 

1026-os értéke magas az országos 731-hez viszonyítva. Ezt súlyosbítja, hogy a rossz állapotú 

útburkolatok aránya 46%, a nem megfelelőeké 61,3%, így az egyik legrosszabb helyzetű megye Győr-

Moson-Sopron. Az 1., 15., 81., 82., 83., 84., 85., és 86. sz. főutak mentén (Csorna, Kapuvár, 

Mosonmagyaróvár, Pér, Tét, Ravazd, Jánossomorja és környékük), többek között a nagy átmenő 

kamionforgalom miatt, továbbra is mérsékelten szennyezett a levegő. Nagyon kedvezőtlen a helyzet az 

1. főút Győr-Mosonmagyaróvár közötti, a 15. főút Mosonmagyaróvári és a 81. út győri bevezető 

szakaszán, valamint a 14. főúton. (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) A megyében a közlekedésből eredő 

légszennyezés jelentőségét mutatja, hogy a 2004 után a megye útjain (M1, 85 és 856-os főút) 

tapasztalható nagyarányú forgalomnövekedés hatására a CO mennyisége a levegőben jelentősen nőtt, 

melyet csupán a 2008-ig megvalósult ipari kibocsájtás csökkentés tudott ellensúlyozni. Hasonlóan 

növekedett a Kén-dioxid és a Nitrogén oxidok jelenléte, utóbbi a megyeszékhely forgalmas 

belvárosában (Győr I.) 2004 és 2007 között folyamatosan meghaladta az egészségügyi határértéket, 

azóta is csupán 10-15 μg/m3-al marad el tőle. A Győr-Mosonmagyaróvár terület a 2-es 

légszennyezettségi zóna része (Abda, Bezenye, Börcs, Győr, Győrújbarát, Hegyeshalom, Ikrény, 

Kimle, Kunsziget, Lébény, Levél, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Öttevény, Rajka, 

Töltéstava), Sopron a 8. kijelölt város. Mindkét zónára készült Intézkedési Program. Ezen zónák 

légköre szennyezőanyagonkénti besorolás alapján közepesen terhelt Nitrogén-oxidokkal (NOx) és 

szilárdanyagokkal (PM10). Győrben az elmúlt években a PM-10 szállópor, a NOx, Sopronban a PM10 

esetében jelentkeznek. Ebből következik, hogy a zónához tartozó többi városközeli településén is 

előfordul túllépés.  

 

Zajterhelés 

A zaj- és rezgésártalom tekintetében szintén a közlekedés a megyében a fő szennyező. A megye 

területén az 1. és 2. rendű utak mentén a forgalom főutak mentén szintén jelentős a lakosságot terhelő 

zajprobléma, mivel a főbb utak mentén a közúti zajszennyezés az átkelési szakaszok esetében 

folyamatosan 0-13dB-el meghaladja a határértékeket (nappal 65, éjjel 55 LAeq dB). Rossz a helyzet 

Győrben, Csornán, Öttevényben, Abdán, Kópházán, a Mosonmagyaróvár- Hegyeshalom- Rajka terület 

helyzete pedig kiemelkedően kedvezőtlen. Bár az autópálya kiépülése nem enyhített a megyei 

helyzeten, a települések körül létrejött elkerülő-utak jelentősen csökkentették a belterületi utak 

zajterhelését, de tényleges megoldást csak az elkerülő szakaszok teljes kiépülése jelenthet. A 

megyeszékhelyen és Sopronban az elővárosi közlekedés növekedése eredményez terhelésnövekedést. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A megye hulladékgazdálkodása az országos átlaghoz képest kedvezőnek mondható. Az összes 

település be van vonva hulladékgyűjtésbe és a rendszeres gyűjtésbe vont lakások aránya 2008 óta 95% 

felett van (4. táblázat), számuk az elmúlt tíz évben 0,6 – 1,2%-kal növekedett évente. Hasonló módon 

a 200 ezer tonna feletti a kommunális szilárd hulladék mennyisége, mely évente 1-1,5%-al nő, ami 2-

3%-os térfogat-növekedés jelent. 

 

4. táblázat: A lakossági hulladékgyűjtése kistérségenként (2010) 

Kistérség 
Rendszeres hulladékgyűjtésbe 

bevont lakások aránya, % 

Összes elszállított települé-

si szilárd hulladék, kg/fő 

Ebből: lakosságtól 

elszállított, kg/fő 

Csornai 86,5 281 243 

Győri 99,1 597 217 

Kapuvár-Beledi 83,9 327 272 

Mosonmagyaróvári 93,2 460 249 

Pannonhalmai 94,2 330 197 

Sopron-Fertődi 94,5 443 321 

Téti 96,4 309 206 

Összesen 95,0 480 249 

Forrás: KSH  
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A megyében a szilárd hulladék ártalmatlanítása szinte teljes egészében lerakással történik. Jelenleg 

három térségi jelentőségű hulladéklerakó üzemel a megyében, ezek megfelelő műszaki védelemmel és 

megfelelő monitoring rendszerrel felszereltek.  

A Regionális Hulladékgazdálkodási Terv és a három megyei nagytérségi rendszere komplex 

hulladékgazdálkodási projekt (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron) javította a szolgáltatás minőségét és 

megteremti a lehetőségét annak, hogy hosszútávon megvalósuljon a megye teljes egészét lefedő 

szelektív hulladékgyűjtés. Megvalósultak a szükséges hulladékudvarok, átrakó állomások és egyéb 

létesítmények. A terv része 62 lerakó rekultivációja, a zajló helyreállítások során 2012 közepéig 

befejeződött 48 lerakó végleges rendezése, felszámolása, melyet 20-30 éves utógondozás követ. A 

megye többi lerakója megfelelő védelemmel nem rendelkezik, többségük kedvezőtlen földtani 

környezetben épült. A lerakók rekultivációja hosszú távú feladat. A Győr-Pápai úti lerakó 2008-ban 

bezárt, megindult a rekultiváció és folytatódik a biogáz termelődés. A megyében a legjelentősebb 

probléma a mosonmagyaróvári vörösiszaptároló rekultiválandó területe. A jövőben a biztonságot 

növeli, hogy a Sopron Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt részeként fog megvalósulni a 

modern cséri hulladéklerakó 

 

Vízgazdálkodás és vízminőség 

A megye ivóvízvezeték-hálózata teljesnek mondható, 98% feletti (5. táblázat), csupán a Téti és a 

Pannonhalmi kistérség marad el az országos átlagtól. Az egy lakosra jutó éves vízfogyasztás két 

köbméterrel alacsonyabb, mint az országos adat. A megyei artézi kutakból fakadó víz kiváló 

adottságokkal rendelkezik. Enese, Hegyeshalom, Ikrény területén van rossz vízminőséggel illetve 

rossz állapotú hálózattal bíró rendszer, ezek beavatkozást, végleges rendezést igényelnek. A víz a 

Fertőd-Tőzeggyármajor, Szakony (Gyalóka, Répcevis, Zsira) és Csáfordjánosfa (Csér, Répceszemere) 

rendszerben arzénos, a Jánossomorjaiban ammóniumos, utóbbi vízbázis váltással megoldásra került. A 

szennyvízgyűjtő-hálózatba kapcsolt lakások aránya 13 százalékponttal, jelentősen meghaladja az 

országos átlagot, azonban a megyén belül jelentős eltérések mutatkoznak. A három megyei jogú város 

kistérségében az arány kimondottan kedvező, 90% feletti, de a Téti, Pannonhalmi és Csornai 

kistérségekben e mutató jelentősen elmarad az országos átlagtól. A Pannonhalmi és Téti kistérségben a 

kis települések magas száma és a domborzat miatt alacsony a csatornázottság, a csornai kistérségben, 

pedig az első tényező a döntő. Mivel több ilyen terület (Szigetköz, Rábaköz) környezetileg érzékeny, 

védett területekhez, vízbázisokhoz és a Nemzeti Parkhoz közel esik védelmük kiemelt jelentőségű. A 

megyében további jelentős problémát okoz, hogy a szennyvizek nem csatornába, hanem kutakba, nem 

megfelelően kialakított gyűjtőaknákba kerülnek. (KSH) 

 

5. táblázat: A megye közüzemi ivóvíz- és szennyvízgyűjtő-hálózata (2010) 

Kistérség 

Közüzemi 

ivóvíz-

vezeték-

hálózatba 

Közüzemi 

szennyvíz-

gyűjtő-

hálózatba 

Egy 

lakosra 

jutó évi 

vízfogyasz-

tás, m
3 

Egy km közüzemi 

ivóvízvezeték-há-

lózatra jutó közü-

zemi szennyvíz-

gyűjtő-hálózat, m 

A közüzemi ivóvízvezeték-

hálózatba, és szennyvíz-

gyűjtő-hálózatba bekap-

csolt lakások arányának 

különbsége, százalékpont bekapcsolt lakás, % 

Csornai 96,5 54,0 33,6 624 42,5 

Győri 99,3 93,1 30,5 781 6,2 

Kapuvár-Beledi 97,6 78,6 32,8 785 19,0 

Mosonmagyaróvári 98,4 92,0 35,5 880 6,5 

Pannonhalmai 92,6 63,2 28,8 633 29,5 

Sopron-Fertődi 99,0 91,8 34,7 873 7,2 

Téti 94,2 49,3 32,2 531 44,8 

Összesen 98,3 85,7 32,6 777 12,6 

Országos átlag 95,0 72,5 34,1 657 22,5 

Forrás: KSH 
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4.4.2. Felszíni és felszín alatti vízkészletek állapota 

A Mosoni-Duna állapotát felső szakaszán a Csunyi tározóból átadott víz minőségén kívül a Lajta és a 

megyei szennyező anyag kibocsátók alakítják. Jellemző terhelők a Mosonmagyaróvár 

szennyvízbevezetései és két üzem, valamint a Bezenyei és Hédervári kistérségi szennyvíztisztító 

telepek szennyvízkibocsátásai. Alsó szakaszán a betorkoló folyók vizei mellett Győr határozza meg a 

terheltséget. A Lajta vízminősége jó-közepes, a Mosoni-Duna és a Rába közepes minősítést kaphat. 

Minőségi és szennyezettségi szempontból is változékony a Hanság-főcsatorna, jellemzője a nagy 

tápanyag-koncentráció. A Rábca vizét a csatorna vízminősége határozza meg. Néhány jellemzője már 

a határnál is rossz (dikromátos oxigénfogyasztás), melyhez a nitrogén, a foszfát és a foszfor magas 

koncentrációja társul hazánkban. A Cuhai Bakony-ér szintén szennyezett a nitrogén és 

foszforterhelések esetében. (1-1 Szigetköz alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási terve, 1-2 Rábca és Fertő-

tó alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási terve, 1-3 Rába alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási terve, 1-4 

Marcal alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási terve, 1-5 alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási terve) 

A megye gazdag talajvízkészlettel rendelkezik, melynek fő felhasználója a mezőgazdaság és az ipar. 

Mivel a talajvíz a legfelső vízadó rétegben helyezkedik el viszonylag védtelen, jelentős volt a 

műtrágya és peszticid terhelés. A csatornázás fent bemutatott megyei helyzete, az állattartó telepek, 

régi ipari egysége miatt nagy mennyiségű szennyezés kerül a talajvízbe. A földmedencés ürítőhelyek 

és lakossági ciszternák talajvízszennyezése a megye jó részén jelentős, amelyet a fenntartható 

vízkészlet-gazdálkodás megteremtése érdekében sürgősen orvosolni kell, mielőtt a beszivárgás révén a 

mélyebb rétegek vizei is szennyeződnek. A Dunántúlon és így a megyében is nagyobb a műtrágya 

felhasználás ezért a talajvizek nitrát szennyezettsége magas. A Hanságban a tőzeges területek révén 

magas szulfáttartalom. A talajvizek elszennyeződése a megyére jellemző. A mezőgazdaság mint az 

egyik fő terhelő műtrágya és növény védőszer felhasználását optimalizálni kell. (1-1 Szigetköz, 1-2 

Rábca és Fertő-tó, 1-3 Rába, 1-4 Marcal, 1-5 Bakony-ér és Conco alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási 

terve) 

Országos szinten is jelentős a megye rétegvízkészlete. A vízadó réteg a nagy vastagságú pannon korú 

törmelékes kőzetekből álló képződmény. Jelentős közüzemű rétegvíz-kitermelések a megyében a Balfi 

Ásvány-, és Gyógyvizek, a Csornai, a Darnózseli, a Kapuvári, a Nagycenki, a Nyúli, és a 

Sopronkőhidai Vízművek. Győr-Moson-Sopron megye ivóvizeinek túlnyomó részét tehát 

rétegvizekből nyerik. Vizeink minősége jellemzően jó azonban több kútnál a vas- és mangántartalom, 

helyenként az arzén és az ammónium határérték feletti, így ennek csökkentése szükséges. A 

megnövekedett kitermelés hatására kialakult talajvíz leáramlások miatt azonban hosszútávon várható a 

sekélyebb rétegvizek szennyeződése is. A 30 °C feletti hőmérsékletű rétegvizek a termálvizek. Balf, 

Csorna, Győr, Hegykő, Kapuvár, Lipót és Mosonmagyaróvár településeken található termálvizeket 

hasznosító fürdő, melyek turisztikai és gyógyászati funkciókat töltenek be. A szigorú és 

környezettudatos vízgazdálkodás révén a termálvizek terhelése sehol sem haladja meg az utánpótlás 

mértékét. Karsztos hasadékvíz kitermelése a Fertőrákos térségi vízműben történik. 

A megye vízgazdálkodásában hagyományosan megoldatlan kérdés a belvíz megfelelő, zárt elvezetése 

és kezelése. Kialakulásának fő okai a hirtelen hóolvadás, a tartós árhullám, jégtorlódás, a magas 

talajvízszint, illetve a megyében gyakori nem megfelelő csapadék-vízelvezetés.  

Magyarország elkészítette az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervet, amelyben a megye az alábbi 

alegységkel érintett: 1-1 Szigetköz, 1-2 Rábca és Fertő-tó, 1-3 Rába, 1-4 Marcal, 1-5 Cuhai-Bakonyér 

és Concó. Ezek jellemzőit és a szükséges beavatkozásokat az alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 

tartalmazzák. (16. ábra) 

A Rába tervezési egység területén az ivóvízbázis döntően a rétegvizekre épül. A legfontosabb víztartó 

rétegek a felsőpannon összlet 250m-es szintje, a felette elhelyezkedő pleisztocén üledék ilyen célú 

alkalmazásra alkalmatlan.  Problémás, hogy a rétegvizek utánpótlása a talajvíz irányából történik, 

amely viszont a terület nagy részén erősen szennyezett. Folyamatban van a folyó menti vizes 

élőhelyek rehabilitációja.  
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16. ábra: A megyét érintő vízgyűjtő-gazdálkodási alegységek 

 
Forrás: vizek.hu 

 

A Marcal alegység északi felén a felső-pannon homokrétegek rétegvizeire épül az ivóvízellátás. A 

nitrit és az ammónium magas aránya jelenthet problémát a területen. A Rába és a Marcal itt lerakott 

kavicsos képződményei parti szűrésű vízkészletet rejtenek melyek jövőbeni kihasználásra alkalmasak. 

A Bakonyból lefutó patakok elmúlt évtizedben tapasztalt vízszintingadozásai felhívták a figyelmet a 

terület vízgazdálkodási érzékenységére, a Cuha völgy árvízvédelmi fejlesztésének fontosságára. A 

Nagy-Pándzsa vízszállító képességének helyreállítása és a Holt-Marcal torkolati, ún. Helbényi zsilip 

rekonstrukciója jó hatással van az árvízi biztonságra, valamint hozzájárul a vízminőség javulásához, az 

általános szennyezettség csökkentéséhez.  

A Rábca – Fertő-tó alegység alföldi részein nagy hőmérsékletű termálvíz, peremén karsztos vizek 

biztosítják a kiváló adottságokat. A talajvizek elszennyeződése (nitrátosodás) a rétegvizekre is 

veszélyt jelent. A patakok szennyezettségi mutatóinak, valamint a nádas víztér minőségének javítása a 

vízcsere fokozásával a tó egész víztömegére pozitív hatást gyakorolna. A tó (és a megye legtöbb 

holtága, mellékága) rendkívül érzékeny a nitrát szennyezésekre, mivel ez az állóvizek elöregedésének 

előrehaladását felgyorsítja. A Dél-Hanságban a természetvédelmi vízigénye és a Répce rossz ökológiai 

jellemzőinek helyreállítása érdekében élőhely-helyreállítás zajlik. Sopron és környéke kiváló 

minőségű ivóvíz bázissal és gyógy-, illetve termálvízzel rendelkezik. Kiemelt feladat az ivóvíz 

minőségének megőrzése, a termálvízkincsben rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázása. 

Összegezve megállapítható, hogy a megye gazdag, fenntartható vízbázissal rendelkezik és jelentős 

előrelépések történtek a vízbiztonság-vízminőség javítására, a vizes élőhelyek rehabilitációjában. 

Azonban a szennyezések mértékének csökkentése elengedhetetlen, hogy a jövőben ne károsodjanak az 

ivóvízkészletek, ezért a talaj- és az állóvizek kiemelt figyelmet igényelnek. A folyóvizek rendezése és 

az árvízvédelem fejlesztése ütemesen halad, azonban ma még jelentős hiányosságok vannak. A megye 

felszíni vizeinek jó része egyben értékes vizes élőhely, természetvédelmi terület. Ezeknek egyaránt 

szolgálni kell a társadalom igényeit és az ökológiai célokat, ezért a két szempont összhangjára 

szükséges törekedni a beavatkozások során, valamint a turisztikai, táj- és városképi szempontok 

jelentősége szintén fokozódik. Réteg-, hasadék- és parti szűrésű vizekben gazdag a megye, minőségük 

védelme azonban teljes körűen nem megoldott. (Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv- 

vizsgálati anyag, EDUVIZ válaszlevele, (1-1 Szigetköz, 1-2 Rábca és Fertő-tó, 1-3 Rába, 1-4 Marcal, 

1-5 Bakony-ér és Conco alegységek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervei, A Kárpát-medence régiói 5: 

Nyugat-Dunántúl) 

 

4.5. ENERGIAFORRÁSOK 
 

4.5.1. Geotermikus energia 

Győr-Moson-Sopron megye az egyik legjobb geotermikus adottságokkal rendelkező terület az 

országban. A Kisalföld jó részén 80
o
C, vagy annál melegebb hévíz kinyerésére van lehetőség. 

Magyarország geotermikus potenciálja kiemelkedően nagy, 63,5 PJ, a Nemzeti Energiastratégia 

fokozott kihasználását írja elő.  
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4.5.2. Szélenergia 

Hazánk medence jellegéből adódóan a szélenergia terén az Uniónál szerényebb potenciálokkal 

rendelkezik, de jelentős fejlődés mutatkozik a megújuló forrás használatában. A szélenergia legfőbb 

előnye, hogy a légszennyezést, a kiváltott erőművi kapacitások révén némileg csökkenti, ezért a 

világban dinamikusan fejlődő ágazat.  

A szélerőművek 2,5 és 25 m/s szélsebesség között termelnek áramot, ezért a megye potenciálja magas, 

hiszem a 75m-en várható éves szélmagasság a megye területén 4 és 7 m/s között alakul észak-nyugat 

felé növekedve. Mivel a megye észak-nyugati fele az ország egyik legszelesebb területe jelentős 

potenciálokkal rendelkezik. A szélerőművek telepítése természetvédelmi engedélyhez kötött, valamint 

400 m-ig tapasztalható zajhatás, ezért a megye területén korlátok közé szorul az így hasznosítható 

terület. (Szalai – Gács – Tar – Tóth 2010. A szélenergia helyzete Magyarországon, A Kárpát-medence 

régiói 5: Nyugat-Dunántúl) 2011-ben a megye területén 88 darab, összesen 169,4 MW beépített 

teljesítményű szélkerék található, ez az országos kapacitás 51,4%-a a teljesítmény, illetve 51,2% a 

toronyszám tekintetében. A megyében 2002-től van jelen az ágazat, a legjelentősebb 

kapacitásnövekedés pedig 2008 és 2010 között valósult meg, azóta némileg csökkent az ütem a 

bonyolultabb szabályozás miatt. Bár a befektetői környezet kedvező, a villamoshálózat 

rendszerirányítási követelményei miatt a hektikusan működő szélenergiát 330MW-ban maximalizálták 

2010-ig.  

 

4.5.3. Vízergia 

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 folyik, amelynek éves termelése mintegy 28 GWh. Malomkerekes kisméretű 

vízerőművek elhelyezése a Szigetközben, a Marcalon, a Rábán és a Rábcán is lehetséges. (Győr-

Moson-Sopron megyei környezetvédelmi program, ESPAN) 

 

4.5.4. Biomassza 

A megye jelentős biomassza potenciállal rendelkezik. Ennek alapját az erdők, a faipar és 

mezőgazdaság melléktermékei, valamint energiaültetvényezésre alkalmas területek adják. A faipar és 

a helyi egyetemek részvételével kutatás folyik a potenciál fejlesztése-feltárása céljából. A megyében 

több mintaprojekt található: Felpécen, Győrben és Sopronban működik biogáz-erőmű, és több helyen a 

távhő-szolgáltatás primerenergia igényét fa és falhulladék biztosítja részben. A jövőben a célzott 

energianövény termelés és erdőültetés a megye mezőgazdasági használatra kevésbé alkalmas 

területein nem csak a bioenergia szerepét növelheti, de a belvíz (erősen párologtató fafajok 

alkalmazása) és az erózió problémájára is hatékony válasz lehet. Ki kell emelni azonban, hogy 

kizárólag fenntartható, a növényzet megújulását folyamatosan biztosító energiaültetvények 

alkalmazása képes biztosítani a bemutatott előnyöket. (Győr-Moson-Sopron megyei környezetvédelmi 

program, ESPAN) 

 

4.5.5. Napenergia 

Magyarország adottságai a napenergia-hasznosítás szempontjából a következők: az évi napsütéses 

órák száma 1900−2200, a beeső napsugárzás éves összege átlagosan 1150-1360 kWh/m
2
. Az ország 

egészéhez képest Győr-Moson-Sopron megye egésze közepes, míg Sopron térsége gyengébb 

adottságokkal rendelkezik napenergia hasznosítás szempontjából. 

 

4.5.6. Gázerőmű 

Egy négyteljesítményű erőmű üzemel a megyében, ez a gönyűi korszerű, kombinált gáz- és 

gőzturbinás egység, melynek beépített teljesítménye 433 MW. Az erőmű 600000 lakás ellátására 
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képes és évi 580 millió köbméter gázt használ fel, melyet a beruházás részeként kiépült Győr-Gönyű 

vezeték biztosít. Bár az erőmű fosszilis tüzelésű, világszinten is rendkívül magas, 59%-os hatásfoka 

miatt környezetbarátnak tekinthető. (http://www.eon-hungaria.com/vallalat/e-on-eromuvek/gonyui-

eromu/) 

 

4.5.7. Távhőszolgáltatás 

Távhőszolgáltatás a megye öt településén van, Csornán, Győrben, Kapuváron, Mosonmagyaróváron és 

Sopronban. 33126 lakást látnak el, melyek 90%-ában a melegvíz-ellátás is távhővel van megoldva. A 

kazánházak többsége földgázüzemű, egy részük olajtüzelést is használhat szükség esetén.  

 

4.5.8. Villamosenergia hálózat 

A győri 400/120 kV-os alállomás az országos 400 és 220kV-os villamos energia távvezeték hálózat és 

elosztó rendszer egyik csomópontja ezért a megyében nagy sűrűségű a távvezeték hálózat. Várhatóan 

további tranzit vezetékrendszer telepítése válik szükségessé a jövőben, ezek kiépítésében a 

területhasználati és ökológiai szempontok jobb figyelembevétele szükséges. A megye területén áthalad 

az országos alaphálózati rendszerhez tartozó szénhidrogén szállító vezetékek-rendszer, a megye 

településeinek földgázellátása ezekről lecsatlakozásokkal biztosított. A megye teljes 

energiafelhasználása 26 PJ, amelynek 50%-át az ipar és a mezőgazdaság használja fel. Az 

energiafogyasztás mértéke csökkenő tendenciát mutat, mivel az ipar és a mezőgazdaság 

technológiaváltásai révén csökkentette igényeit. (6. táblázat) A lakossági és kommunális szektor 

igénye ugyanakkor nő, a szolgáltató szektor térnyerése és a háztatások felszereltségének alakulása 

folytán. Az energiafelhasználás optimalizálásának és a lakossági energia igény növekedés 

csökkentésének érdekében a gazdaságban a zöld technológiák, energiatakarékos megoldások és a 

lakosság tudatosságának fokozása egyaránt elengedhetetlen. Szintén fontos a tudatos közvilágítás, az 

elektromos tömegközlekedés és más környezetkímélő technológiák bevezetése a közszolgáltatások 

terén. (ESPAN egyeztetési változat. Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv) 

 

6. táblázat: Az energia felhasználás szektorok szerinti alakulása a megyében, (2000-2007, adatok TJ-

ban) 

Szektor Ipar Kommunális Lakosság Mezőgazdaság Összesen 

Év 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 

Összes energia felhasználás 

(TJ) 
8109 5825 2597 2841 9004 9658 1101 891 20811 19215 

Egy főre jutó energia 

felhasználás (MJ) 
19102 13159 6118 6418 21210 21818 2594 2013 49024 43407 

Forrás: E-ON 

 

4.6. A MEGYE TERMÉSZETI, ÉPÍTETT KÖRNYEZETI ÉS 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE 
 

Győr-Moson-Sopron megye kiemelkedően gazdag a természeti és épített örökséget tekintve. 

Magyarország összesen nyolc világörökségéből kettő helyezkedik el a megyében. Határon átnyúló 

nemzeti park, ahhoz kapcsolódóan tájvédelmi körzetek, valamint natúrpark is található a térségben. 

Budapest után Sopronban és Győrben található a második és harmadik legtöbb műemléképület 

Magyarországon. A ragyogó főnemesi kastélyok mellett kiemelkedő egyházi épületek és számos kúria 

gazdagítja a régiós örökséget. Ennek az örökségnek számos eleme az elmúlt évtizedben megújításra 

került, jelentősen növelve annak turisztikai vonzerejét. 
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4.6.1. Világörökségi helyszínek 

Napjainkban talán a legerősebb helyhez, területhez köthető szimbólumok közé tartoznak a 

világörökségi helyszínek. Győr-Moson-Sopron megyében az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság 

és közvetlen természeti környezete, valamint az osztrák határon átnyúló Fertő/Neusiedler kultúrtáj 

része a világörökségnek, egy további kezdeményezés pedig döntésre vár. 

Helyszínek: 

 Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete 

 A Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj 

 A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica 

 

4.6.2. Természeti örökség 

Fertő-tó és a Hanság 

A Hanság a Fertő-tó medencéjének folytatása keleti irányban a Duna és a Rába hordalékkúpjai között. 

Természetes folytatása a Tószög (Seewinkel), Ausztria (Burgenland) területén. Kiterjedése 564 km2, 

területe a nyugati nagyobb és a keleti kisebb medencékre oszlik. Alapja a pleisztocén kori homokos 

folyókavics. A tőzeges, mocsaras felszínből 52 kavics- és homoksziget (gorond) áll ki. Mélysége 1–

1,5 méter. A lecsapolás előtt sok nyíltvize, tava volt. Táplálói: az Ikva, a Rábca (Répce). Fővízlevezető 

csatornája a Fertő-csatorna. Lecsapolása és szabályozása már a 18. században megkezdődött. 

 

4.6.3. Nemzeti és natúr parkok 

 Fertő–Hanság Nemzeti Park 

 Soproni-hegység Natúrpark 

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Fenyőfői ősfenyves 

 Pannontáj-Sokoró Natúrpark. 

 

4.6.4. A természeti turizmus kiemelkedő helyszínei 

 Szigetköz 

 Lővérek 

 Fertőrákosi kőfejtő  

 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). 

 

4.6.5. Épületegyüttesek 

 Sopron középkori belvárosa és a Tűztorony  

 A barokk Győr 

 

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). 
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4.6.7. Templomok, egyházi épületek 

 Káptalandomb épületei Győrben 

 Győri zsinagóga 

 Szent Jakab-plébánia templom (Lébény) 

 Premontrei templom és Rendház  

 Jézus Szíve Katolikus Templom, Csorna 

 Szent Anna-templom (Kapuvár) 

 Magyarkimlei Sarlósboldogaszony-templom (Kimle) 

 Horvátkimlei Szent Mihály templom (Kimle) 

 Szent Antal Kápolna (Kunsziget) 

 Szent Jakab-templom (Mórichida-Árpás) 

 evangélikus templom (Nemeskér) 

 Szent Márton-templon (Rajka) 

 Szent Péter és Pál templom (Sopronhorpács) 

 Kisboldogasszony Plébániatemplom (Sopronkövesd) 

 Szent István temetőkápolna (Nagylózs) 

 evangélikus templom (Vadosfa) stb. 
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5. TELEPÜLÉSHÁLÓZAT JELLEMZŐI 
 

5.1. TÉRSZERKEZET 
 

A térszerkezetet kedvezően alakító közlekedési hálózat fejlesztések, így a regionális szinten tervezett 

észak-déli összeköttetés (86 út) tengelyfejlesztős hatása mérsékelten jelentkezett. Oka, hogy a 

fejlesztések nem valósultak meg, a csomóponti rendszerek (Csorna) nem épültek ki, a további helyi 

fejlesztések nem tudtak ráépülni a hálózatra, mivel azok korszerűsítése nem valósult meg. A Sopron-

Győr összeköttetés (85 út) korszerűsítése csak lépésben halad, bár felmutathatók eredmények, azonban 

a megye és az ország két dinamikus központja között, a kapcsolat közúton még mindig elavult, nem 

segíti az együttműködések intenzívebbé válását, s ezzel a fejlődési zónák összekapcsolását. 

 

5.2. TELEPÜLÉSHIERARCHIA  
 

5.2.1. Településhierarchia 

A világháború utáni megyerendezéskor alakult ki Győr-Sopron megye, Győr, Moson és Sopron 

vármegyék Trianon után megmaradt részeiből. 1990-től neve Győr-Moson-Sopron, majd három 

hullámban összesen tizenegy település csatlakozott a megyéhez Veszprém megyéből. 2010-től a 

települések száma tovább nőtt a Mosonmagyaróvártól önállósodó Mosonudvarral, létrehozva a mai 

183 településes rendszert. (17. ábra) Területe 4208 km2, az ország területének 4,5%-a. A 100 km2-re 

jutó 4,3 település meghaladja az országos településsűrűséget (3,4). A 183 településéből 11 város.
7
 

(KSH, Kárpát-medence régiói 5. Nyugat-Dunántúl, megyei területrendezési tervének módosítása - 

Javaslattevő fázis, megyei területfejlesztési koncepció 2007-13) 

 

17. ábra: Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási beosztása (2012) 

 

Szerkesztette: Vasárus G. 

 

A megye kistelepüléses jellegű mivel 99 település 1000 fő alatti, és csak hét 5000 feletti, de nem 

aprófalvas mivel 500 fő alatti település 52 darab van és mindössze hatban laknak száznál kevesebben. 

Differenciált a településméret eloszlása a megyében, a Csorna-Kapuvár vonaltól délre eső területen 

sorakozik az 1000 fő alatti települések háromnegyede. Az északi részen ellenben a települések zöme 

2000 fő feletti. (18. ábra.)  

                                                           
7 2011-ben a közel 3200 lelkes Lébény nyújtott be pályázatot a városi cím elnyerésére. A kormányzat azonban úgy döntött, hogy az új 
önkormányzati törvény hatályba lépéséig nem döntenek új várossá nyilvánításokról. Lébény nagyközség 2012. januárban ismételten 

benyújtotta pályázatát a városi címre. A kormányzat azonban a járási rendszer 2013. év elejéig történő kialakítására hivatkozva ebben az 

évben sem döntött a cím odaítéléséről. 
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18. ábra: Győr-Moson-Sopron megye településeinek népességszám szerinti kategóriái (2010) 

 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Vasárus G. 

 

A megyét több térszerkezeti vonal osztja fel, melyek befolyásolják a településhálózat fejlődését. A 

Budapest-Bécs nemzetközi jelentőségű közlekedési tengely megyei szakasza a Győr-

Mosonmagyaróvár vonallal jellemezhető, mely a megye egyik legintenzívebben fejlődő része. Észak-

nyugaton a tengelyre a megyei városok adottságai mellett Bécs és Pozsony is jelentős hatást gyakorol. 

A megye a történelem során is Bécs és főleg Pozsony vonzáskörzetéhez tartozott és így Trianon után 

központ nélkül maradt, mely feladatot Győr csak részben tudott ellátni. Az integrációs folyamatok 

során tehát a két főváros hatása természetesen újra intenzívvé vált. E terület egységes jellemzője a 

gazdasági prosperitás és a vándorlási nyereség, amely kedvezően hat a településrendszer alakulására. 

A tengellyel párhuzamosan fut a Duna, mint a kontinens egyik legfontosabb, növekvő jelentőségű vízi 

útvonala. Jelenleg a folyam nem nyújt olyan lehetőségeket a megye számára, mint a korábbi 

időszakokban, azonban az olyan beruházások, mint a gönyűi kikötő ezen változtathatnak.  

A 85-ös főút, valamint a Bécs-Budapest tengely mentén a legintenzívebb a települések fejlődése, itt és 

a két megyei jogú város agglomerációjában volt az elmúlt évtizedben a legnagyobb a belterületek és a 

népesség növekedése (100-500ha, a kiváló termőtalajok rovására!, a 86-os út mentén sorakozó 

települések esetében is jellemző a belterületek némileg kisebb arányú növekedése (50-100 ha). 

Kiemelendő, hogy az összes város növelte belterületeinek méretét az elmúlt évtizedben. 

Hagyományosan vidéki települési térség (15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű községek) 

kategóriába 166 falu tartozik. Belterületük alapvetően a városi térségekkel megegyező arányban nőtt 

2000 óta, legnagyobb mértékben az említett főutak mentén. A tendenciák alapján a jövőben további 

15000 hektárral fog nőni a belterületek aránya, és ennek fő zónája várhatóan a jövőben is az említett 

három tengely lesz. A belterületek további növekedése a jövőben kedvezőtlen lehet, a táji-környezeti 

megfontolások mellett a település-összenövések a településszerkezet romlását és a forgalmi terhelések 

aránytalan növekedését eredményezhetik. 

A falvak közül 10 népsűrűsége haladja meg a 150 fő/km2-t (Abda, Ágfalva, Kópháza, Győrladamér, 

Győrság, Győrújbarát, Győrújfalu, Harka, Nyúl, Petőháza), a Fertőd és Fertőszentmiklós városok 

közötti Petőháza kivételével mindegyikük a két megyeszékhely agglomerációs övében található. Az 50 

fő/km2 alatti települések a megye minden részén találhatóak, azonban a megye déli, főutakkal és 

vasutakkal nem érintett részein koncentrációt mutatnak. (KSH, Kárpát-medence régiói 5. Nyugat-

Dunántúl, megyei területrendezési tervének módosítása - Javaslattevő fázis, megyei tefe. koncepció 

2007-13) 
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5.2.2. A települések közötti feladatmegosztások 
 

19. ábra: A megye településeinek funkcióellátottsága (2011) 

 

Szerkesztette: Vasárus G. 

 

Városok 

Győr hazánk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező iparvárosa fejlődő turisztikai, 

kereskedelmi, egyetemi és kutatási kapacitásokkal. Sopron jelentős idegenforgalmi desztináció, Vas és 

Győr-Moson-Sopron megye közeli turisztikai célpontjaival együtt országos jelentőségű terület. 

Mosonmagyaróvár viszonylag erős szolgáltató-igazgatási funkciókörrel bír, ipari és 

egészségturisztikai jelentősége szintén fejlődik. A három nagyváros teljes körűen ellátja a vizsgált 

funkciókat. 

Hagyományos térségi vonzásterülettel a kisebb városok közül csak Csorna és Kapuvár bír, azonban 

nem alakult ki a megye középső-déli negyedét megfelelően lefedő vonzáskörzet-rendszer, nem 

rendelkeznek felsőoktatási intézménnyel és bizonyos igazgatási szerepek hiányoznak. 

A kisebb városokban a szolgáltató szektor, az igazgatás, és más városi funkciók is viszonylag 

gyengék. Ilyen városok Pannonhalma, Fertőd, és Tét, azonban a két előbbi idegenforgalmi szerepköre 

révén előnyösebb helyzetben van. Funkcióhiányos központnak tekinthető Beled, Fertőszentmiklós és 

Jánossomorja. A funkciók ilyen eloszlásának okai közül kiemelendő, hogy az öt nagy település a 

tágabb vonzáskörzetű funkciók tekintetében jól lefedik a megye nagyobb részét, valamint a 

funkcióhiányos városok közül több a megyei jogú városok főbb kivezető útjai mentén található, így a 

nagyobb centrumok is jól elérhetőek.  

 

Községek 

Funkciógazdag falvak elsősorban a két megyei jogú város agglomerációjában valamint a Szigetközben 

és a Bécs-Budapest korridor mentén jelennek meg, valamint a déli területek városhiányossága miatt 

több község ellátottsága kiemelkedik. Ezen települések nagyobb népességi és jobb közlekedési-

gazdasági helyzetük révén több funkciót képesek helyben ellátni, így hagyományosan ide sorolhatók a 

körjegyzőségi központok. A megye 183 településéből 99 a gyenge illetve a funkció nélküli települések 

kategóriájába tartozik, utóbbiak 25%-a a déli belső periférián található, így ezen falvak ellátásának 

jobb megszervezése a peremterület helyzetének javítása érdekében elengedhetetlen. (KSH, Kárpát-

medence régiói 5. Nyugat-Dunántúl, megyei területrendezési tervének módosítása - Javaslattevő fázis, 

megyei területfejlesztési koncepció 2007-13) 
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5.2.3. A közigazgatás változása 2013-tól 
 

Járások 

 

20. ábra: Győr-Moson-Sopron megye kistérségi és járási területi beosztásának különbségei 

 
Forrás: terport.hu alapján szerkesztette Vasárus G. 

 

2012. december 31-én a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó szabályozás hatályát veszti és 

2013. január 1-től újra megalakulnak a járások. Ezek száma a megyében változatlan lesz a KSH 

statisztikai kistérségekhez, s így az ezek határai között eddig működő több célú kistérségi 

társulásokhoz képest, azonban a területük valamelyest változik.
8
 A járások határai – a megyei 

kormányhivatalnak a településekkel történt egyeztetései alapján – némileg eltérnek az eddigi kistérségi 

határoktól, a Győri járás a pannonhalmi kistérségből Győrság, a tétiből Tényő, Kajárpéc és 

Sokorópátka településekkel, valamint a Kapuvár-Beledi járás Répceszemerével bővül. (20. ábra) 

 

 

21. ábra: A megye járásai 2013-tól 

 

Forrás: terport.hu  

                                                           
8 A járási rendszer kialakításának előkészítésére a megyei kormányhivatalokat kérte fel a kormányzat. A Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal 2011. év folyamán több változatot is készített a megye járási beosztására a három járásostól a hét 

járásos rendszerig. Végül a jelenlegi statisztikai kistérségi beosztás lett a befutó, amelyet a 218/2012. (VIII.13.) Korm. 

rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról véglegesített. 
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A járások kiterjedt közigazgatási feladatkört kapnak és több intézményt átvesznek a megyéktől, köztük 

a gyermekvédelem, az építésügy, az állategészségügy, a földhivatal kerül a járási kormányhivatalok 

alárendeltségébe, mások (kórházak, szakképzés) pedig minisztériumi irányítás alá kerülnek. 

Ugyanakkor a területfejlesztés a kistérségektől és régióktól elkerülve a megyei önkormányzatok fő 

feladatává válik. Az átalakítás és a feladat-csere fő célja a költséghatékonyság és a párhuzamos 

intézmények felszámolása. A kistérségi, valamint az új járási rendszer kapcsán kiemelendő, hogy 

beosztásukhoz nem igazodik a tömegközlekedés, pl. Tápról Pannonhalmára, a járás/kistérség 

központba csak 1,5-2 órás úton, Győrön keresztül lehet eljutni. A többi kistérségben is általánosan 

jellemző az észak-dél irányú útvonalak alacsony buszsűrűsége, illetve az útvonal hiánya, ami 

jelentősen csökkenti a kistérségi szint hatékonyságát. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy több 

intézmény (okmányirodák, földhivatalok, stb.) vonzáskörzetének területi beosztása jelenleg nem 

követi a fent bemutatott közigazgatási (járás, kistérség, körjegyzőség) határokat. (21. ábra) 

 

Váltás a körjegyzőségekből közös önkormányzati hivatalokra 

Az önkormányzati rendszerre való áttérés során nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország elaprózott 

településhálózata miatt indokolatlan, hogy minden település önálló polgármesteri hivatalt tartson fenn. 

Az önkormányzati törvény
9
 így javasolta az ezer lakos alatti települések esetében a körjegyzőség 

működtetését, ezzel többek között csökkentve a költségeket, elősegítve az önkormányzatok 

feladatmegosztását és fejlesztve az együttműködési készséget. A körjegyzőséget a települések fele 

hozott létre, többségüket a korábbi közös tanácsok illetve más történelmi/ intézményi kapcsolódás 

révén kötődő települések alkották. A körjegyzőségek száma 1997-től fokozatosan nő, a megyében 48-

ra emelkedik 2008-ra. Ekkor az országban átlagosan 2,65 település volt körjegyzőségenként, mely a 

településállomány 63,6%-át tette ki. 

A megyében működő nyolc körjegyzőségben (barbacsi, bősárkányi, enesei, écsi, himódi, 

rábacsécsényi, szili, újrónafői) a tagtelepülések között volt legalább egy, amely nem volt szomszédos a 

többivel, ötben (bágyogszováti, enesei, himódi, mihályi, rábacsécsényi) a tagtelepülések nem tartoztak 

azonos kistérséghez. Ez a területi megoszlás rendkívül összetett, zavaros képet eredményez a 

megyében.  

 

5.3. KISTÉRSÉGI SZERVEZŐDÉSEK, TELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK 
 

5.3.1. Nagytérségi együttműködések 

Győr-Moson Sopron megye a rendszerváltást megelőző időszakban csatlakozott az 1978 Alpok Adria 

Munkaközösséghez és 1990-ben az alapítók között találhatjuk a Duna Menti Országok 

Tartományainak Munkaközösségében (Arge Donau). A több országon és tartományon/megyén átnyúló 

kapcsolatrendszer mellett, majd helyett a kilencvenes évek végétől, a kisebb léptékű, bilaterális 

kapcsolatok erősödtek meg eurégiók létrehozásával. A megyei önkormányzat 1998-ban az osztrák-

magyar határ mentén a West-Pannon Eurégió egyik alapítója, míg a magyar-szlovák határ mentén a 

2001-ben alapított Hármas Duna-vidék Eurégió magyar oldali szereplője volt. Az Eurégiók 

szerepvesztését követően a kétoldali együttműködések az EGTC-k irányába mozdultak el, mind 

települési, mind megyei szinten egyaránt.  

A 2014-től induló új Strukturális Alap programidőszakban ezek szerepét átveszik a formálódó EGTC-k. 

A 2011-ben elfogadott, az Európai Bizottság által, az érintett országok és tartományok/megyék 

bevonásával készült Európai Duna Stratégiának köszönhetően az Arge Donau kezdeményezés a 

fejlesztési elképzelések generálójaként és koordinálójaként, valamint a megyei önkormányzatok 

területfejlesztési szerepének újra pozícionálásával új lendületet kaphat.  

A megye a Centrope régió része (22. ábra), a régió a két főváros, Bécs és Pozsony iker-

agglomerációiból, a környező nagyvárosok, Brno és Győr agglomerációiból, és a kapcsolódó 

települések hálózatából épül fel. Azaz Kelet-Ausztria két tartományából, Magyarország és Szlovákia 

                                                           
9 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról. 



40 

2-2 nyugati megyéjéből és Dél- Kelet Csehországból összeálló sajátos közép-európai interregionális 

térszerkezeti egység. 

Az országhatáron átnyúló vonzáskörzeteket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Sopron és 

Mosonmagyaróvár bizonyos szolgáltatások tekintetében (pl. egészségügy bizonyos ágazatai, 

vendéglátás) rendelkezik ausztriai körzettel, Győr észak felé fejt ki vonzerőt. A megyeszékhely a 

munkaerővonzás, az oktatás-képzés, a bevásárló és a szolgáltatási célú utazás területén jelentős 

vonzerővel bír a Csallóközre és más szlovákiai területekre. Pozsony agglomerálódási folyamatainak 

hatására a megye északi peremén jelentős szlovák lakosság kezdett letelepedni, Rajkán 1300-1400 

közé tehető a beköltözők száma. Rájuk jellemző, hogy Pozsonyi címüket gyakran megtartják annak 

ellenére, hogy a magyar településen laknak. A hirtelen népességnövekedés és a nyelvi akadályok a 

jövőben súlyos problémaforrás lehet. Az intenzív szlovák betelepülés jelentős kockázatokat hordoz. 

Összefoglalva: a centrope régió szintjén értelmezhető, határon átnyúló vonzáskörzeti rendszer 

jellemzője a megyének. 

A magyar EU elnökség alatt kidolgozott Duna Makro-Regionális Stratégia sikeres végrehajtása 

Magyarország számára nemzetközi megállapodásokban rögzített kötelezettség és a vízügyi ágazatnak 

jó lehetőség új projektek végrehajtására. A stratégiában megfogalmazott prioritásokhoz való 

illeszkedés az egyes projektek elbírálásánál döntő érv lehet, mindenképpen előnnyel jár. A stratégia 

magyar megvalósításának első lépése, hogy a stratégia megfogalmazott pilléreihez jól alkalmazkodó, 

ún. zászlóshajó projektek kijelölése történik meg (pl. vízi turisztika, római limes, közép-európai 

közlekedési folyosó). 

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

Győr-Moson-Sopron megye területén eddig két ETT regisztrációja zárult le, egy további alapítása 

pedig folyamatban van. (CESCI 2011) Több ETT alapítására vonatkozóan léteznek további 

kezdeményezések, ezek előkészítettsége különböző fokú. (7. ábra) 

 

Arrabona ETT 

Az Arrabona ETT-t négy város, Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely és Somorja alapította 

2010. augusztus 31-én. Nyilvántartásba vételi végzése 2011. május 24-én emelkedett jogerőre. Az 

ETT alapszabály szerinti céljai: a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése, valamint a Duna-

völgy mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzése és fenntartása. Ennek érdekében az ETT 

határon átnyúló projekteket szeretne kidolgozni és megvalósítani, ehhez azonban a fejlesztési 

dokumentumok elkészítése még nem kezdődött meg. 

 

A Rába-Duna-Vág ETT 

A három megyei szintű önkormányzatot (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, illetve a 

Nagyszombati kerület önkormányzata) egyesít. Létrehozását Popovics György, a Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke kezdeményezte, megszólítva a Nyitrai kerületet is. Az 

EGTC kialakítása érdekében Tatán (2010. augusztus 30.) került sor az első értekezletre a négy megye 

képviselőinek részvételével. Az előkészítési folyamat során Nyitra megye végül visszalépett az 

együttműködésből, így az EGTC létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatot 2011. június 10-én a 

további három megye írta alá Tatán. Az EGTC alapítási folyamata 2011 végére zárult le, a december 

10-én jogerőre emelkedett fővárosi bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel. 

Az ETT megkezdte a 2014-2020-as időszakra a felkészülést, a stratégiai helyzetfeltáró dokumentum 

elkészült. 

 

Fertő ETT 

2012 nyarán kezdődött meg a Sopron székhelyű, a potenciálisan a Fertő térségét integrált módon 

fejleszteni képes társulás létrehozása. Jelenleg az alapító dokumentumok kidolgozásához szükséges 

egyeztetések folynak. A kezdeményezéshez első körben Raiding (Doborján) és Deutschkreutz 
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(Sopronkeresztúr) csatlakozott, Kismarton megfigyelőként vesz részt a folyamatban. Az ETT 

bejegyzésére 2013-ban kerülhet sor. 

 

Pro Comitatu ETT 

Pro Comitatu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás néven alakult 4-4 

magyar illetve szlovák település részvételével – a kezdeményező Kapuvár és Nagymegyer (Veľký 

Meder) mellett a Rábaközből Beled, Bősárkány és Szany, illetve a Csallóközből Dunaszerdahely 

(Dunajská Streda), Ekecs (Okoč) és Bős (Gabčíkovo) – 2010. szeptember 7-én került sor Kapuváron. 

A Pro Comitatu nem tartozik a bejegyzett ETT-k közé. 

 

CETC ETT 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 99/2011 (IV. 22.) sz. közgyűlési határozata 

támogatja a „CETC-Route65” transznacionális területi szintű kezdeményezés ETT-vé történő 

átalakítását és kifejezte szándékát, hogy alapító tagként kíván részt venni az ETT munkájában. 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. 

 

5.3.3. Agglomerációs és szuburbanizációs folyamatok 

A megye nagyvárosainak agglomerálódási folyamatai már az 1970-es években elindultak, amelynek 

alapját a már korábban kialakult hagyományos igazgatási-munkaerőpiaci-szolgáltatási vonzáskörzetek 

megteremtették. A KSH közel 30 év után, 2003-ban értékelte újra ezt a folyamatot, mely alapján a 

Győri agglomerációba 29, a Soproni település együttesbe pedig 6 települést sorolt be. A Győri 

agglomerációban a települések kapcsoltsága viszonylag erős, amely leginkább az igazgatási, oktatási 

és munkaerő-piaci területeken kiemelkedő. A Soproni nagyvárosi település-együttesben a kapcsolatok 

lazább rendszert alkotnak. Ez a lehatárolás nem terjed túl az országhatáron, holott Győr vonzása egyre 

intenzívebben túlterjed a magyar-szlovák határon. Ugyanez elmondható Sopronra az osztrák-magyar 

határviszonylatában. 

 

5.3.4. Kistérségi szerveződések 

 

Az ezredforduló után a vidékfejlesztési stratégiai program során újabb ún. SAPARD kistérségi 

társulások jöttek létre, melyek határa nem esett egybe a korábban létrejött kistérségekkel, így 

meglehetősen mozaikos kép alakult ki a megyében. Az akkor hat statisztikai kistérség mellett 11 

vidékfejlesztési, 15 területfejlesztési társulás működött párhuzamosan a megyében. (7. táblázat) A 

társulások aktivitása és eredményessége nagyon különböző volt. 

 

7. táblázat: Kistérségek és önkormányzati társulások Győr-Moson-Sopron megyében a 2000. évet 

követő évtizedben 

KSH  

kistérségek  

2004-ig 

KSH  

kistérségek  

2004-től 

Többcélú 

kistérségi 

társulások 

Járások 

2013-tól 

Önkormányzati 

területfejlesztési 

társulások 

Vidékfejlesztési 

kistérségek 

LEADER 

csoportok 

6 7 7 7 15 11 4 

Forrás: KSH; MTA RKK NYUTI 
 

2013. januártól a járási rendszer működésének elindulásával párhuzamosan megszűnnek a kötelezően 

létrehozott többcélú önkormányzati társulások. A 2014-től induló új Strukturális Alap programidőszak 

egyik fontos kérdése, hogy a várhatóan fennmaradó, a vidékfejlesztéshez kapcsolódó LEADER helyi 

akciócsoportok mellett, újraélednek-e az önkéntesen szerveződő önkormányzati területfejlesztési 

társulások.  
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6. TÁRSADALMI FOLYAMATOK 
 

6.1. NÉPESSÉG, DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK 
 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a megye lakosainak száma 2012. január 1-én 451.427 fő volt, 

ami a magyar lakosság (Budapest és Pest megye nélkül) 6,48 %-a. A szomszéd megyék népességi 

adataival összevetve, a jelzett időpontban Győr-Moson-Sopron megye népessége a legmagasabb, 

76,18%-kal haladja meg Vas, 6,17%-kal Fejér, 45,66%-kal Komárom-Esztergom és 27,43%-kal 

Veszprém megye mutatóját. 2001-hez képest 4,06%-kal nőtt a lakosság létszáma a megyében. A 

vizsgált időszakban (2001-2012) az említett megyékkel összehasonlítva csak Győr-Moson-Sopron 

lakóinak száma bővült (22. ábra), az évi átlagos növekedés 0,36% volt. 

 

22. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a szomszédos megyék lakosságának alakulása megyei 

bontásban (2001-2012) 

 
Forrás: KSH Datastar alapján szerkesztett Szalka É. 

 

8. táblázat: A megyék közötti belföldi vándorlás iránya (2010) 
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Odavándorlás helye 

Győr-Moson-Sopron 470 67 112 134 213 80 115 - 137 85 99 269 58 239 96 112 40 255 408 96 3 085 

Vas 320 34 52 29 61 37 54 202 53 22 38 38 8 111 45 35 28 - 246 192 1 605 

Fejér 1 300 210 98 76 125 85 - 102 146 58 96 216 37 704 183 104 317 42 374 75 4 348 

Komárom-Esztergom 585 59 52 91 157 59 245 203 97 48 83 - 39 423 77 89 33 48 108 34 2 530 

Veszprém 751 88 58 58 104 45 359 285 49 45 62 104 22 276 136 68 80 205 - 200 2 995 

Forrás: Demográfiai évkönyv 2010 alapján szerkesztette Szalka É. 

 

A külföldiek letelepedése a megyében jóval magasabb, mint a szomszédos megyékben  

(23. ábra). 2010-ben több mint kétszer annyi külföldi költözött a megyébe, mint a többi területre. A 

legtöbben Romániából és Szlovákiából települtek ide.  
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23. ábra: Győr-Moson-Sopron és a szomszédos megyékbe költöző külföldiek száma (2010, fő) 

 
Forrás: Demográfiai évkönyv 2010 alapján szerkesztette Szalka É. 

 

A megye lakosságának folyamatos emelkedése a belföldi és nemzetközi vándorlási különbözet pozitív 

változásának köszönhető, melyek mértéke jóval meghaladta a természetes szaporodás csökkenésével 

járó népességcsökkenést, s így a megye tényleges szaporodási mutatója az elmúlt 11 évben pozitív 

mérleget mutat. 

A tényleges szaporodási mutató vizsgálatakor megállapítható 2004. év kivételével a tényleges 1000 

főre számolva minden évben pozitív a megyében, ugyanakkor a szomszédos megyéknél ez nem 

mondható el. A szomszédos megyék lakossága 2007-től kezdődően évről évre csökken. (24. ábra) 

 

24. ábra: A tényleges szaporodás alakulása 1000 főre vetítve (2001-2011) 

 
Forrás: KSH Datastar alapján szerkesztett Szalka É. 

 

A kistérségek népességének alakulása változatos képet mutat a megyében. A természetes szaporodás 

mindegyik kistérségben csökkent, ugyanakkor a belföldi vándorlások különbözetének 10 éves átlaga 

változatos képet mutat. 2010-ben 2001-hez viszonyítva a Sopron-Fertődi kistérségek népessége 

változott a legnagyobb mértékben, meghaladva a megyei átlagot is, 5,7%-kal nőtt, melynek oka a 

belföldi vándorlás magas aránya. Ugyancsak nőtt a győri és a mosonmagyaróvári kistérségben élők 

létszáma 4,5, illetve 3,2%-kal. A legnagyobb népesség csökkenés a Kapuvár-Beledi és a Csornai 

kistérségekben figyelhető meg, ahol a legnagyobb természetes fogyás még elvándorlással is párosult 

(9. táblázat).  
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9. táblázat: A lakónépesség változása a kistérségekben 

Kistérség 

Lakónépesség Természetes 

szaporodás, 

illetve fogyás 

A belföldi 

vándorlási 

különbözet az év  

végén, fő 

változása a 

2001. év 

végéhez, % 
2000–2010. évi átlaga  

ezer lakosra 

Csornai 33 853 -5,1 -5,1 -0,7 

Győri 183 422 4,5 -1,5 4,6 

Kapuvár–Beledi 23 191 -5,9 -4,8 -2,6 

Mosonmagyaróvári 74 860 3,2 -1,7 1,2 

Pannonhalmai 16 730 -3,9 -4,9 1,9 

Sopron–Fertődi 99 314 5,7 -3,6 8,1 

Téti 18 597 -4,0 -5,4 0,8 

Győr-Moson-Sopron megye 449 967 2,4 -2,8 3,7 

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 2010. 

 

25. ábra: A megye népességének megoszlása nemek szerint (2001-2012) 

 
Forrás: KSH Datastar alapján szerkesztette Szalka É. 

 

A népesség kor szerinti megoszlásában a megye helyzete hasonló az országos átlaghoz. A 2005. és 

2010. évi adatokat tekintve szembetűnő a népesség elöregedése. 2010-ben az országban a női lakosság 

7,6%-a 30-34 év között volt és 7,7%-a 55-59 év között míg 26,74 %-uk 60 év feletti. A férfiak 

esetében a 8,86%-uk 30-34 év közötti és 8,45%-uk 35-39 év közötti és a férfilakosság 18,68%-a 

elmúlt 60 éves. 

A megyére az öregedés jellemző. 1990 és 2011 között folyamatosan csökkent a gyermeknépesség 

eltartottsági rátája, ezzel szemben az idős népesség eltartottsági rátája a vizsgált időszakban 

folyamatosan emelkedett, és 211-ben már magasabb volt, mint a gyermek eltartottsági ráta, ami 

alátámasztja azt a tényt, hogy a megye lakossága folyamatosan öregszik, amelyet a megyei öregségi 

index is jól mutat, tehát az idősek fiatalokhoz viszonyított aránya növekszik. 

A kistérségeket vizsgálva 2010-ben a 60 év felettiek aránya a Csornai és Kapuvár-Beledi kistérségben 

volt a legmagasabb (23,3 illetve 26,6%). A Mosonmagyaróvári kistérségre a „fiatalodás”jellemző, a 

megyében itt a legkisebb a 60 év felettiek aránya (20,4%). 
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26. ábra: Magyarország és Győr-Moson-Sopron megye korfája (2005, 2010) 

 
 

 
Forrás: Mikrocenzus 2005. alapján szerkesztette Hardi Tamás, Demográfiai évkönyv 2010  

 

Település szinten tekintve a megyén belül jellemző eltérő népesedési folyamatok területileg 

koncentráltan jelennek meg. 2001 és 2011 között a legjelentősebb, 21% feletti népességnövekedést 

mutató települések (Dör kivételével) Sopron, Győr és Mosonmagyaróvár agglomerációs zónájában 

találhatóak, valamint kiemelkedik Fekete erdő, Győrzámoly és Vámosszabadi, melyek 40% feletti 

népesség növekedést értek el. A népességszám alakulásának területi megoszlása követi a bemutatott 

tengelyek pozitív hatását és a közlekedési árnyékban lévő területek kedvezőtlenebb helyzetét. (27. 

ábra) Kiemelendő, hogy a népességnövekedések hatásaira, az abból fakadó plusz feladatokra a 

legtöbb település jelenleg nincs felkészülve. 

 

27. ábra: A települések népesség-változásának aránya (2001-2011) 

 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Vasárus G.  
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Ugyanakkor a déli peremterület esetében ez a két mutató is alacsony maradt. A 21% feletti csökkentést 

elszenvedő települések Cakóháza és Várbalog kivételével a megye déli peremén találhatóak, Csér és 

Edve 30% feletti lélekszám csökkenést mutatott.  

A megye népessége az elmúlt időszakban kis mértékben növekedett, azonban ez a növekedés nem a 

gyermekszám emelkedésének köszönhető, hanem a munkahely miatt a megyébe költöző felnőtt 

lakosságnak, amely egyrészt jó, de másrészről az idősebb korosztály létszámát emeli. Ezzel szemben 

nagymértékben növekedett az idős népesség eltartottsági rátája, amelynek szinten tartása illetve 

csökkentése lenne a jövő egyik fontos feladata. Fontos lenne a fiatalok megtartása a megyében, illetve 

ha növekedhetne a gyermeknépesség eltartottsági rátája. Ha az említett két mutatóban nem történik 

változás, akkor a jövőben a megye munkaképes lakosságának nagy része 60 év feletti lesz. 

 

6.2. NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK 
 

A nemzeti és etnikai kisebbségek számának és arányának megállapításához csak a népszámlálások 

nyújtanak hiteles adatot. Ennek értelmében a legközelebbi népszámlálás a 2011. évi, de ezek adatához 

még nem lehet hozzájutni, így csak a 2001. évi adatok alapján lehet a megyét és a kistérségeket 

jellemezni. A megyében élő nemzetiségek aránya az országos átlag alatt van. Ennek ellenére a 

megyében nagyon jelentős számú és arányú nemzetiségi településeket találtatunk, amelyek kisebbségi 

önkormányzatot is működtetnek.  

A megyében jelenleg 8 kisebbségnek van önkormányzata: 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzatok (20 önkormányzat) 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat (16 önkormányzat) 

 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (10 önkormányzat) 

 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (1 önkormányzat) 

 Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat (1 önkormányzat) 

 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (1 önkormányzat) 

 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (1 önkormányzat) 

 Román Nemzetiségi Önkormányzat (1 önkormányzat) 

Az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt azok száma, s népességen belüli aránya, akik a népszámlálás 

során valamely nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A 2001. évi népszámlálási adatokból jól 

látható, hogy a megyében nőtt a nemzetiségek száma, a növekedés meghaladja az országos átlagot. 

(10. táblázat) Fontos változás, hogy a történelminek nevezhető nemzetiségek mellett napjainkra 

megjelentek a bevándorló (arab, afrikai, kínai) népesség is. 

 

10. táblázat: A főbb hazai kisebbségi csoportok száma és aránya (1990, 2001)
10

 

 
Év 

A kisebbségek Ebből: 

aránya (%) létszáma (fő) cigány horvát német szlovén egyéb 

Ország 
1990 2,24 232.751 142.683 13.570 30.824 1.930 43.744 

2001 3,08 314.060 190.046 15.620 62.233 3.040 43.121 

Nyugat-

Dunántúl 

1990 1,76 17.743 6.032 6.841 1.737 1.678 1.455 

2001 1,99 19.937 6.788 7.009 3.293 1.822 1.025 

Megye 
1990 1,03 4.391 1.126 1.558 845 27 835 

2001 1,31 5.733 1.371 1.954 1.816 77 515 

Forrás: KSH Népszámlálás 1990 és 2001 alapján szerkesztette Hardi T.  

 

A megyében a nemzetiségi és etnikai kisebbségek közül legnagyobb számban a horvátok (34%), a 

németek (31,17%), és a cigányok (23,9%) vannak jelen. A 2001. évi népszámlálás adatai alapján 

megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megye 87 településén élnek horvátok, 85 településen 

németek, és 71 településen romák. A német nemzetiség elsősorban a nyugati határ mentén, a Sopron–

                                                           
10 A népszámlálási statisztika megkülönböztet magyar, hazai kisebbségi és egyéb nem hazai nemzetiségi csoportot. A hazai kisebbségi 

csoportba 13 nemzetiséget sorol: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán. 

Aktuális közigazgatási beosztás szerint. 
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fertődi és Mosonmagyaróvári kistérség területén él, de jelentős számban élnek a Győri kistérségben is. 

A megyéhez csatolt bakonyi településeken is hagyományosan jelen van a német nemzetiségi kultúra, 

bár a népszámlálás adatai nem igazolják a nemzetiség magas arányát. 

A népszámlálás alkalmával a megye lakosai közül 1368-an vallották magukat cigánynak, 58 

településen (28. ábra). Viszonylag magas aránnyal csak egészen kis települések esetében 

találkozhatunk. Gyalókán 10,7% (8 fő), Csér 7,7% (3 fő), Szakony 5,6% (29 fő), Iván 5,1% (70 fő). 

Nagyobb lélekszámú csoportokkal a városokban találkozhatunk. Győrben 604 fő, Sopronban 114 fő, 

Csornán 72 fő, Kapuváron 72 fő, Mosonmagyaróváron 62 fő volt roma a népszámlálás idején. 

 

28. ábra: A roma lakosok száma és aránya a megyében (2001) 

 
Forrás: KSH Népszámlálás 2001 alapján szerkesztette: Hardi T. 

 

Külön kell megemlíteni azokat a szlovák lakosokat, akik Pozsonyból a határ menti magyar 

településekre költöznek. A szlovák főváros lakóhelyi szuburbanizációja az uniós csatlakozás, de 

különösen a schengeni határrend bevezetése óta érinti a magyar településeket. Leginkább a határral, s 

így magával Pozsony fővárossal határos Rajka települést, de mellette a beköltözés markáns jelenség 

még Dunakilitin, de ma már Feketeerdőn, s Mosonmagyaróváron is (s más, a kistérségben található 

településen is). Az átköltözők csak lakóhelyet létesítenek magyar területen, de mindennapi életvitelük 

a szlovák fővároshoz köti őket, tehát naponta ingáznak a határon át. 

 

6.3. FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK ÉS MUNKAERŐPIAC 
 

6.3.1. A foglalkoztatás alakulása 

A Lisszaboni Stratégia fő célja − Európa versenyképességének növelése a tudással − jelzi, hogy a 

tudás-intenzív ágazatok nagy jelentőségűek, melyhez a megfelelő munkaerő- utánpótlást is biztosítani 

kell. Itt emelkedik ki a vállalatoknál a K+F és innováció, valamint a szakmai együttműködésben a 

partner felsőoktatási intézmények szerepe. (Filep 2009) Győr-Moson-Sopron megye a 

munkaerőpiacon kettős funkciót lát el, egyrészt Szlovákia határ menti területéről a munkaerő fogadó 

területe, másrészt az Ausztriába irányuló munkaerő kibocsátója. A ki- és beáramló munkaerő 

nagymértékben befolyásolja a megye munkaerőpiacát. A szlovák munkavállalók aránya Győr-Moson-

Sopron megyében jócskán meghaladja a többi külföldi munkavállalóét, a magyarországi szlovák 

munkaerő közel 10%-a itt dolgozik. Ennek oka azzal magyarázható, hogy a megye vonzó célpontot 

jelent a szlovákiaiak számára, mivel a két térség foglalkoztatási szerkezete eltérő, szlovák részen a 

lakosság jelentős hányada még mindig a mezőgazdaság területén dolgozik. A legtöbb szlovákiai 

vendégmunkás a feldolgozóiparban, az építőiparban helyezkedik el, de kiugró a gépkezelők és az 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Romák aránya

%

5  - 10   (4)

0,01 - 5   (67)

0   (110)

Lélekszám (fő)


740


370

 74

Települések

közigazgatási határa

Kistérségek határa



48 

egészségügyben dolgozók száma is. A fentiek mellett kiemelt helyen áll az oktatás, mely jelentősen 

hozzájárul a város és a térség humán potenciáljának fejlesztésében, s ezen keresztül a gazdaság 

teljesítőképességének növelésében. (Tamándl 2011) 

Összességében elmondható, hogy az utóbbi esztendőkben dinamikussá vált megyénk munkaerő-piaca. 

Ezt igazolja két további fontos jelenség is. Egyrészt az ország különböző megyéiből számottevő 

munkaerő beáramlás zajlik. Ennek mértéke jelenleg még vizsgálat tárgyát képezi. Korábban ez a 

jelenség bizonyos jól meghatározható szakmai végzettségeket jelentett elsősorban, ugyanakkor 2012 

őszén már azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag valamennyi szakmacsoportban beazonosítható 

jelenséggé vált.  

Ez utóbbi jelenség érthető, hiszen az ország munkaügyi központjai közül a bejelentett, nem támogatott 

új álláshelyek száma rendszerint Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb. A piaci szereplők, a 

vállalkozások, különböző stratégiák mentén rendszeresen toboroznak munkavállalókat az ország 

különböző részeiből. Csak utalunk rá röviden, hogy például munkaerő-piaci program indult 2012 

nyarán pilotprojekt jelleggel. Ennek az a célja, hogy a megyei fémipari hiányszakmákban a jelen 

időszakban felmerülő azonnali keresletre – amelyet iskolarendszerű képzéssel nem lehet megoldani – 

Észak-Magyarországon élő munkanélküli szakemberek elhelyezésével szülessen válasz. A cél 

elsősorban természetesen az, hogy az itt élő munkanélküli emberek számára biztosítson elsősorban 

elhelyezkedési lehetőséget a munkaügyi szervezet, de a megye, a gazdasági térség versenyképessége, 

vállalkozások aktuális munkaerő igénye nélkülözhetetlenné teszi bizonyos gyors megoldások 

keresését. 

2012 augusztusában a munkanélküliek létszáma 526.861 fő volt az országban, ami az egy évvel 

korábbihoz képest 22 ezer fővel kevesebb és 11,9%-os munkanélküliségi rátát eredményezett. A teljes 

megfigyelt népességre vonatkozó munkanélküliségi ráta értéke 0,5 százalékponttal alacsonyabb az egy 

évvel korábbinál. 

2012 augusztusában Győr-Moson-Sopron megyét illetően a regisztrált munkanélküliek száma a 

vizsgált időszakban 9313 fő, mely 1452 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. A 

munkanélküliségi ráta 4,6% volt, mely 0,6 százalékponttal alacsonyabb az előző évhez viszonyítva. 

Győr-Moson-Sopron megye munkanélküliségi rátája a megyék viszonylatában hosszú ideje a 

legalacsonyabb, míg a legmagasabb értékkel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendelkezik (23,3%), 

mely 18,7 százalékponttal magasabb, mint megyénkben.  

A megyében elsősorban a külföldi befektetőknek köszönhetően a gazdaságban meghatározó szerepet 

tölt be a gépipar. A térség legdominánsabb vállalata az Audi Hungária Motor Kft., melynél az 

alkalmazottak létszáma a fejlesztéseknek köszönhetően 2011 szeptemberére elérte a 7000 főt, s 2013-

ig várhatóan további 2100 fővel fog gyarapodni a foglalkoztatottak létszáma. A fejlesztések 

közvetetten is kihatnak a munkaerőpiacra, hiszen a társaság részére bedolgozó és a vele kapcsolatban 

lévő kis- és középvállalkozásoknál is munkaerő-felvételre lehet számítani. 

Az iparban foglalkoztatottak száma 2012 első negyedévében 47,5 ezer fő volt, alágazatai közül is 

kiemelkedik a járműgyártás, mely területen dolgozók aránya az előző év azonos időszakához képest 

14%-kal 16,2 ezerre növekedett. A gumiipar és a fémipar területén nagyobb, míg az élelmiszeriparban 

kevesebb volt a foglalkoztatottak létszáma a tavalyi évhez képest. Ezen kívül a megyében és Győrött 

is jelentős a szállítás, raktározásban dolgozók hányada (14%).  

Az előző év azonos időszakához képest az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos 

átlagnál több mint kétszer nagyobb mértékben, 9,9%-kal emelkedett és 215,4 ezer Ft-ot tett ki. Területi 

összehasonlításban a megyei szervezeteknél dolgozók fizetése a szellemi foglalkozásúak tekintetében 

(267,9 ezer Ft) Budapest, valamint Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megyéket követve az ötödik 

legkedvezőbb értéket képviselte, a fizikaiaké (180,1 ezer Ft) viszont Győr-Moson-Sopronban érte el a 

legmagasabb szintet. A bérek a versenyszférában 224,1 ezer Ft-ot, a költségvetés területén 188,7 ezer 

Ft-ot tettek ki, előbbi 13%-kal magasabb, utóbbi azonban 1,3%-kal alacsonyabb a tavaly január-

márciusinál, amiben a közfoglalkoztatás is szerepet játszott. A nemzetgazdasági ágak közül a szellemi 

foglalkozásúak fizetése a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (156,5 ezer Ft), a fizikaiaké pedig az 

oktatásban (106,7 ezer Ft) volt a legalacsonyabb, a legkedvezőbb keresetek pedig mindkét 

foglalkozási körben az ipart jellemezték.  
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6.3.2. Csökkenő munkanélküliség a szezonális trendek jelenségei mellett 

2012 júniusában közel négy esztendő mélypontját érte el megyénkben a munkanélküliség. Ebben a 

hónapban 9000 fő alá került a munkanélküliség. 

Korábbi elemzések megmutatták, hogy a megyében nyilvántartott álláskeresők számát tekintve 2010 

márciusától egyértelmű csökkenő tendencia figyelhető meg (33. ábra), 2010 októberében 2124 fővel 

volt kevesebb a nyilvántartott álláskeresők száma az előző év azonos időszakához képest. 2011-ben az 

év elején történő emelkedést leszámítva nagymértékben csökkent az álláskeresők száma, mely 

augusztusban 10.765 fő volt. A 2011-es év átlagát (január-augusztus) tekintve a mutatószámok 

javulást mutattak a 2010. év (január-augusztus) átlagokhoz képest.  

2012. augusztusban az álláskeresők 41,6%-a volt férfi, míg 58,4%-uk nő. Arányuk az elmúlt 

hónapokban változatlan maradt. Az elmúlt hónapban a férfi álláskeresők száma az előző hónaphoz 

viszonyítva 1,5%-kal emelkedett, míg a nőké 3,0%-kal magasabb. Megyénkben hosszú ideje 

magasabb a női munkanélküliek aránya a regisztrált álláskeresők között.  Ezzel az adattal kapcsolatban 

jelezzük, hogy az országban elsőként indult nem humán szakmában a munkanélküli nők számára 

elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci mintaprojekt. Ennek keretében – megfelelő képzést követően – a 

járműipar területén nyílik elhelyezkedési lehetőség a programban részt vevő hölgyek számára. 

Várhatóan 2012 októberében kezdheti meg első csoportjuk a munkát Győrben, az Audi Hungária 

Motor Kft. kötelékében. 

Szintén 2012. nyári végi, munkaügy szervezeti adatok szerint megállapítható, hogy Győr-Moson-

Sopron megyében a munkanélküliek iskolai végzettségi összetétele eltér az országos tendenciáktól, 

ahol az alapfokú végzettségűek vannak a legnagyobb arányban. Megyénkben az álláskeresők nagy 

része (60,3%) középfokú végzettséggel rendelkezik, 27,7% legfeljebb általános iskolát végzett el és 

11,9% rendelkezik felsőfokú tanulmányokkal. A képzetlenek aránya a második legalacsonyabb értékű 

az országban, mely a jobb foglalkoztatási helyzetnek köszönhető, valamint annak, hogy a tervezett 

képzéseknél elsősorban a képzetlenek kerülnek bevonásra, mellyel az elhelyezkedési lehetőségeik 

javulnak. 

 

29. ábra: Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében (2008. januártól 2012. 

augusztusig) 

 
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja adatai alapján 
készítette Pőcze E. és Kara Á. 

 

A megyei munkaügyi szervezet nyilvántartásában szereplő regisztráltak 59,0%-a 26 és 50 év közötti 

korosztályhoz tartozik, míg 22,7%-uk 50 év feletti és 18,4% 25 év és alatta lévő. 
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A szezonalitás a munkaerő-piacon azt jelenti, hogy mezőgazdasági, idegenforgalmi, építőipari (megyei 

és külföldi) idénymunkák befejeztével – mint minden esztendőben – az év végéhez közeledve 

várhatóan ismét növekedésnek indul a regisztrált álláskeresők száma. 

A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerét az az alapvető elképzelés határozza meg, mely szerint a 

közfoglalkoztatásnak átmeneti segítséget kell nyújtania a munkanélküliek számára. Az átmeneti 

segítségnyújtás azt jelenti, hogy ameddig a nyílt munkaerő-piacon nem talál állást a munkanélküli, 

addig is tudjon értékteremtő tevékenységet folytatni. 

A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszere három pilléren áll. Így állami, önkormányzati és az ún. Start-

mintaprogramokról beszélhetünk. A téti kistérségi Start-mintaprogram egyedülálló kezdeményezés 

Győr-Moson-Sopron megyében. A célja az, hogy hátrányos helyzetű munkavállalók értékteremtő 

tevékenységet tudjanak folytatni saját településükön. További cél, hogy a sikeres programmal kellő 

mértékben indokolható legyen a fejlettebb gazdasági régiókban is szükséges közfoglalkoztatási 

mintaprogramok megvalósítása. Korábban az ún. LHH-s térségekben, tehát a leghátrányosabb 

helyzetű térségekben volt lehetőség ezeknek a mintaprogramoknak az elindítására. 2012-ben kísérleti 

jelleggel három olyan kistérségben engedélyezte a Belügyminisztérium a Start-mintaprogram 

elindítását, amelyeket nem a leghátrányosabb helyzetű térségekben kívántak megvalósítani. A téti 

kistérségi Start-mintaprogramban 15 önkormányzat 31 projektje nyert támogatást, ahol jelenleg 155 fő 

foglalkoztatása zajlik 8 órában. Növénytermesztés, valamint a termények feldolgozása, mezőgazdasági 

földutak rendbetétele, vízelvezetési problémák megoldása, továbbá olyan feladatok tartoznak a 

tevékenységi körbe, amelyek a település feladatainak ellátásához kapcsolódik. Az eredeti szándékok 

szerint minden Start-mintaprogramhoz képzés kapcsolódik. 

Az önkormányzati, hosszabb időtartam közfoglalkoztatás révén az eddigiek során 1573 fő került 

bevonásra (1255 fő 6 órában, 318 fő 8 órában). A központi cél a foglalkoztatott létszám 

maximalizálása. Jellemzően 6 órában 70-80%-os támogatási mérték kerül megállapításra 5 hónapos 

időtartamra. A megyei munkaügyi szervezet adatai azt mutatják, hogy az országos közfoglalkoztatási 

programban a megyében 15 szervezet részére biztosítottak lehetőséget 1290 fő közfoglalkoztatott 8 

órás munkavégzésére. Augusztus végéig 1571 sikeres közvetítés történt. Ebben a közfoglalkoztatási 

programban a legnagyobb a fluktuáció. 

 

6.3.3. A munkanélküliek ellátása, a foglalkoztatás elősegítése 

2012 augusztusában 1758 fő részesült álláskeresési járadékban, 343 fő pedig álláskeresési segélyben 

Győr-Moson-Sopron megyében. Foglalkoztatás helyettesítő támogatást augusztusban 1492 fő kapott.  

Korábban utaltunk rá, hogy az országban a legtöbb nem támogatott bejelentett új álláshely rendszerint 

megyénkben van. Így jelezzük, hogy 2012. március végén 1 927 db, 2012. június végén 1766 db, 

2012. július végén 1615 db, 2012. augusztus végén pedig 1334 betöltetlen álláshelyet kínáltak a 

megyei munkaügyi központban a munkát keresők számára. 

 

6.4. JÖVEDELMI HELYZET 
 

6.4.1. A gazdaság jövedelemtermelése 

Győr-Moson-Sopron megye bruttó hozzáadott értéke piaci beszerzési áron 2010-ben meghaladta az 

1348 milliárd forintot, és ezzel az egyetlen olyan megye, amelyben az egy főre jutó GDP több mint 

másfélszeresen (156,7%) meghaladja a Pest megye nélküli vidéki átlagot. (30. ábra) A fejlettségi 

mutató értéke a vizsgált vidéki átlaghoz képest 2000-ben még ennél is kedvezőbb volt (167,0%), ami 

2001-re több mint 10 százalékpontot csökkent, majd 150-155% körül stabilizálódott, így a megye a 

jelentősnek mondható csökkenés ellenére is megőrizte vezető helyét a megyék rangsorában. A vizsgált 

időszakban csupán egyetlen évre, 2005-ben szorult a második helyre, amikor is Komárom-Esztergom 

megye– amely jelentős növekedést tudhat magáénak 2000 és 2005 között – értékei bizonyultak 

jobbnak. A keleti szomszéd eredményeinek javulása mellett figyelemre méltó Fejér megye drasztikus 

visszaesése is.  
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30. ábra: Az egy főre jutó GDP a Pest megye nélküli vidéki átlag százalékában, megyénként (2000-

2010, %) 

 
Forrás: KSH alapján szerkesztette Monostori Á. 

 

6.4.2. Az önkormányzatok jövedelme 

Nemzeti szinten a helyi adóbevételek összege 2000 és 2005 között közel másfélszeresére, 222-ról 326 

milliárd forintra emelkedett, 2010-ben pedig meghaladta a 455 milliárd forintot, amely átlagosan a 

helyi költségvetések forrásainak 16,4%-át adta. A Pest megye nélküli vidéki átlag azonban csak 

12,3%. (11. táblázat) Győr-Moson-Sopron megyében tíz év alatt háromszorosára növekedtek a helyi 

adóbevételek, míg a Pest megye nélküli vidéki átlag csak 2,4-szeres növekedést mutatott. Míg a 

környező megyék közül csupán Komárom-Esztergom megye büszkélkedhet jobb eredménnyel (3,5-

szeres növekedés), addig a többi megyéről az említett átlag körüli vagy az alatti értékekkel 

találkozhatunk. A megye kistérségeinek azonos mutatói azonban jelentős különbségeket mutatnak. 

Míg a Győri kistérség igen kedvező, 3,6-szeres növekedést mondhat magáénak, a Mosonmagyaróvári, 

Sopron-Fertődi és Téti kistérség a Pest megye nélküli vidéki átlag körül, addig a Csornai, Kapuvár-

Beledi és Pannonhalmai kistérségek átlag alatt teljesítettek. 

 

11. táblázat: Helyi adó bevételek súlya az önkormányzati bevételekben (2000, 2005, 2010) 

Megye, kistérség 

Helyi adóbevételek Egy lakosra jutó helyi 

adó bevétel összesen megoszlása aránya a tárgyévi 

bevételekben Millió Ft % Ft 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Csornai 289 465 580 3,2 2,8 2,2 7,1 6,0 6,6 8 093 13 234 17 137 

Győri 4 641 9 356 16 714 51,6 56,6 62,1 17,6 20,9 27,4 26 471 52 601 91 123 

Kapuvár-Beledi 269 329 477 3,0 2,0 1,8 9,2 6,7 6,7 10 861 13 692 20 558 

Mosonmagyaróvári 1 585 2 709 4 038 17,6 16,4 15,0 18,7 17,8 21,1 21 829 37 067 53 945 

Pannonhalmai 104 117 169 1,2 0,7 0,6 7,8 3,7 5,8 6 090 6 834 10 084 

Sopron-Fertődi 2 041 3 432 4 784 22,7 20,8 17,8 13,4 12,7 15,8 21 876 36 095 48 167 

Téti 62 112 152 0,7 0,7 0,6 4,2 3,8 5,0 3 183 5 781 8 163 

Győr-Moson-Sopron 8 991 16 519 26 913 8,3 8,8 10,4 15,0 15,6 20,3 20 518 37 407 59 812 

Fejér 9 990 15 841 20 009 9,2 8,4 7,7 17,7 16,6 17,5 23 334 36 983 46 957 

Komárom-Esztergom 5 630 14 586 19 554 5,2 7,7 7,5 15,8 20,1 21,7 17 759 46 335 62 792 

Vas 5 862 8 252 11 142 5,4 4,4 4,3 17,9 13,4 14,7 21 780 31 216 43 240 

Veszprém 7 437 12 018 15 904 6,8 6,4 6,1 15,1 14,2 14,4 20 012 32 925 44 602 

Megyék (Pest nélkül) 108 794 188 395 259 701 100,0 100,0 100,0 11,1 10,7 12,3 14 763 26 090 37 024 

Forrás: MÁK és KSH alapján szerkesztette Monostori Á. 

 
Minél magasabb a helyi adóbevételek aránya a helyi bevételekben, annál kedvezőbb helyzetben 

vannak a helyi önkormányzatok, hiszen növekszik a szabadon felhasználható forrásaik köre, javul az 

esélyük a külső – pl. Európai Uniós – fejlesztési források felhasználására, a szükséges 
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társfinanszírozás biztosítására. Ebben a tekintetben is csak Komárom-Esztergom megye helyzete jobb 

némileg. A Győri, Mosonmagyaróvári és Sopron-Fertődi kistérségek pedig kifejezetten kiemelkednek 

a megye kistérségei közül, amelyet kistérségi központjaiknak köszönhetnek. (12. táblázat) 

 

12. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb iparűzési adó bevétellel rendelkező települései 

(2010) 

Megye, település 
IPA bevétel 

IPA bevétel  

változása 

IPA aránya  

a megye 

összesenben 

Egy főre 

jutó IPA 

bevétel 

IPA aránya 

a helyi 

adókban 

ezer Ft 2000=100% % Ft % 

Győr-Moson-Sopron megye 22 524 441 294,9 100,0 50 058 83,7 

Győr 13 601 281 379,1 60,4 103 615 87,3 

Sopron 2 592 190 189,7 11,5 42 666 73,5 

Mosonmagyaróvár 1 668 065 215,9 7,4 50 575 77,5 

Forrás: MÁK és KSH alapján szerkesztette Monostori Á. 

 

6.4.3. A lakosság jövedelme 

A lakossági jövedelmek különbségeit talán legjobban az egy lakosra jutó SZJA alapját képező 

jövedelmek reprezentálják. A listát Fejér és Komárom-Esztergom megye vezeti (13. táblázat), míg 

Győr-Moson-Sopron – már némileg az országos átlag alatti értékkel – a harmadik az egy állandó 

lakosra jutó SZJA alapot tekintve. A 2000-ben második helyezett Vas megye Veszprém megyével 

egyetemben jelentős lemaradást mutatnak. A megyén belül azonban jelentős különbségek 

tapasztalhatók. Amíg a Győri kistérség 10 százalékponttal az átlag felett helyezkedik el, addig a 

Kapuvár-Beledi kistérség 20-szal alatta és a többi kistérség sem haladja meg az országos átlag 95%-át, 

ez jelentős pozícióromlás, mivel 2000-ben a Győri kistérség mellett a megye, a Mosonmagyaróvári és 

a Sopron-Fertődi kistérség adatai is meghaladták az országos átlagot. 

 

13. táblázat: A lakossági jövedelem alakulása (2000, 2005, 2010) 

Kistérség, megye 

Egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó-alapot 

képező jövedelem 

ezer Ft az országos átlag %-ában 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Csornai 313 542 1 580 87,5 90,0 85,4 

Győri 472 770 2 041 131,8 128,0 110,3 

Kapuvár-Beledi 322 523 1 474 89,8 86,9 79,7 

Mosonmagyaróvári 374 587 1 711 104,5 97,5 92,5 

Pannonhalmai - 557 1 643 - 92,5 88,8 

Sopron-Fertődi 372 605 1 692 103,8 100,5 91,5 

Téti 317 549 1 599 88,5 91,2 86,4 

Győr-Moson-Sopron megye 400 654 1 811 111,8 108,6 97,9 

Fejér megye 407 671 1 882 113,8 111,4 101,7 

Komárom-Esztergom megye 363 652 1 876 101,4 108,4 101,4 

Vas megye 401 641 1 738 112,0 106,5 93,9 

Veszprém megye 361 599 1 660 100,7 99,5 89,7 

Magyarország 358 602 1 850 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Monostori Á. 

 

Csak az elmúlt 10 évben 36%-kal, 209-ről 284-re emelkedett az ezer lakosra jutó személygépkocsik 

száma a megyékben – Pest nélkül. A környező megyék közül mindegyik az országos és vidéki átlag 

fölött helyezkedik el. Sőt, ez esetben Győr-Moson-Sopron megye második helyen áll Vas után. A 

régió kistérségei is az átlagosnál kedvezőbb értékkel rendelkeznek. Ezek sorából meglepő módon a 

Kapuvár-Beledi kistérség emelkedik ki 334-es értékével. Ugyanakkor a látható jövedelmek esetében 

jelentősen elmarad az átlagtól.   
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6.5. NEVELÉS-OKTATÁS  
 

6.5.1. Óvodai nevelés 

Győr-Moson-Sopron megye a 2010/2011-es tanévben 224 óvodai feladat-ellátási hellyel rendelkezett. 

Az óvodáskorú népesség száma megyei szinten növekedést mutat. Míg 2005/2006-ban 13 610 

gyermek járt a megyében óvodába, addig 2010/2011-ben már 15 276 fő, amely 12,24%-os emelkedést 

jelent. Az óvodába járó gyermekek számának növekedését követte a főállású óvoda-pedagógusok 

számának 3,04%-os, az óvodai csoportok számának 3,69%-os, valamint az óvodai férőhelyek 8,87%-

os bővítése. Egy gyerekcsoportra átlagosan 2 pedagógus jutott a megyében a 2010/2011-es tanévben 

(NEFMI 2011). 

 

6.5.2. Általános iskolai oktatás 

Az általános iskolai tanulók száma a 2005/2006-os tanévben 35 650 fő volt, addig 2010/2011-es 

tanévben már csupán 31 947 gyerek járt alapfokú oktatási intézménybe, ez 10,39%-os csökkenést 

jelent. Az általános iskolás korú gyermekek számának csökkenése maga után vonta az általános iskolai 

feladat-ellátási helyek számának 12,12%-os visszaesését, valamint az iskolai osztályok 15,18%-os 

csökkenését megyei szinten,. 2010/2011-ben 4232 tanuló kezdte el az 1. osztályt, a 8. évfolyamot 

4558-an végezték el. A tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan a pedagógusok száma is csökkent 

az általános iskolákban. Az alapfokú oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben 3130 főállású 

pedagógus oktatott, 14,67%.-kal kevesebb, mint 2005/2006-ban. Az egy pedagógusra jutó tanulók 

száma a megyében 10,2, az egy osztályra jutó tanulók száma a megyében 19,8 volt a 2010/2011-es 

tanévben. (NEFMI 2011) A 14. táblázat mutatja be a bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladat-

ellátási helyek számát kistérségi bontásban. 

 

14. táblázat: Bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladat-ellátási hely (2009) 

Kistérség 

Települések 

száma 

összesen. 

Bölcsődei, 

óvodai és 

általános 

iskolai fh 

Óvodai és 

általános 

iskolai 

Bölcsődei és 

óvodai 

Csak 

általános 

iskolai 

Csak óvodai Egyik sem 

Csornai 34 1 14 0 1 9 9 

Győri 27 4 20 1 0 1 1 

Kapuvár-Beledi 18 1 11 0 0 1 5 

Mosonmagyaróvári 26 5 13 0 0 4 4 

Pannonhalmi 18 1 9 0 1 1 6 

Sopron-Fertődi 40 3 18 0 0 6 13 

Téti 19 1 8 0 0 4 6 

Győr-Moson-Sopron megye 182 16 93 1 2 26 44 

Forrás: A gyermekek nappali felügyeletét, nevelését biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon KSH, 

2011, pp. 26. 

 

6.5.3. Középfokú oktatás 

Győr-Moson-Sopron megyében a középfokú oktatás szakiskolákban, speciális szakiskolákban, 

gimnáziumokban és szakközépiskolákban folyik. A középfokú oktatás térben erősen koncentrált 

jellegű: a középiskolák több mint fele Győrött koncentrálódik, kínálatával Győr Dunántúl legnagyobb 

középiskolai centruma. A megye másik iskolavárosa Sopron. A szakközépiskolák és gimnáziumok 

döntő többségét az önkormányzatok működtetik, de megyénkben kiemelkedő az egyházi fenntartású 

intézmények aránya is. (Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú… 2007) A középiskolai feladat-

ellátási helyek száma 2005/2006-os félévről a 2010/2011-es félévre 9,09%-kal emelkedett. 2005/2006-

ban a középfokú oktatásban résztvevő tanulók közül 5736-an szakiskolában (szakmunkásképzőben) 

tanultak, 2010/2011-re a létszámuk 6342-re emelkedett (+10,56%). Ebben az időszakban a speciális 

szakiskolai létszám is jelentősen növekedett (+20,7%). Az általános képzést nyújtó és a felsőfokú 

tanulmányokra eredményesebben felkészítő gimnáziumokban a vizsgált időszak alatt a tanulók száma 

12,24%-kal csökkent. A szakközépiskolába járó tanulók száma 10,05%-kal emelkedett. A középfokú 

oktatásban együttesen 1,78%-kal emelkedett a tanulók száma. (NEFMI 2011) Míg az 1990-es évek 
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elején Győr-Moson-Sopron megye a gimnáziumi pozíciói erősítésére törekedett, addig az elmúlt 

esztendőkben hangsúlyosabbá vált a szakiskolai és a szakközépiskolai képzés.A szakmunkásképzés 

jelentősége napjainkban újra növekszik. A képzés erősen koncentrálódik a megyeszékhelyre, a tanulók 

döntő többsége Győrött tanul. Győr-Moson-Sopron megye hiányszakmái a megyei Kormányhivatal 

ismertetője alapján: gépi forgácsoló, géplakatos, hegesztő, szerszámkészítő, autókészítő, fényező, 

ápoló, szociális gondozó, szakács, felszolgáló, eladó, húsipari termékgyártó (hentes), kőműves, 

épületasztalos. 

 

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. 

A SZE esetében NYME-vel ellentétben, a felvételi számokban a mélypont nem a 2007-es, hanem a 

2008-as évben következett be, amelyet egy határozott emelkedés követett. A felvett hallgatók lakhely 

szerinti megoszlásában megfigyelhető, hogy a csökkenés időszakában 2005-2008-ig a térségen 

kívülről érkezők aránya és száma csökkent, ezt követően viszont az egyes kategóriák közötti arányok 

szinte alig változtak, vagyis az abszolút számokat megnézve láthatjuk, hogy a felvettek számának 

növekedését minden kategória növekedése táplálta. (Kovács 2012) 

 

31. ábra: A SZE és az NYME vonzáskörzete (2010) 

 

Forrás: Tamándl 2011. (Tamándl és Smahó szerkesztése) 

 

6.6. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS  
 

6.6.1. A lakosság egészségi állapotának főbb jellemzői 

A születéskori várható élettartam Győr-Moson-Sopron megyében a 2000. évi adatot alapul véve a 

férfiak és a nők születéskor várható átlagos élettartama egyaránt emelkedett, 2010-ben a férfiaké 71,98 

év, mely meghaladja mind az országos (70,50), mind a régión belüli átlagot (71,1). A Győr-Moson-

Sopron megyei nők születéskor várható átlag élettartama több mint 6 évvel múlja felül a férfiakét. 

A csecsemőhalálozás egyrészt a gazdasági – társadalmi - szociális viszonyok, az egészségügyi 

ellátórendszer, ezen belül az anya-csecsemő védelmi ellátás színvonalának, a lakosság egészségi 

állapotának érzékeny tükrözője. A csecsemőhalálozás a régiót alkotó megyék mindegyikében javult. A 

Győr-Moson-Sopron megyében az ezer lakosra vetített csecsemőhalálozás a 2000. évi 10,7-ről 5,5-re 

csökkent, ami azonban a csökkenés ellenére is közel 1,3-szeres relatív halálozási kockázatot jelent az 

Uniós átlaghoz képest. 

Megyénkben átlagosan 5.400 ember hal meg évente. A standardizált halálozási arány (100 000 főre 

jutó) alapján a korai mortalitás trendjében kedvező folyamat zajlott a vizsgált időszakban (2000-2010), 

hiszen 17%-kal csökkent a megyében élők összhalálozása, különösen a férfiak körében jelentős a 

javulás (férfiak 25%-os, nők 0,3%-os csökkenés). A férfi halandóság mindvégig az országos és régiós 
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átlagnál kedvezőbb helyzetet jelez, a női azonban az időszak végére az országos –korábban jelentősen 

kedvezőtlenebb – átlagot közelíti. Az Európai Uniós átlaggal történő összevetés során azonban több, 

mint másfélszeres relatív halálozási kockázat mutatkozik, ebben az összevetésben a férfiak 

többlethalálozása a kedvezőtlenebb.  

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

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

Összefoglalásként megállapítható, hogy bár a megye halandósága az országos átlagnál kedvezőbb, 

csökkenő trendet mutat, azonban a kép közel sem egységes. Egyes halálokok alakulása kifejezetten 

kedvezőtlen trendet mutat (női daganatos halálozás), egyes kistérségek lakossága több szempontból is 

fokozott kockázatúnak tekinthető.  

A megye lakosságának közel harmada szűrhető daganatos betegség miatt, minden tizedik ember az 

elsődleges prevenció által befolyásolható megbetegedés következtében hal meg. (Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal NSZSZ, Burkali Bernadett szociológus, epidemiológus ) 

A 2009. évi háziorvosi morbiditási főbb betegségi adatokat vizsgálva a 0-18 évesekre vonatkozóan 

megállapítható, hogy a megyei gyermekeknél a megbetegedések közül első helyen a tüdőasthma áll 

(4.664 fő), második helyen a szemizmok, a binoculáris szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés 

betegségei (2.229 fő), harmadik helyen a vér és vérképző szervek, immunrendszer betegségei (2.156 

fő), negyedik helyen a deformáló hátgerinc elváltozások (1.551 fő ), míg az ötödik helyen a 

vashiányos anémia áll (1.483 fő). (KSH) 

A 19 éves és idősebb korosztálynál első helyen a magas vérnyomás (123.745 fő), második helyen a 

spondylopathiak – ízületi gerinc bántalmak (50.804 fő), harmadik helyen a lipoprotein anyagcsere 

rendellenességei (47.939 fő), negyedik helyen a diabetes, míg ötödik helyen az ischaemiás (koszorúér) 

szívbetegség áll. (KSH) 

 

6.6.2. Egészségügyi ellátás 

A 2011-ben elfogadott Semmelweis Terv új irányokat fogalmazott meg az egészségügy területén, 

mely jelentősen megváltoztatja az ország ezen belül a megye egészségügyi ellátási rendszerét. Az 

állami szerepvállalást előtérbe helyező, szisztematikus rendszer-átalakítás eredményeként 2012. január 

1-től a megyei és fővárosi kórházak, 2012. május 1-től a települési önkormányzatok kórházai kerültek 

önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba. 

Ez a megye területén az addig a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Petz 

Aladár Megyei Oktató Kórházat, továbbá négy városi (Sopron, Csorna, Kapuvár és 

Mosonmagyaróvár) kórházat érintett. 

2011-ben megkezdődött az egészségügyi ellátás egészségügyi térségekbe szervezésének előkészítése, 

amely eredményeképpen 2012. január 1-től nyolc egészségügyi térség alakult. A nyugat-dunántúli 

térség központjának – melyhez Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye tartozik - a Petz 

Aladár Megyei Oktató Kórház, mint póluskórház került kijelölésre. 

2011. május 1-én öt háttérintézmény integrációjával megalakult a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet, a GYEMSZI, amely a megörökölt feladatok megtartása 

mellett alapvetően a Semmelweis Terv egészségügyi fejlesztési koncepciójának megvalósításában, a 

térségi egészségszervezés kialakításában és működtetésében, az állami intézményrendszer 

vagyonkezelésében és fenntartásában kapott központi szerepet. Az ellátásszervezés feladataira a 

GYEMSZI megalakította a Térségi Egészségszervezési Központokat. 

Megtörtént a fekvőbeteg ellátás kapacitásainak, a progresszivitási szinteknek és a területi ellátási 

kötelezettségeknek az újrarendezése.  

Azokban az intézményekben, ahol a változások után nem áll rendelkezésre a fekvő sürgősségi osztály 

minimumfeltételeként előírt teljes szakmai háttér, folyamatos járóbeteg-ellátás szervezhető éjszakai és 

hétvégi formában is, elsősorban egyszerűbb, fekvőbeteg kezelést nem igénylő sebészeti, baleseti 

esetek ellátása céljából.  
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15. táblázat: Az állami tulajdonú fekvőbeteg intézmények ágyszámai (2012, db) 

Intézmény neve 
Aktív fekvőbeteg 

ellátás ágyszáma 

Krónikus fekvőbeteg 

ellátás ágyszáma 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 1069 401 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház 413 112 

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet 0 446 

Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet Kapuvár 0 278 

Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár 160 147 

Csornai Margit Kórház 0 158 

Megye összesen: 1642 1542 

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által 

rendelkezésre bocsátott adatok 

 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint póluskórházban az aktív fekvőbeteg ellátás területén – 

valamennyi területet lefedő - 40 szakterület áll a betegek szolgálatában - megyehatáron túlnyúló 

ellátási kötelezettséggel -, melyek közül 13 szakterület a legmagasabb, 3-as progresszivitási szinten, 

16 szakterület 2-es progresszivitási szinten működik, az 1-es szintet az általános belgyógyászati 

szakellátás képviseli. A Soproni Erzsébet kórházban 23 szakterület közül csak 1, a tüdőgyógyászat 

rendelkezik 3-as progresszivitási szinttel; a mosonmagyaróvári kórházban 8 szakterület működik 

azonos számú 1-es és 2-es progresszivitási szinttel. 

A fekvőbeteg ellátás területén az utóbbi 4-5 évben jelentős uniós beruházások valósultak meg, illetve 

vannak folyamatban. 

A győri kórház kiemelt feladata továbbá a győri AUDI Kft. dolgozóinak, továbbá a NATO pápai 

bázisán dolgozó nemzetközi személyzet magas szintű ellátása. 

A fekvőbeteg ellátás területén az utóbbi 4-5 évben jelentős uniós beruházások valósultak meg, illetve 

vannak folyamatban. 

A megye legnagyobb egészségügyi fejlesztése a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban valósul meg. 

Az infrastruktúra fejlesztésre irányuló beruházás összköltsége 11,255 milliárd Ft, melyből egy 26.000 

m2-es új hotelépület, valamint egy helikopter leszálló (330 m2) és közel 3800 m2 felújítására kerül 

sor. A projekt megteremti a megyében mindeddig hiányzó központosított sürgősségi ellátást és a 

kórház műszerparkjának modernizálását. Az építkezés megkezdésének előfeltétele volt a lebontandó 

épületben működő gasztroenterológiai labor áthelyezése. A beruházás pénzügyi fedezetét a megyei 

önkormányzat és alapítványi forrás biztosította. Ezzel egy nyugat-Európai színvonalú 

gasztroenterológiai endoszkópos részleg valósult meg, melyet az Európai Endoszkópos Szervezet 

2012. májusában nemzetközi oktató központtá akkreditált. Az új gasztroenterológiai labor megfelelő 

bázisa lehet egy népegészségügyi szűrőprogram keretében megvalósítandó vastagbél daganat szűrési 

programnak. 

A soproni Erzsébet Kórház az aktív ellátás centralizációjára 3,1 milliárd Ft összköltségű beruházáshoz 

nyert támogatást. 

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház a központi egységeinek bővítése, krónikus osztály bővítése, 

korszerű ellátást biztosító orvostechnológia és IT eszközök fejlesztésére nyert 758 MFt támogatást. A 

beruházás összköltsége 842 MFt. 

A kapuvári Lumniczer Sándor Kórház az angiológiai rehabilitációs központ kialakításának 

rekonstrukciós programjához kapott 750 MFt támogatást. A beruházás összköltsége 884 MFt. volt. 

Jelenleg folyik 12 nyugat-dunántúli intézmény rehabilitációs pályázatának megvalósítása szintén uniós 

forrásból, mintegy 1,9 MrdFt összköltséggel. 

A 100 ezer lakosra jutó háziorvosi szolgálatok aránya a 2000. évi 63,1-ről 2010-re 61,0-ra csökkent. 

Ez alacsonyabb mind az országos, mind a régiós átlagnál. A 100 ezer lakosra jutó háziorvosok aránya 

némileg csökkent mind megyei (47,0), mind régiós (49,9) és országos (49,3) szinten is. Ezzel szemben 



57 

a gyermek háziorvosok aránya enyhe emelkedést mutatott (65,7) megyei, régiós (69,1) és országos 

(73,9) méretben is. A háziorvosi központi ügyeleti tevékenységet Győr-Moson-Sopron megyében 

központosított orvosi ügyelet formájában látják el, háziorvosi készenlét nincs. 12 központi háziorvosi 

ügyelet működik, az ellátás a megye valamennyi települése számára biztosított. 

A fogászati alapellátás száma 114 területi ellátási kötelezettséggel a megyében, a számos 

magánpraxist folytató fogorvossal együtt az ellátás a megye minden területén hozzáférhető. 

2011-ben Győr-Moson-Sopron megyében összesen 223 fő védőnői állás volt, melyből 6 fő vezető 

védőnő, 170 körzeti és 44 főállású iskolavédőnő, valamint 3 fő a Családvédelmi Szolgálatnál 

dolgozott. Ezek az adatok évek óta azonos szinten mozognak. 

A 2011-es adatok szerint az iskolai/ifjúság-egészségügyi szolgálat száma összesen 217 volt. 

A járóbeteg szakellátásban a gyógykezelési esetek száma a 2005. évi 2.899.910 ről 2010. évre 

2.413.024-re esett vissza. A 100 ezer lakosra jutó teljesített szakorvosi munkaórák számát tekintve 

2010-ben Győr-Moson-Sopron megye alacsonyabb óraszámot (125059,8) produkált, mint Vas 

(143090,1) és Zala megye (165956,8). 

A járóbeteg szakellátás területén szintén jelentős beruházások történtek: 

 Téten épült gyógyítóház 814 MFt-os beruházási összköltséggel. 

 A Pannonhalmán megvalósult járóbeteg központ támogatási összege: 806 MFt volt, míg a 

beruházás összköltsége 896 MFt-ot tett ki. 

 Kapuváron az önálló járóbeteg szolgáltatás kialakítása valósult meg uniós forrásból 879 MFt 

összköltséggel, melyből a támogatás összege 791 MFt volt. 

A mentési tevékenységet a megyében az Országos Mentőszolgálat végzi, alternatív mentőszervezet 

még nem működik. Győr-Moson-Sopron megyében a működő mentőállomások száma 8. A 

mentőgépkocsik száma azonban némileg csökkent. 2010-ben 29 db volt. A mentőállomás-hálózat jó 

kiépítettségeinek köszönhetően a megye valamennyi pontját 15 percen belül elérik.  

A fekvőbeteg intézmények közül a helikopteres leszálló a győri és a soproni kórház területén 

biztosított. 

Mindezeken kívül jelentősen megnövekedett a hazánkba érkező és a régión átutazó turisták száma is. 

A megyében a szakápolási szolgáltatók száma 2010-ben 13 volt. (OEP) 2011-ben a megyében 

mindösszesen 133 gyógyszertár működött, melyből 6 intézeti gyógyszertár, 64 közforgalmú 

gyógyszertár 51 fiókgyógyszertár, 12 orvosi kézi gyógyszertár. (az egészségügyi ellátásra vonatkozó 

adatok a GYEMSZI honlapján található IMEA adattár, REA adattárból származnak) 

 

6.6.3. Szociális ellátás  

A hátrányos helyzetű lakosság összetétele 

Értelmileg akadályozottak: 966 fő, akik több mint egyharmada városi lakos. Korcsoportos 

megoszlásuk szerint többségük (53%) a 18-60 éves korcsoportba, 27%-uk az 1-18 éves korcsoportba 

tartozik, és a fennmaradó 20%-uk töltötte már be a 60. életévét.  

Mozgás sérültek: 2011 fő, korosztályos arányukat tekintve jellemzően (59 %) a 60 év felettiek közé 

tartoznak, 37%-uk betöltötte a 18. életévét, de nem múlt el 60 éves, és a fennmaradó közel 6%-uk még 

nem töltötte be a 18. évét.  

Súlyos látás sérültek: 502 fő él súlyos látás sérültként a megyében, 66%-uk a 60 év feletti 

korosztályhoz, 29%-uk a 18-60 éves csoportba, míg a fennmaradó 5% még nem töltötte be a 18. 

életévét.  

Hallás sérültek, siketnémák:206 fő sérült hallásában, vagy siket-néma, akik 61 %-ban tartoznak a 18-

60 éves korcsoporthoz, 29%-uk elmúlt 60 éves, és 10% a 18 évnél fiatalabbak aránya.  

Pszichiátriai betegek: 3817 fő szenved valamilyen mentális betegségben, 65%-uk a 18-60 éves 

korcsoport tagjai, 34%-uk a 60 év felettiek körébe, és 1% körüli a még kiskorúak aránya.  
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Szenvedélybetegek: 3626 fő. Korcsoportos megoszlásukat tekintve hasonlóan a pszichiátriai 

betegekhez, jellemzően a 18-60 éves csoportba tarozik 70%-uk, 28% a 60 év felettiek aránya és 2% a 

még fiatalkorúak aránya.  

Hajléktalan személyek: 689 fő, ebből Győr Városban 510 fő, Sopronban 121 fő, míg 

Mosonmagyaróváron 39 fő. Korosztályos megoszlásuk szerint jellemzően 78%-ban a 18-60 év 

közöttiek csoportjába tartoznak, 20%-uk a 60 év felettiek aránya és 2% körüli a 18 év alattiak száma. 

(Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának 

felülvizsgálata 2011) 

 

Szakosított szociális szolgáltatások 

A Győr-Moson-Sopron megyében igénybe vehető tartós bentlakásos intézmények kapacitása és azok 

fenntartói összetétele számottevően nem változott az utóbbi 2-3 évben, 2011.évben 3.532 

engedélyezett férőhely volt. Az intézmények jelzései szerint a nyilvántartott várakozók átlagosan 

mintegy 30-40 %-a nem kéri jelenleg az elhelyezését, viszont ragaszkodik a nyilvántartásban 

maradáshoz.  

A várakozók számának csökkenése összefügg a férőhelyek számának bővülésével, a speciális 

alapszolgáltatások fejlesztésével, illetve azzal, hogy a munkanélküliség növekedésével az érintett 

családok az alapszintű megélhetés érdekében gyakrabban tartják otthon állandó gondozásra szoruló 

családtagjaikat. 

 

6.7. CIVIL AKTIVITÁS ÉS TERÜLETI IDENTITÁS 
 

6.7.1. A megyei civil/nonprofit szektor mérete 

Győr-Moson-Sopron megyében 2010-ben nonprofit szervezetek száma 2629 volt, 16%-kal több mint 

2005-ben (2255) és 24%-kal több mint 2003-ban
11

 (2121). Az ország többi megyéjében 1500–3000 

között van az öntevékeny szervezetek száma, és elmondható, hogy egyes megyékre/régiókra 

vonatkozó arányok az évek során nagy állandóságot mutatnak, csupán a szervezetek száma 

növekedett, de a megoszlásukat tekintve területi átrendeződés igazából nem történt, 2010-ben szinte 

hajszálpontosan ugyanazokat az értékeket találjuk, mint a kilencvenes évek végén vagy a kettőezres 

évek közepén, maximum néhány tizednyi eltérés fordul elő. Az 1993 óta létező KSH nonprofit 

szervezeti nyilvántartás szerint országos viszonylatban Győr-Moson-Sopron megye részesedése 

stabilan 4% körül (3,9–4,2%) mozog (Nonprofit szervezetek... 2012), ami a dunántúli megyék körében 

Veszprém megyét (4,3%) követően a második legmagasabb hányad.  

Különösen kiemelkedő a civil szféra számossága a megyeszékhelyeken, melyek központi szerepköre e 

tekintetben is vitathatatlan. A Győr-Moson-Sopron megyei szervezetek közel harmadát (31,9%) Győr 

tömöríti, a többi város részesedése hasonló mértékű (30,7%), míg a szervezetek 37,4%-a működik a 

megye községeiben, 2%-kal magasabb hányada, mint a kettőezres évek közepén. A megye Borsod-

Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér megye után talán az egyik legkiegyensúlyozottabb a 

társadalmi önszerveződések településtípusok szerinti szerveződését, eloszlását tekintve.  

Ugyanakkor számos mutató tekintetében (pl. az önkéntesek által végzett munka becsült időtartamában 

vagy, hogy mennyi főállású foglalkoztatott munkájának felelt meg a munkájuk) a 2010-es értékek 

alatta maradnak az évtized közepinek, amikor is kevesebb önkéntes több munkát végzett.  

(16. táblázat) Másrészt az is elmondható, hogy az önkéntes munka végzésére irányuló társadalmi 

aktivitásban – csakúgy, mint a civil szervezetek alapítására irányuló aktivitásban – nem jár élen a 

megye, az ezer lakosra jutó önkéntesek száma a legalacsonyabbak között található, illetve az általuk 

végzett munka mennyisége és értéke is kevesebb, mint az országos átlag (114 vs. 127 óra/fő; becsült 

bérmegtakarítás 114 581 vs. 127 465 Ft/fő).  

  

                                                           
11 2000-re nem állt a rendelkezésünkre megbízható adat. 
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32. ábra: Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma megyénként (2010) 

 
Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon (2012, 19. o.) alapján Nárai M. számítása. 

A térképet szerkesztette Hardi T. 

 

16. táblázat: A Győr-Moson-Sopron megyei nonprofit szervezetek önkéntes segítőinek főbb mutatóiban 

bekövetkezett változás (2005-2010) 

Év 

Önkéntes segítők 
Egy 

önkéntesre 

jutó átlagos 

munkaóra 

Számított önkéntesként 

foglalkoztatottak 

Ezer 

lakosra jutó 

önkéntesek 

száma 

Önkéntes segítőkkel 

rendelkező 

szervezetek aránya, 

% száma 
által az év során végzett munka 

becsült időtartama, óra 
száma 

becsült bér-

megtakarítása, millió Ft 

2005 13 898 1 775 100 127 853 1 481,6 31,6 50,5 

2010 14 388 1 644 600 114 791 1 648,6 32 61,8 

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon (2007, 223. és 230. táblázatok; 2012, 241. és 243. 

táblázatok) alapján szerkesztette Nárai M.. 

 

6.7.2. A megyében működő nonprofit szervezeti kör jellemzői 

A Győr-Moson-Sopron megyében alapított nonprofit szervezetek döntő többsége (90%-a) – hasonlóan 

az országos jellemzőkhöz – az állampolgárok kezdeményezésének, összefogásának köszönhető, azaz 

klasszikus civil szervezet, (magán)alapítvány vagy egyesület. Az egyesületek aránya az alapítványok 

arányának rovására emelkedett az elmúlt évek során, míg 2005-ben a szervezetek 55%-a működött 

egyesületi, 34%-a alapítványi formában, addig 2010-ben már 59% volt az egyesületek aránya, az 

alapítványok aránya  30,5%-ra módosult. A többi szervezeti forma esetében kiemelendő a nonprofit 

gazdasági társaságok (korábban közhasznú társaságok) számának emelkedése, továbbá a köztestületek, 

illetve a szakmai, munkáltatói érdekképviseletek számának csökkenése (17. táblázat). 

 

Tevékenységi terület, hatókör, aktivitás 

A Győr-Moson-Sopron megyei szervezetek körében is, csakúgy, mint az országosan jellemző, bár 

annál nagyobb mértékben, legmeghatározóbb arányban (19,6%) a szabadidős, hobbi szervezetek 

vannak, melyek elsősorban egyesületi formában tevékenykednek. Második legdominánsabb terület a 

sport (13,8%), majd az oktatás-képzés (13,4%) következik, ahol elsősorban alapítványokat találunk. E 

területeket a kultúra (12,6%) követi. Amennyiben a kulturális szervezeteket is összevonjuk a 

szabadidős és sportszervezetekkel, akkor a szervezetek szinte fele (46%-a) munkálkodik e területeken, 

azaz még egyértelműbb a kultúra-rekreáció dominanciája.  

 

Gazdasági jelentőség – források, foglalkoztatás 

A megyében működő civil/nonprofit szervezetek összességében 19,5 Mrd Ft bevételhez jutottak 2010-

ben, ami közel másfélszeres növekedést jelent 2005-höz képest (13,1 Mrd Ft), ugyanakkor a többi 
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megyéhez képest nem túl magas összeg. A szektorba áramló pénzeszközök 1,6%-a (2005-ben 1,5%-a) 

került Győr-Moson-Sopron megyébe, holott az összes szervezet 4%-a működik itt. (A források 54%-a 

Budapestre koncentrálódik!) A lakosságszámra vetített összes bevétel nagyon alacsony (35–45 ezer Ft 

közötti) kategóriába tartozik (Nonprofit szervezetek… 2012) Az állam által civil/nonprofit 

szervezeteknek támogatásként kiosztott források tekintetében is nagyon kedvezőtlen helyen vannak a 

Győr-Moson-Sopron megyei alapítványok, társas nonprofitok, az átlagosnál jóval alacsonyabb 

bevételt tudtak a központi pénzeszközökből megszerezni (A nonprofit szektor... 2012).  

 

17. táblázat: A Győr-Moson-Sopron megyében működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása 

szervezeti forma szerint (2005, 2010; db, %) 

 Győr-Moson-Sopron megye Országos 

Szervezeti forma 
2005 2010 2010 

Szám Megoszlás (%) Szám Megoszlás (%) Megoszlás (%) 

Alapítvány 762 33,8 801 30,5 33,7 

Egyesület 1243 55,2 1565 59,4 53,8 

Klasszikus civil szervezetek 2005 89,0 2366 89,9 87,5 

Egyesülések 6 0,3 5 0,2 0,2 

Munkavállalói érdekképviselet 48 2,1 46 1,7 1,7 

Szakmai, munkáltatói 

érdekképviselet 
62 2,7 54 2,1 3,8 

Érdekképviseleti szervezetek 116 5,1 105 4 5,7 

Közalapítvány 72 3,2 78 3 2,4 

Nonprofit gazdasági társaság 36 1,6 65 2,5 3,8 

Nonprofit intézmény 3 0,1 3 0,1 0,1 

Köztestület 23 1,0 12 0,5 0,5 

Félállami, kvázi nonprofitok 134 5,9 158 6,1 6,8 

Összesen 2255 100,0 2629 100 100 

Forrás: Nonprofit szervezetek… (2007, 24–25. táblázatok; 2012, 212–213. táblázatok) alapján 

szerkesztett Nárai M.. 

 

6.7.3. Területi identitás Győr-Moson-Sopron megyében 

A 2008-ban, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében folytatott identitáskutatás 
eredményei szerint a településhez és a megyéhez való kötődés és büszkeség a Győr-Moson-Sopronban 

élő megkérdezettek körében kifejezetten magas, ötös skálán eléri a négyes értéket (33. ábra). 

Legtöbben a természeti környezetre és a munkalehetőségekre, illetve az országos átlagnál magasabb 

életszínvonalra büszkék a megyében, de említésre kerültek még többek között a termál- és 

wellnesfürdők, az idegenforgalom, a fejlett ipar, a kulturális élet is (Pakainé Kováts–Bednárik 2009). 

A térség megítélése alapvetően pozitív, és az itt élők alapvetően bizakodóak a jövőt illetően (nagy 

jövő előtt álló térség). 

 

33. ábra: „Mennyire büszke arra, hogy ...  él?” 

 

Megjegyzés: Ötfokozatú skálán elért átlagértékek. 

Forrás: Pakainé Kováts–Bednárik (2009, 28) alapján szerkesztette Nárai M.  
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7. GAZDASÁGI BÁZIS 
 

7.1. GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY 
 

A területi gazdaság legfontosabb mutatóit vizsgálva hamar kiderül, hogy a megye nem tekinthető 

homogénnek. A kisebb területi egységek között jelentős különbségek tapasztalhatók, és egyre 

markánsabban rajzolódik meg, egy – egyébként az országos, sőt nemzetközi tendenciákhoz is teljes 

mértékben illeszkedő – észak–déli fejlettségbeli lejtő. Alapvetően Győr-Moson-Sopron megye egy 

gazdaságilag fejlett, dinamikusan növekvő megye, ugyanakkor az eltérő fejlettség és dinamika 

következtében, illetve a tradicionális és újonnan kialakuló gazdasági kapcsolatrendszerek által 

lehatárolt gazdasági dimenzióban nem beszélhetünk egy egységes megyei gazdasági térségről.  

 

7.2. ÁGAZATI SZERKEZET 
 

Győr-Moson-Sopron megye napjainkig is egyértelműen ipari régiónak tekinthető.  

(18. táblázat) A kilencvenes évek közepén is a legiparosodottabb térségek közé tartozott a Közép-

Dunántúl és Észak-Magyarország megyéi mellett; az ipar GDP-ből való részesedése az ezredfordulón 

20,2 százalékponttal meghaladta az országos átlagot és 7,2 százalékponttal a Pest megye nélküli 

megyei átlagot. A bruttó hozzáadott érték közel 50%-át az ipar adta, amelynél csak Fejér megye értéke 

volt magasabb. 2009-re jelentősen, 6,4 százalékponttal mérséklődött az ipar dominanciája, de még 

mindig meghaladja a 40%-ot, amelyet csak Komárom-Esztergomban megye múl felül napjainkban. 

Az építőipar 4,9%-kal egészíti ki ezt a teljesítményt, aminek köszönhetően a tercier szféra súlya még 

mindig kevesebb, mint a fele (49,1%) a teljes bruttó hozzáadott terméknek, 7,9 százalékponttal 

elmaradva a Pest megye nélkül számított megyei és 17,9 százalékponttal az országos átlagtól. 

Megfigyelhető az agrárszektor további zsugorodása, mely 10 év alatt 0,5 százalékpontot veszített 

szerepéből, és 2009-ben már csak 3,6%-ot ért el, ami az EU27 átlaga körül helyezkedik el. 

 

18. táblázat: A GDP ágazati megoszlása (2000–2009, %) 

Megyék 
2000 2005 2009 

Mg. Ip. Ép. Sz. Mg. Ip. Ép. Sz. Mg. Ip. Ép. Sz. 

Győr-Moson-Sopron 4,1 48,9 4,1 43,0 5,0 40,1 5,1 39,8 3,6 42,5 4,7 49,1 

Vas 4,2 47,2 4,0 44,6 6,0 37,8 4,5 51,7 5,9 36,2 5,4 52,6 

Komárom-Esztergom 4,5 41,6 4,7 49,3 3,6 55,1 4,1 37,2 4,0 51,6 4,7 39,4 

Fejér 3,9 54,2 3,6 38,3 5,7 40,4 4,8 49,1 4,9 39,7 5,2 50,2 

Veszprém 4,2 40,0 4,4 51,4 5,1 28,7 5,8 60,4 4,7 29,6 5,1 60,6 

Vidéki átlag 6,7 35,6 4,5 53,1 7,4 30,6 5,3 56,7 6,2 31,1 5,7 57,0 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Lados M. 

 

Az ágazati szerkezet sajátosságai között a mezőgazdaságra vonatkozóan kiemelést érdemel, hogy a 

strukturális változások ellenére a társas cégek maradtak a legfontosabb és legtöbb munkavállalót 

alkalmazó egységek. A vállalkozások között ugyanakkor szám szerint az egyéniek kerültek túlsúlyba, 

jórészt azért, mert a korábbi alkalmazottak munkahelyük elvesztése után – speciális ismeretük, 

képzettségük és szoros vidéki kötödésük miatt – magánvállalkozás keretei között keresnek 

megélhetést. 

A tulajdonosi szerkezet átalakulása révén módosult a földhasználatban az egyes gazdálkodási formák 

szerepe. A megyében 2007-ben az összes földterület 1 126 ezer hektárt tett ki, amiből 911 ezer hektár 

kiterjedésű volt a termőterület, ennek valamivel több, mint fele szántó, 31%-a pedig erdő, mely utóbbi 

a második legmagasabb érték a régiók között. A szántó aránya a régión belül – a humuszban gazdag 

öntéstalaj nagyarányú kiterjedtségéből fakadó kitűnő termőhelyi adottságok miatt – Győr-Moson-

Sopronban jóval magasabb (66,0%), mint a szomszédos Vas megyében (55,3%), és az országos 

átlagot (58,3%) is meghaladja. 
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A termelőtevékenységet folytató gazdasági ágak közül az ipar, ezen belül a feldolgozóipar szerepe 

kiemelkedő. A régió iparszerkezetében az elmúlt két évtizedben jelentős változások játszódtak le, 

amelyben kiemelkedő szerepet játszottak az 1990-es évek elejétől széleskörűen alkalmazott kínálat-

orientált gazdaságfejlesztési politikai eszközök, térségen kívüli erőforrások és extenzív típusú 

fejlesztési tényezők. Középtávon mindenképpen a jelenlegi folyamatokkal ellentétben – a 2011-ben 

elindult és várható további ipari nagyberuházásoknak köszönhetően – az ipar részesedésének enyhe 

emelkedése prognosztizálható, a tercier szféra folyamatos bővülése mellett. 

A gazdasági szolgáltatásokkal való ellátottság területén a megye helyzete alapvetően az országos 

dimenzióban átlagosnak nevezhető. A megyében Győr és környéke az egyetlen terület, amely fejlett 

üzleti szolgáltatásaival kiemelkedik és országos viszonylatban is képes átlag feletti szolgáltatási 

feltételeket biztosítani. Győr mellett a megye magasan urbanizált területei, a nagyobb városok és 

vonzáskörzeteik ellátottsága átlagosnak mondható, míg a belső, megyehatár menti perifériák átlag 

alatti, vagy kifejezetten rossz üzleti feltételeket tudnak csak nyújtani. 

 

7.3. GAZDASÁGI SZERVEZETEK 
 

Győr-Moson-Sopron megyében 2010 végén a regisztrált vállalkozások száma meghaladta a 69 ezret, 

ami 55,6%-kal magasabb, mint 2000-ben. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 154 (2000-ben 

még csak 102 volt), ami teljesen megegyezik a Budapest és Pest nélküli vidéki átlaggal (105 

vállalkozás). 

A működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve 2009-ben Győr-Moson-Sopron megyében a 

cégek 3,5%-a tevékenykedett a mezőgazdaságban. Ez 1,7 százalékponttal kisebb, mint 2000-ben. Nem 

csak az ágazati szereplők részaránya, hanem az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalkozások száma 

is csökkent. Az ipar és az építőipar együttes súlya 20,0%-ról 20,8%-ra, míg a tercier szférához 

kapcsolódó vállalkozások aránya 74,8%-ról 75,6%-ra emelkedett. Az ipar és építőipar belsőszerkezetét 

tekintve a legutóbbi évtized során megfordultak a súlyok: az iparban működő vállalkozások száma az 

évtized során több mint 200-zal csökkent, míg az építőiparban több mint 1200 vállalkozással bővült. 

Ez az országos folyamatoktól annyiban tér el, hogy országosan a tercier szektor bővülése erőteljesebb 

volt, mint Győr-Moson-Sopron megyében és napjainkra az ágazatban működő vállalkozások aránya 

megközelíti a 80%-ot. 

A gazdaság területi koncentrációjára utal, hogy 2009-ben a működő vállalkozások több mint 60%-a a 

megye három nagyobb városában (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) található. Ha kistérségükkel 

együtt nézzük a három várost, akkor a működő vállalkozások koncentrációja közel 85%-os. A 

nagyfokú koncentráció egyértelmű oka, hogy a letelepedést, majd működést az ipari, építőipari 

vállalkozások esetében elősegítette a kiépített infrastruktúra, a helyi szakképzett munkaerő jelenléte, 

valamint a potenciális felvevőpiac közelsége, de a szolgáltató szektorban is a piac és a magas 

urbanizáltsági szint a megyeszékhelyek, illetve közepes méretű városok felé tereli a vállalkozásokat. 

 

7.4. TERMELÉSI INFRASTRUKTÚRA 
 

2012-ben a megye hét ipari park címmel rendelkező, mintegy 550 hektáros területen működött. A 

betelepült vállalkozások száma évről-évre dinamikusan növekszik, jelenleg megközelíti már a 200 céget. 

Egyes parkok már szinte teljesen megteltek, melynek következtében újabb területeket kellett bevonni a 

fejlesztésekbe. Az ipari parkokban található vállalkozásokban foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 

tíz ezer főt, ami azt jelenti, hogy átlagosan körülbelül 1.500 fő jut egy parkra, illetve hogy a megyében 

alkalmazottak 10%-a valamely ipari parkban működő vállalkozásnál talál korszerű 

munkakörülményeket. Az összes beruházás értéke meghaladja a 110 milliárd forintot. A témáért felelős 

Nemzetgazdasági Minisztérium napjainkban is kiírja éves pályázatát az ipari park cím elnyerésére. 

Míg országosan az elmúlt öt évben 33 telephely kapott ipari park címet, addig Győr-Moson-Sopron 

megyében egyetlen új pályázat sem készült. Ugyanakkor a címmel rendelkező parkokon kívül is 

számos olyan gazdasági telephelyfejlesztés valósult meg, már nem csupán városokban, de 

községekben is, amelyet a beruházók ipari parknak hívnak, pl.: Mosonmagyaróváron (MoWinPark), 

Jánossomorján, Gönyűn, Lébényben, Péren. Ezek további mintegy 400 ha-ral bővítik a megyei 
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korszerű telephelykínálatot. A jelenleg futó Strukturális Alap programidőszakban több megyei ipari 

park, illetve az abba települt vállalkozás nyert el telephely-fejlesztési támogatást a Nyugat-dunántúli 

Operatív Program keretében. 

A győri logisztikai központ kialakítása érdekében az elmúlt 10 évben igen jelentős beruházások 

valósultak meg. Ez Magyarországon – a Budapesten kívüli térségeket tekintve – egyedülálló komplex 

rendszer, hiszen annak egyaránt része a közúti és vasúti, valamint a vízi és a légi szállítás. A péri 

repülőtéren mintegy 10 éve épült meg az aszfaltburkolatot kapott kifutópálya, mely által ma már 

különösen fontos szerepet tölt be a régióban működő vállalkozások mindennapi életében. A jövőbeni 

fejlesztési irányok ipari park kialakításával a raktározási és logisztikai funkciók bővítését, valamint a 

jelenlegi kifutópálya meghosszabbítását (esetleg új, a jelenleginél hosszabb kifutópálya építését), 

valamint leszállórendszer fénytechnikájának és az utas-terminál fejlesztését célozzák meg. Ez tenné 

lehetővé nagyobb kapacitású utasszállító gépek fogadását is a péri repülőtéren.  

Ugyancsak látványos fejlesztések történtek a gönyűi kikötő területén, mely nemzetközi normáknak 

megfelelő létesítményként az elmúlt években egyre több vállalkozás érdeklődését kelti fel. A kikötő körül 

megindult már egy logisztikai ipari park kialakítása, mely fejlődését segítheti a kikötő elkészült vasúti 

bekötése is. 

A soproni logisztikai központ lelke a GYSEV által üzemeltetett kombi-terminál, mely nemcsak a térség, 

de az ország egyik legjelentősebb vasúti-közúti átrakó állomása.
12

 A logisztikai központ emellett 

lehetőséget kínál további cégek, elsősorban a szállítmányozás által érintett multinacionális vállalkozások 

letelepedésére is. 

 

7.5 KÜLFÖLDI MŰKÖDŐ TŐKE 
 

Az országban működő külföldi érdekeltségű vállalkozások 60,8%-a Budapesten található 2009-ben. A 

fővárost Pest és Győr-Moson-Sopron megye követi 9,3%, illetve 4,5%-os részaránnyal, ami esetünkben 

több mint 1.300 vállalkozást jelent. A megyében a külföldi tőkével rendelkező vállalkozások száma az 

1990-es évek végéig folyamatosan emelkedett, majd 1998–1999-ben ez a növekedés megtorpant, míg 

az elmúlt években, a válságot követően számuk kismértékben újból növekszik. 

A megye gazdaságába az elmúlt 20 évben bevont összesen, mintegy 35 milliárd Ft külföldi tőke 

több,mint 90%-a ipari vállalkozásokba történő befektetés volt. Az iparon belül a legtöbb közvetlen 

tőkebefektetés a gépiparba irányult, egyes ágazataiban számos világcég létesített korszerű üzemet. A 

legjelentősebb járműipari befektetőket reprezentálja az Audi Hungaria Motor Kft. Győrben 

(rekordösszegű, napjainkig több mint 4,2 milliárd eurós, a következő években pedig további 900 

millió eurós befektetéssel), jelentős a külföldiek ingatlanügyletekbe, gazdasági szolgáltatásokba 

fektetett tőkéje is. A feldolgozóiparba érkezett külföldi tőke nagymértékben hozzájárult az új gyártási 

kultúrák, termékek meghonosításához, illetve a korábbi kapacitások modernizálásához. 

Az egy lakosra jutó külföldi működő tőke tekintetében Győr-Moson-Sopron megye Budapestet követően 

szintén a legjobb pozícióban található közel 3,5 millió Ft-os összegével, melynek nagyságát jól érzékelteti, 

hogy a keleti és északi régiókban 100–800 millió Ft között alakul ugyanezen érték, de még a Közép-

Dunántúlon is csak 1 millió Ft-ot tesz ki. Ugyanakkor a megyén belüli területi különbségek e tekintetben 

még szembetűnőbbek (34. ábra). A megyébe érkezett külföldi működő tőke befektetések, azon belül is 

gépipari beruházások elsőszámú célpontja természetesen az igen jelentős ipari hagyományokkal, 

képzett munkaerővel és kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkező Győr volt. Az M1-es 

autópálya mentén fekvő Győri és Mosonmagyaróvári kistérségben ez meghaladja a 40, illetve 20%-ot, 

de a Sopron-Fertődi kistérség is eléri ez utóbbi szintet. 

  

                                                           
12 A kombiterminál működtetése az uniós csatlakozást követően szerepét vesztette, jelenleg az nem működik. 
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34. ábra: Az egy lakosra jutó külföldi működő tőke országos átlagtól való eltérése (2002) 

 
Forrás: Jelentés a területi folyamatok..., 2005. 51. o. 

 

7.6. KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 

A hosszú távú versenyképesség egyik legfontosabb, elengedhetetlen feltétele egy térség gazdaságának 

folyamatos megújulási készsége, más szóval innovativitása. Bár az innováció természetesen jóval 

tágabb kategória, számos egyéb tényező is befolyásolja, mégis rendkívül fontos az azt megalapozó 

kutatási és fejlesztési tevékenység. Mint ahogy a Lisszaboni Célkitűzés is megfogalmazza, az európai 

gazdaság globális versenyképességének elérése érdekében az egyik legfontosabb elérendő célkitűzés a 

K+F ráfordítások összegének jelentős növelése, és a GDP-hez mérve annak legalább 3%-ának az 

elérése. Hazánk az elmúlt években épp hogy csak elérte az 1%-ot, míg Győr-Moson-Sopron megyében 

0,8-0,9% körül alakult e mutató. Ez alapján mind országos szinten, de megyénkben is komoly 

fejlődésre van még szükség ahhoz, hogy közelebb zárkózzunk a fejlett térségekhez. 

 

7.6.1. Az innovációs rendszer fejlesztésének eszköz- és intézményrendszere 

A nyugat-dunántúli regionális innovációs rendszer fejlesztése érdekében, és az innováció orientált-

politika megvalósítása céljából 2000-ben az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet 

közreműködésével a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából az országban az 

elsők között kezdődött meg egy regionális innovációs stratégia kidolgozása (RIS). A RIS alapját a 

nemzetközi tapasztalatok képezték, hiszen addigra Európa-szerte már mintegy 100 régió rendelkezett 

hasonló stratégiával. A stratégia célja az volt, hogy középtávra (kb. 10 évre) meghatározza azokat a 

legfontosabb prioritásokat, amelyek támogatásával elősegíthető egy regionális innovációs rendszer és 

hálózat kialakulása, majd hatékony működtetése. 

A 2001-ben elfogadott regionális innovációs stratégiát követően 2004-ben az országban elsőként 

elkészült a régió technológiai előretekintési programja (TEP), mely szerint a térség 

gazdaságszerkezetében jól kitapinthatóak az egész régió fejlődésére hosszú távon hatást gyakorló 

kulcsszektorok vagy vezérágazatok. Ezek közül a legfontosabbak talán: 1) a járműipar, az elektronikai 

ipar, és az ezekhez kapcsolódó beszállítói háttéripar; 2) a turizmus, különösen a termálturizmus és az 

egészséges életmódra szerveződő széles körű szolgáltatások szektora; 3) a környezettechnológiák, 

környezeti erőforrások, és azok háttéripara; 4) valamint – igaz inkább még csak lehetséges irányként – a 

tudásipar, melynek legfontosabb bázisát az egyetem képezheti. 

A legutóbbi 5-7 évben a bevezetett innovációs járulék egy részének decentralizálásával, a Regionális 

Innovációs Alap működtetésével lehetőség nyílt arra, hogy az előző években a régiós szereplők által 

kidolgozott stratégiai tervek, az azokban kitűzött célok mentén segítsék a régió innovációs rendszerének 

fejlesztését. 
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Mindkét dokumentumot alapnak tekintve, a Nyugat-dunántúli RIS, az érintett szereplők széles 

körének bevonásával egy két éves tervezési folyamat eredményeként 2011-ben újult meg és nyert 

elfogadást. Az új stratégia megvalósításának intézményi keretei bizonytalanok, hiszen a folyamatokat 

generáló NYDRFT 2011. december 31-én megszűnt és jelenleg nem tisztázott még a stratégia 

megvalósításának intézményi kereteit biztosító regionális innovációs ügynökségek és tanácsok 

jövőbeni szerepe sem. 

 

7.6.2. Az innovációs rendszer fejlődése Győr-Moson-Sopron megyében 

Amennyiben a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó szekunder adatokat vizsgáljuk (K+F ráfordítások 

összege, foglalkoztatottak száma, kutatóhelyek és kutatási témák, feladatok, vagy tudományos 

minősítéssel rendelkezők száma), mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy a Győr-Moson-Sopron 

megye súlya a K+F potenciál tekintetében messze elmarad a gazdasági súlya, vagy akár csak népessége 

által képviselt országos részesedéstől (19. táblázat). Mindez annak ellenére, hogy az 1990-es évek 

közepe óta számos pozitív folyamatnak lehetünk tanúi a régióban, és szinte valamennyi mutató 

tekintetében Győr-Moson-Sopron megye produkálta az egyik legdinamikusabb fejlődést. Természetesen 

tudjuk, hogy a K+F tevékenység nem azonos az innovációval, ugyanakkor más vizsgálatok azt mutatják, 

hogy az innováció terén is hasonló a helyzet. 

 

19. táblázat: Néhány K+F adat területi megoszlása (2007) 

Megye 

Ezer főre 

jutó K+F 

hely 

100 ezer főre 

jutó K+F 

létszám 

100 ezer 

főre jutó 

CSc/PhD 

100 ezer 

főre jutó 

DSc 

Egy főre 

jutó K+F 

ráfordítás 

Egy főre 

jutó K+F 

beruházás 

fő Ft 

GYMS 27,5 396,3 82,4 12,2 16 077 1 852 

Magyaro. 28,3 492,6 106,9 21,5 24 458 2 787 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Grosz A. 

 

A vállalkozások innovációs tevékenységére vonatkozó felmérések (Csizmadia–Grosz 2008) azt 

mutatják, hogy K+F tevékenységük és innovációs aktivitásuk alapján jól megkülönböztethető néhány 

csoport. A régió vállalkozásainak közel 70%-a olyan hazai, főként kisméretű cég, amelynek alacsony 

az árbevétele, minimális K+F erőforrásokkal rendelkeznek, és saját maguk is elmaradottnak tekintik 

az innovációs szintjüket. A vállalati populáció másik egyharmada három egymástól markánsan 

elkülönülő csoportra bomlik, melyek közül a tudásorientált, fejlesztő kisvállalkozásra kell elsősorban 

odafigyelni, de kiemelkednek a túlnyomórészt külföldi tulajdonban lévő kisvállalkozások is és a 

tradicionális nagyvállalatok. 

 

7.7. TURIZMUS 
 

A megye turizmusát turisztikai kínálatát elsősorban természeti értékei, és kulturális és építészeti 

örökségei, valamint földrajzi fekvése határozzák meg. Ez utóbbi kapcsán jelentős az átutazó turizmus 

és – az árfolyamhatások által erősen determinált, így erősen fluktuáló – bevásárló turizmus. A 

turizmus meghatározó típusai a megyében a wellness, termál- és gyógyturizmus, a konferencia 

turizmus, aktív- és természeti turizmus (kerékpár, vízi, lovas, természetjáró), fesztivál turizmus, falusi 

turizmus, vallási turizmus (zarándokutak, szakrális emlékek), a borturizmus, a falusi turizmus. 

A megyének négy meghatározó turisztikai térsége van, ebből kettő: a Pannonhalmi Apátság és a Fertő-

táj a világörökség része, míg a Mosonmagyaróvártól Győrig terjedő Szigetköz országos jelentőséggel 

bír. A fenti térségek közül Sopronnak és a Fertő-tó vidékének van a legnagyobb gazdasági súlya, míg 

a Győr-Pannonhalma-Sokoró
13

 térség alapvetően az egynapos kirándulások célpontja, illetve a 

szállásférőhelyek száma is lényegesen kevesebb a Sopron-Fertő térségnél. Ugyanakkor az elmúlt évek 

látványos fejlesztései jelentősen erősítették ennek a térségnek a pozícióit. Mosonmagyaróvár és a 

Szigetköz turisztikai potenciáljának alakulását jelentősen befolyásolta a Dunával kapcsolatos kérdések 

                                                           
13 Az ezredforduló időszakában Veszprém megyétől Győr-Moson-Sopron megyéhez csatlakozó településekkel az a térség kibővült a 

Bakonyaljával is, amely a természetjáró turizmus kedvelt célpontja. 
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rendezetlensége az elmúlt két évtizedben, míg a Rábaköz a kulturális értékeinek feltárásával és 

hasznosításával, illetve meglévő természeti potenciáljával (gyógyvizek, Rába, Hanság) feltörekvő 

turisztikai térségnek számít. 

 

20. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma Győr-Moson-Sopron 

megyében (1990, 1996-2011) 

Év 
Férőhely július 

31-én 

Vendég (fő) Vendégéjszaka (fő) 
Átlagos tartóz-kodási idő 

(éjszaka) 

összesen Ebből: külföldi összesen Ebből: külföldi összesen Ebből: külföldi 

1990 8 957 365 388 173 777 778 947 292 221 2,13 1,68 

1996 10 906 324 023 142 149 682 838 242 030 2,11 1,70 

1997 11 313 315 090 134 149 667 661 241 054 2,12 1,80 

1998 12 169 343 944 140 781 829 726 270 174 2,41 1,92 

1999 13 167 339 782 143 373 807 641 284 796 2,38 1,99 

2000 14 323 388 545 153 673 990 466 300 880 2,55 1,96 

2001 14 023 370 407 156 120 889 707 304 634 2,40 1,95 

2002 15 266 356 561 159 199 822 507 305 320 2,31 1,92 

2003 21 946 355 813 147 595 882 364 317 826 2,48 2,15 

2004 22 218 367 829 159 657 913 207 347 929 2,48 2,18 

2005 20 487 396 476 171 179 901 044 351 739 2,27 2,05 

2006 16 371 429 007 168 564 939 322 353 100 2,19 2,09 

2007 11 057 404 441 160 211 915 827 351 945 2,26 2,20 

2008 11 992 444 871 182 221 964 939 378 107 2,17 2,07 

2009 11 265 407 410 170 656 921 765 374 549 2,26 2,19 

2010 11 949 446 632 194 755 1 030 817 421 427 2,31 2,16 

2011 11 755 474 447 214 796 1 071 722 448 683 2,26 2,09 

Forrás: KSH 

 

A kereskedelmi szálláshelyek kínálata és kapacitása a turisztikai kínálat bővülésével összhangban 

2004-ig folyamatosan növekedett a nemzetközi trendekhez hasonlóan fokozatosan (22. táblázat). A 

megyében 2004-ben már 22.218 kereskedelmi szállásférőhelyet tartottak nyilván, ahol 2004-ben a 

közel 368 ezer vendég 913.207 vendégéjszakát töltött el. A férőhelyek száma azonban 2007-re a 2004-

es érték felére esett vissza, és 2011-ben sem haladta még meg a 12 ezret. A vendégek száma ezzel 

szemben tartotta növekedési ütemét, bár kissé ingadozva, és 2011-re meghaladta a 474 ezret, ami 

1,071.722 vendégéjszakával párosult. Győr-Moson-Sopron megyében a külföldi turisták aránya  

2000-ben 40% volt, mely 2011-ben meghaladta a 45%-ot, így Vas megyével (48%) együtt 

kiemelkedik a környező megyék közül. 

Jóval összetettebb kérdés a szálláslehetőségek, a 11.755 férőhelynyi kereskedelmi szálláshely-

kapacitás értékelése. A legnagyobb részaránya a szállodai férőhelyeknek van, de meghatározó a 

panziók és kempingek részesedése is. A 2010-es értékek a panziók és szállodák esetében meghaladták 

a 2000-es adatokat 25, illetve 10%-kal. Meglehetősen változatos képet mutat a legrosszabb kapacitás 

kihasználtsággal, legmagasabb átlagos tartózkodási idővel és az egyik legalacsonyabb szállásdíj-

bevétellel rendelkező, többnyire külföldiek által igénybe vett kempingek férőhelyeinek a száma. 

Főként ennek a szálláshelytípusnak köszönhető a megye szálláshelyeiben bekövetkező jelentős 

növekedés 2002-ről 2003-ra, valamint a 2004-ről 2007-re történő megfeleződése. A kempingek 

szálláshelyeinek száma 2003-ban meghaladta a 9000-et, amely majdnem 6000-rel haladja meg az 

előző év értékét, majd ez a szám 2007-re 2203-ra csökkent vissza. Ez a hatalmas ingadozás pedig a 

hegykői kempinghelyek változásával megegyező. 

A két nagyvároson kívül Fertődön (Fertő-tó, Kastély), Hegykőn (termálfürdő), Röjtökmuzsajon 

(kastélyszálló), Dunakilitin (kastélyszálló, kemping), Hegyeshalmon (átutazó turizmus), Lipóton 

(termálfürdő) és Mosonmagyaróváron (gyógyfürdő, átutazó turizmus) töltöttek el több mint 10.000 

vendégéjszakát a vendégek 2005-ben. (21. táblázat) Az említett települések közül 2010-re a 

Röjtökmuzsajon eltöltött vendégéjszakák száma ugyan nem érték el a 10 ezret, de nem maradt el 

sokkal tőle (9212). A folyók menti területek turisztikai adottságai még kihasználatlanok, általában 

alacsony színvonalú a turisztikai fogadóképességük. A megye déli része – a Rábaköz belső és a 

Répce-sík külső perifériája – turisztikailag kevésbé feltárt terület, kisebb volumenű, mozaikosan 
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megjelenő, de sokrétű potenciális adottságokkal és jelentős tartalékokkal rendelkezik a turizmus 

fejlesztése számára. 

 

21. táblázat: A megye turisztikai szempontból legfrekventáltabb települései (2000, 2005, 2010) 

Település 
Vendég (fő) Vendégéjszaka (fő) 

Átlagos tartózkodási idő 

(éjszaka) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Sopron 167 801 153 578 184 047 444 727 374 790 454 740 2,65 2,44 2,47 

Győr 90 458 95 125 116 399 285 853 227 902 233 869 3,16 2,40 2,01 

Mosonmagyaróvár 43 977 29 117 39 867 86 480 58 288 91 021 1,97 2,00 2,28 

Hegykő 872 20 633 18 628 4 319 71 822 90 789 4,95 3,48 4,87 

Hegyeshalom 8 800 31 093 33 676 9 157 32 127 35 878 1,04 1,03 1,07 

Lipót 2 000 11 076 6 823 5 625 21 995 15 240 2,81 1,99 2,23 

Dunakiliti 1 962 7 044 5 865 5 648 13 871 12 159 2,88 1,97 2,07 

Röjtökmuzsaj 6 196 7 645 4 748 11 687 15 916 9 212 1,89 2,08 1,94 

Pannonhalma 2 396 1 646 1 530 4 204 2 342 2 201 1,75 1,42 1,44 

Győrújbarát 10 608 663 404 19 157 1 412 1 032 1,81 2,13 2,55 

Fertőd 5 656 5 212 322 13 971 12 889 680 2,47 2,47 2,11 

  

Ebből külföldi 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Sopron 44 836 39 440 46 480 85 197 73 596 84 661 1,90 1,87 1,82 

Győr 49 565 56 546 65 774 98 338 116 840 132 708 1,98 2,07 2,02 

Mosonmagyaróvár 26 564 16 450 25 979 61 257 39 803 66 817 2,31 2,42 2,57 

Hegykő 717 14 251 11 644 3 867 60 394 70 558 5,39 4,24 6,06 

Hegyeshalom 8 123 28 303 31 756 8 387 29 167 33 583 1,03 1,03 1,06 

Lipót 1 151 852 1 191 3 028 2 990 2 772 2,63 3,51 2,33 

Dunakiliti 1 160 649 734 2 118 1 335 1 891 1,83 2,06 2,58 

Röjtökmuzsaj 1 757 2 472 1 632 3 373 5 237 3 340 1,92 2,12 2,05 

Pannonhalma 1 275 788 439 2 392 1 190 640 1,88 1,51 1,46 

Győrújbarát 77 88 107 174 202 593 2,26 2,30 5,54 

Fertőd 586 570 54 1 150 1 212 132 1,96 2,13 2,44 

  

Férőhely július 31-én 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sopron 5 508 5 489 5 261 4 214 6 127 3 264 3 030 3 035 3 453 

Győr 3 831 4 516 4 499 3 775 2 516 2 438 2 685 2 633 3 228 

Mosonmagyaróvár 811 912 709 707 726 849 854 944 923 

Hegykő 100 6 415 7 429 7 493 2 915 635 650 724 745 

Hegyeshalom 88 210 239 333 361 331 331 362 411 

Lipót 169 187 268 270 260 210 225 216 116 

Dunakiliti 190 196 196 421 400 816 831 447 436 

Röjtökmuzsaj 126 152 180 144 101 97 104 104 140 

Pannonhalma 229 234 224 164 164 354 154 174 164 

Győrújbarát 398 439 402 110 113 113 103 103 103 

Fertőd 566 488 143 223 204 15 697 713 26 

Forrás: KSH  
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8. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA 
 

A megye az ország északnyugati határterületén fekszik, északról Szlovákiával, nyugatról Ausztriával 

határos. Hazánk nyugat-európai közlekedési kapuja, hiszen a legjelentősebb közúti, vasúti, vízi 

áramlási tengelyek itt lépnek be az országba és haladnak keresztül területén. 

 

8.1. KÖZLEKEDÉS 
 

8.1.1. Közúti közlekedés 

A megyét kettő ún. Helsinki közlekedési folyosó érinti, az egyik IV. számú páneurópai közlekedési 

folyosó
14

, mely Európa nyugati felét köti össze a Balkánnal, a másik VII. számú, mely a Duna folyam 

vízi útját jelöli. A megye közlekedés-földrajzi szerepét éppen ezen folyosók általi érintettsége értékeli 

föl, ugyanakkor ezen közlekedési folyosók nem, vagy csak részben szolgálják ki az észak-déli irányú, 

dinamikusan fejlődő áramlási útvonalakat.  

 

35. ábra: Transzeurópai közlekedési folyosók hálózata (2012) 

 

TENT-T: Bal o. ábra. Átfogó hálózat: Vasutak, kikötők és vasúti-közúti terminálok; Törzshálózat: Vasutak - 

áruszállítás, kikötők és vasúti-közúti terminálok - 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. 

Jobb o. ábra: Átfogó és törzshálózat: Utak, kikötők, vasúti-közúti terminálok és repülőterek - Kezdeményezés 

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

Nagykanizsa útszakasza kerüljön bele a TEN-T törzshálózatába. 

A jelmagyarázat a 6. mellékletben található. 

Forrás: Council of the EU  

                                                           
14 A IV. páneurópai közlekedési folyosó közúti ága a Berlin/Nürnberg-Prága-Pozsony/Bécs-Budapest-

Konstanca/Szaloniki/Isztambul. 
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Nyugat-Dunántúl másik két megyéje felé (Vas, Zala) alacsony szintű, elégtelen kiépítettségű a 

közlekedési 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 Győr-Moson-Sopron 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-ROUTE65) 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. Az országos közutak hossza 

tekintetében megállapítható, hogy a megye területi arányához képest magasabb a részesedése (5,85%). 

Az országos átlagot meghaladó útsűrűség is ezt jelzi. (22. táblázat) A megyei közutakon belül az 

átkelési szakaszok aránya (31,12%) az országos átlag (26,89%) körül van. A gyorsforgalmi utak 

arányát tekintve a megye jelentősen meghaladja az országos átlagot. 

 

22. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye közúthálózatának legfontosabb adatai (2011) 

 GYMS megye Országos adat 

Országos közutak   

hossza 1 616,2 km 31 698,0 km 

Hálózati jellege szerint 

gyorsforgalmi utak* 94,5 km (5,85%) 1 304,3 km (4,11%) 

főutak 386,9km (23,94%) 6 614 km (20,87%) 

mellékutak 1 229,3 km (76,06%) 23 244,9 km (73,33%) 

- ebből átkelési szakasz 503,0 km (31,12%) 8 525,2 km (26,89%) 

Útsűrűség (km/km
2
) 0,384 0,340 

* M1 megyehatár-Hegyeshalom 71 km; M15 M1-Rajka 13 km; 19 M1-Győr 9,74 km; a csomóponti elemek hossza nélkül 

Forrás: MKN, Országos Közúthálózat Információs Eredménytáblái 2011. december 31-i állapot alapján 

 

A GYMS megyei országos közúthálózat mintegy felét 30 évnél régebben újították meg, azaz az utak 

50%-án 30 évnél régebben készült a felső aszfaltréteg. A forgalom nagyságát tekintve a megyei 

forgalmi terhelések elsősorban a gyorsforgalmi hálózaton és a főúthálózaton jelentkeznek. A 

mellékutak hálózati, forgalmi szerepe azonban egyre jobban felértékelődik az egyes térségek 

feltárásában, valamint a települések megközelítésének biztosításában. A megye közlekedési helyzetére 

kihatással van a Budapest – Bécs - Pozsony kapcsolat átmenő forgalma, valamint az Észak és Dél 

irányú európai jelentős kereskedelmi és idegenforgalom, ami jelentős – autópályán kívüli – 

kamionforgalommal is társul főképpen a megyei másodrendű főútvonalainkon.(pl. E65 jelű 86. számú 

főút, 85-ös számú főút). Győr mellett Sopron is fontos közúti és vasúti csomópont, az osztrák 

autópálya-hálózat már Kismartonnál, 20 km-re elérhető. A közúthálózat legnagyobb arányú fejlesztése 

az M85 gyorsforgalmi út megépítésével fog megtörténni. Az M85 korszerű, országok közötti 

kapcsolatot biztosít az osztrák autópálya hálózathoz. 

Az úthálózatra vetített országos állapotot tekintve viszonyítási alapnak Baranya megye után a második 

legrosszabb helyzetben Győr-Moson-Sopron megye van. Az utak több, mint 30%-a esetében 6,3 mm 

nagyobb az egyenetlenség (IRI>6,3 mm/m). Az IRI osztályzat tekintetében az országos 2,8-as átlagtól 

rosszabb a megyei 3,2-es átlag. A rossz minősítésben nagy szerepe van annak, hogy a megyei hálózat 

nagyobb részét az után tömörödő kisforgalmú mellékutak teszik ki. Az utolsó éves felmérések alapján 

a fentieket is figyelembe véve a megyei burkolatfelület állapotának vizsgálata során az úthálózat 

61,3%-a kapott nem megfelelő és rossz állapotú minősítést. 
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36. ábra: Győr-Moson-Sopron megye közúthálózata (2012) 

 
Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2012 

 

A burkolatállapot, felületépség osztályozása tekintetében az országos 3,9-es átlagtól valamivel jobb a 

megyei 3,8-as átlag. A rossz (5 osztályzatú) útszakaszok aránya alapján a megyék között a 8. helyen 

van. A teherbírás osztályozása tekintetében az országos 2,9-es átlaggal megegyezik a megyei átlag. Az 

5-ös rossz teherbírási osztályzatú útszakaszok aránya (34,8%) nagyobb az országos átlagnál (32%). Ez 

alapján Győr-Moson-Sopron a megyék között a 8. helyen van.  

A 2010. évi forgalomszámlálás eredményei szerint a megye főútjainak átlagos napi forgalmi terhelése 

84,89 %-a az országos átlagnak (2000-ben 90,2%, 2005-ben 89,85% volt), miközben a vizsgált 

időszakban (2000-2010) bekövetkezett forgalomnövekmény mintegy 4 százalékponttal alacsonyabb a 

megyében, mint országosan. Vagyis a megye főúthálózatának forgalmi terhelése relatíve kisebb 

mértékben nőtt, mint az ország más főútjain.  

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 30-45%-os volt ez az arány, kivéve a 

861.sz főutat ahol majdnem 50%-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. 

Az országos közutak megyei mellékúthálózata döntően megfelel a megye geográfiai viszonyainak és 

sajátos településhálózatának. A megye mellékútjainak hossza (1 229,3 km) az országos 

mellékúthálózat 5,3%-a. A megye saját közúthálózatában nagyobb arányban vannak jelen a 
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mellékutak (76,06%), mint az országban (73,49%). A hálózaton belül több térségi szerepkörű mellékút 

van (pl. 1401, 8419), melyek fontos kapcsolatok hordozója, s mely a főúthálózatra kiemelt ráhordó 

szereppel bír. 

A közúti határforgalmi adatok tanúsága szerint az M1 hegyeshalmi határátkelő a legterheltebb, 

országos viszonylatban is, azonban észre kell venni, hogy a schengeni határnyitásnak köszönhetően a 

soproni határátkelő forgalma 2005 és 2010 között 8.658 jármű/nap-ról 16.831 jármű/nap-ra nőtt, azaz 

közel a duplájára emelkedett, a kópházi határátkelő forgalma pedig szintén közel 30 %-kal nőtt. A 

többi határátkelőhely forgalma is 25-30%-kal növekedett. (23. táblázat). 

 

23. táblázat: A nemzetközi határátkelők forgalma az országos közúti forgalomszámlálás alapján 

(2005, 2010) 

Közút 

száma 

Határátkelő Összes forgalom Változás 2005 és 2010 

között 2005 2010 

Jármű/nap Egységjármű/nap Jármű/nap Egységjármű/nap Egységjármű/nap % 

M1 Hegyeshalom 13 760 17 327 16 669 23 579 6 252 27 

84 Sopron 8 771 9 699 17 059 18 103 8 404 46 

M15 Rajka 4 971 9 176 6 991 13 127 3 951 30 

150 Rajka n.a. n.a. 2535 2 582 n.a. n.a. 

14 Vámosszabadi 2 811 3 918 3 771 5 576 1 658 30 

861 Kópháza 2 551 2 911 3 638 4 128 1 217 29 

Forrás: MKN - Az országos közutak 2005 és 2010. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma 

 

A tehergépjármű forgalom 2005 és 2010 között mindegyik jelentős határátkelőn növekedett. Ez alól a 

84-es út soproni határátkelőhelye a kivétel ahol a személygépjármű és kisteher-gépkocsi forgalom 

közel a duplájára emelkedett, miközben a tehergépjármű forgalom ettől jelentős mértékben (14%-kal) 

elmaradt. Hegyeshalom esetében pedig alig több mint 5%-kal növekedett a személygépkocsi és 

kisteher-gépkocsi forgalom.  

 

8.1.2. Vasúti közlekedés 
A MÁV Zrt. 2000 és 2010 között az ISPA/Kohéziós projekt keretein belül elvégezte a IV. Helsinki 

folyosóba tartozó Budapest-Győr-Hegyeshalom-oh. vonal rehabilitációját. A rehabilitáció GYMS 

megyében az Ács-Győrszentiván vonalat érintette, valamint a győri állomás biztosítóberendezési és 

pályamunkálatait. A felújítás során a Győri állomás vágányainak komplex rekonstrukcióját végezték 

el. A MÁV Győr-Moson-Sopron Megyét érintő további hosszú távú tervei között szerepel a Győr – 

Pápa – Celldömölk vonal villamosítása. A GYSEV Zrt. 2011-ben újabb 214 km vasúti pályaszakasz 

üzemeltetésére kapott megbízást a magyar államtól. (37. ábra) Ezek közül a vonalak közül a Rajka-

Hegyeshalom-Csorna-Répcelak-Porpác vasútvonal kétharmad része található a megyében. A GYSEV 

számára azonban kiemelten fontos ennek a vonalnak a felújítása mely egyben a Svédországban 

kezdődő, és Horvátországig tartó észak-déli közép-európai közlekedési folyosó (CETC-ROUTE65) 

jelentős szakasza hazánkban. (35. ábra) A Porpác-Csorna-Mosonszolnok 87 km, valamint a 

Szombathely-Zalaszentiván 50 km hosszú szakaszának rehabilitációját 2012. július 13-án jelentette be 

a GYSEV. A felújítás során 2015-ig mindkét szakaszt villamosítják, átalakítják a villamosításhoz 

szükséges biztosítóberendezéseket és megerősítik a vasúti pálya felépítményét is. 

A Győr-Sopron szakasz elérte forgalmi kapacitásának a határát, melyen hosszá távon csak a 

kétvágányúsírás segíthet. A GYSEV már elkezdte ennek a projektnek az előkészítését, és várhatóan 

2018-ig be is fejezi a megvalósítását. A felújítás célja egy kétvágányú villamosított 160 km/h 

sebességű pálya létrehozása. A pályakorszerűsítés során olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, 

melyek lehetővé teszik nagy sebességű euro city vonatok közlekedését. 

Az európai vasúti hálózat fejlesztése és térségünk logisztikai szerepkörének bővítése céljából indokolt 

a déli irányú vasúti összeköttetést szintén két sínpárra bővíteni. Ezzel egy fontos vasúti folyosó 

létesülhet nyugat és észak Európa, Bécs irányából térségünkön keresztül az Adriai tenger felé.  
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37. ábra: A GYSEV Zrt. által üzemeltetett vasútvonalak (2012) 

 

Forrás: A GYSEV Zrt. honlapja http://www2.gysev.hu/rolunk/125 

 

A megye közösségi közlekedésében továbbra sem jött létre közlekedési szövetség, mely GYMS 

megye centrope régión belüli tagságában komoly hátrányt jelenthet a jövőben. A GYSEV Zrt. ugyanis, 

köszönhetően a határon átnyúló érdekeltségének 1994 óta tagja a Kelet Régió Közlekedési 

Szövetségnek (VOR), és kiszolgálja a burgenlandi lakosok ingázó forgalmát. Az ebből adódó 

előnyöket pedig egyedül az ott élők élvezhetik. A GYSEV ezért aktív kezdeményezője egy Nyugat-

Magyarországi Regionális (Nyugat-Pannon) Közlekedési Szövetség létrehozatalának. 

 

8.1.3. Légi közlekedés 

A megyében két repülőtér található, a Győr melletti péri repülőtér, valamint Fertőszentmiklóson. A 

vidéki repülőterek elmúlt években történt kiemelt fejlesztéseinek egyik sikeres példája a péri repülőtér 

komplex fejlesztése (szilárd burkolatú pálya, utasforgalmi épület stb.), mely révén a térség 

bekapcsolódhatott a nemzetközi légi forgalomba. A repülőtér hosszú távú céljai között szerepel, a 

kifutó pályájának meghosszabbítása 1450m-ről 2069m-re, melynek köszönhetően növekedhet a 

repülőtér kapacitása. Így megjelenhetnek a fapados és üdülőcharteres légitársaságok, valamint a 

Boeing 737-es és Airbus 320-as repülőgép család, melyek gazdaságosabban tudnak szolgáltatni mind 

a teherszállítás, mind pedig a személyszállítás területén. 

A repülőtér forgalma 2005 és 2011 között jelentősen megnövekedett, a nemzetközi művelet (49%), és 

utasok száma (46%) majdnem a duplájára növekedett. De ennél is sokkal jelentősebb, hogy a cargo 

vagyis a szállított áru mennyisége megtízszereződött! Mindezek az adatok alátámasztják a péri 

repülőtér bővítésének jogosultságát. 

A fertőszentmiklósi repülőtér, 1997-ben nyitotta meg kapuit és azóta is nyitva áll a nemzetközi 

forgalom előtt. A közel 1000m hosszú 23m széles aszfalt burkolatú kifutópályával rendelkező 

repülőtér kisgépes repülés számára vehető igénybe, belföldi és nemzetközi forgalomba egyaránt. 

Pusztacsaládon és Fertőrákos-Piuszpusztán sportrepülőtér működik. 

 

8.1.4. Vízi közlekedés 

A páneurópai közlekedési folyosók egyike (VII. sz.) a Duna folyam, az Európát átszelő Duna-Majna-

Rajna víziút része. A víziutak osztályba sorolása szerint a Duna hazai szakasza VI/B és V/C 

kategóriába tartozik, míg a Mosoni-Duna III és VI/B kategóriába. A Rába folyó ebben a rendszerben 
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nincs kategorizálva, hajózási szempontból egyértelműen turisztikai szerepe van hasonlóan a többi vízi 

áruszállítás tekintetében nem releváns megyei folyóhoz, illetve a Fertő-tóhoz. A Dunán – bár Győr 

térségében EGB. VI. hajózási osztályba sorolták –, az átlagos vízmélység és a hajózható napok száma 

messze elmarad az előírttól. E téren a megye - a Duna általi érintettsége okán – elsősorban a Győr-

Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Intermodális Központ révén juthatna jelentős szerephez. 

A Rába magyarországi, s benne az alsó Győr-Moson-Sopron megyei szakaszával is hasonló a helyzet 

mint a Mosoni-Dunán, leginkább sportolásra, és szabadidős tevékenységekhez nyújt lehetőséget. A 

Fertő tavon a turizmushoz kapcsolódó személyszállítás, valamint vitorlás sport élénkülése jellemző. A 

tó déli, Magyarországhoz, illetve Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozó részének ilyen célú 

kihasználását az alacsony vízállás nehezíti. 

 

8.1.5. Kombinált közlekedés, logisztika 

A gönyűi kikötő intermodális központtá valófejlesztése 2007-ben megtörtént, de az akkor kiépített 

iparvágány üzemeltetése a mai napig nem oldódott meg teljesen. A vágányt 2009-ben adták át, 

azonban üzemeltető híján szellemvasútként funkcionál, így napjainkig sem kezdődhetett el a RO-LA 

funkció működtetése. Mivel a kikötő felújítása uniós támogatással készült el, ezért fennáll a veszélye 

annak, hogy vissza kell fizetni az elnyert támogatás összegét. Az iparvágány üzemeltetését 2012. 

szeptembertől a MÁV ZRt. vette át, igaz csak a gönyűi kikötőig tartó szakaszát. 

A soproni Logisztikai Szolgáltató Központot a GYSEV CARGO ZRt. üzemelteti. A központ utóbbi 

években történő legfontosabb fejlesztése volt a 6 600 m²-es XII. raktár felépítése és átadása 2010-ben. 

A raktár alkalmas a vasúti és közúti ügyfelek kiszolgálására és közöttük kapcsolat létrehozására is. A 

GYSEV hosszú távú tervei között szerepel a konténerterminál bővítése. 

A soproni terminál forgalma 2008-tól 2010-ig csökkent, de azóta újra növekedésnek indult. A 2011-es 

forgalmi adatok alapján a kezelt járműegységek száma megközelítette a 10 000 darabot, a 

megmozgatott árumennyiség pedig a 200 000 tonnát.  

 

8.1.6. Kerékpáros közlekedés 

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

elemeiként kijelölt 40 térségi jelentőségű kerékpárútvonal közül négy érinti a megyét. 

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

turisztikai célzattal, de számos 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. (Ebbe a 

koncepcióba illik a Győr- Győrújbarát-Nyúl-Écs, vagy a Győr-Nyúl-Écs-Pannonhalma kerékpárút, 

mely a megyét a későbbiekben akár a Balatonnal is összeköthetné.) 

Növekvő igény mutatkozik a hivatásforgalmi és szabadidős forgalomban egyaránt. A Duna menti és 

az osztrák-magyar határ térségének kerékpáros infrastrukturális adottságai a legjobbak, azonban ezek 

hálózatossága gyenge, míg például a határokon átnyúló kapcsolatok több útvonal esetében jobban 

kiépültek (Duna-menti út, Fertő-tó). Fontos lenne továbbá egy Győr-Sopron kerékpárút megvalósulása 

Ausztria irányába, párhuzamosan a 85 sz. főúttal. A kerékpáros közlekedést kiszolgáló háttér-

infrastruktúrák csak elszórtan találhatóak meg a megyében, hálózatba nem szerveződnek. 

 

8.1.7. Egyéb közlekedési vonatkozású megállapítások 

Ahogyan az korábban is szerepelt Győr-Moson-Sopron megye számára nagyon fontos lenne, ha 

mielőbb megépülne az M85, M86, és M9-es, és befejezésre kerülne az M15 gyorsforgalmi út. Így 

nemcsak a szomszédos országokkal erősödhetne a megye kapcsolata, de ugyanannyira fontos, hogy a 

forgalom jelentős része a településekről kiterelődne ezekre az utakra. Ezzel biztosítva élhető 

környezetet az olyan jelenleg forgalmas települések számára, mint pl. Csorna.   
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8.2. VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS 
 

8.2.1. Vízellátás 

Győr-Moson-Sopron megye felszín alatti vizeinek a minősége nemcsak a Nyugat-Dunántúlon, de 

közép-európai viszonylatban is kiválónak mondható. A legnagyobb mennyiségben a rétegvizeket 

használjuk, néhol parti szűrésű kutak vizét, karsztvizet vagy talajvizet is használunk vízellátáshoz. Az 

ivóvíztermelés elsősorban a rétegvíz készletekből, továbbá a karsztvíz készletből és parti szűrésű 

vízbázisból történik. Illetve a szomszédos megyékhez hasonlóan a felszín alatti vízkészlet további 

fontos összetevője a termálvíz készlet, amelyre országos jelentőségű gyógyászati intézmények 

alapulnak.  

A megye érintettsége az Ivóvízminőség Javító Program végrehajtásában az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete 

alapján, a megyére vonatkozó adatokat a 24. táblázat tartalmazza. 

 

24. táblázat: A szolgáltatott ivóvízminőség kifogással érintett települései Győr-Moson-Sopron 

megyében (2012) 

A 0,01-0,03 mg/l koncentráció közötti arzéntartalmú vízzel ellátott települések 

település 

lakosszám 

 (fő) vízműrendszer 

kapacitás 

(m3/d) 

arzén 

10-30 mikrog/l 

Fertőd- 

Tőzeggyármajor 149 Fertőd-Tőzeggyármajor 20 + 

A 0,5 mg/l koncentrációnál nagyobb ammónium tartalmú vízzel ellátott települések 

település 

lakosszám 

 (fő) vízműrendszer 

kapacitás 

(m3/d) 

amónium 

(>0,5 mg/l) 

vas 

(>0,2 mg/l) 

Jánossomorja 5998 Jánossomorja térségi 1450 +  

Forrás: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 

 

Győr-Moson-Sopron megye vízellátásáról három szolgáltató gondoskodik a győri Pannon-Víz Zrt., a 

mosonmagyaróvári Aqua Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. A megye vízszolgáltatás 

tekintetében megfelelően ellátott, mivel 2003 óta a 182 település mindegyike rendelkezik közüzemi 

vízellátással (25. táblázat). A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma 2000-től 2010-ig több 

mint 23 ezerrel növekedett. Ugyanakkor a háztartásoknak szolgáltatott vízmennyiség a megyében (az 

országos átlagoz hasonlóan) 2007 óta folyamatosan csökken (29. táblázat). A Győr-Moson-Sopron 

megye háztartásainak szolgáltatott vízmennyiség 2010-ben 4,3%-a volt az országosan szolgáltatott 

mennyiségnek. Ez az arány 2000-hez képest 0,5%-kal növekedett. 

 

25. táblázat: Győr-Moson-Sopron Megye közüzemi vízellátással rendelkező településeinek, és 

lakásainak száma (2000-2010) 

 Vízellátás: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Közüzemi 

vízellátással 

rendelkező 

település (db) 175 175 175 182 182 182 182 182 182 182 182 

Közüzemi 

vízhálózatba 

bevont lakás (db) 156 918 154 445 158 085 162 156 164 388 172 484 174 128 176 223 177928 179601 180849 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Jóna L. 

 

A háztartásoknak szolgáltatott vízmennyiséget érdemes kistérségi szinten is megvizsgálni. Ebből 

ugyanis kiderül, hogy a legtöbb vizet 2010-ben a Győri kistérségben használták fel, melyet a Sopron-

fertődi kistérség követ jelentős nagyságrendi különbséggel (2,1 millió m³). Ahogyan az látható ez az 

arány 10 év alatt szinte semmit sem változott, ami igaz a Sopron-fertődi és a Mosonmagyaróvári 
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kistérségekre is. A Csornai és a Mosonmagyaróvári kistérségeknek szolgáltatott háztartási 

vízmennyiségek közötti különbség durván 1,5 millió m³. A Kapuvár-Beledi, Pannonhalmi, és Téti 

kistérségekben az elmúlt 10 évben egyszeresem lépte át az 1 millió m³ a háztartásoknak szolgáltatott 

vízmennyiség. A legkevesebb háztartási vízmennyiséget felhasználó pannonhalmi kistérség, alig 

2,7%-át adta a megye vízfogyasztásának 2010-ben, ellenben a győri 38,33%-át. 

Összehasonlítva Győr-Moson-Sopron megye összes szolgáltatott vízmennyiségét, a szomszédos 

megyékkel szintén hasonló az arány. De jól látható, hogy a négy megye közül Veszprém megyében 

csökkent a legjelentősebben az összes szolgáltatott víz mennyisége, 29,18%-kal (6,4 millió m³) 2000 

és 2010 között, míg Győr-Moson-Sopron megyében ugyanebben az időszakban 14,71%-kal.  

 

26. táblázat: Győr-Moson-Sopron Megye szomszédos megyéiben szolgáltatott összes víz mennyisége 

(2000-2010) 

Összes szolgáltatott víz mennyisége 1000m³ 

Megye 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Győr-Moson-

Sopron 
23999,8 24130,9 23466,0 24028,0 22974,0 22830,0 22760,0 22506,0 21771,0 20970,9 20470,4 

Komárom-

Esztergom 
14906,2 14493,9 14438,0 15071,0 14577,0 14057,0 13758,0 13992,0 13804,0 13096,7 12386,0 

Vas 12786,7 12718,0 13158,0 13250,0 12684,0 12939,0 12623,0 12446,0 12178,0 11927,4 11761,5 

Veszprém 22221,9 22368,9 20647,0 21044,0 19238,0 18468,0 18467,0 17803,0 17359,0 16765,5 15737,8 

Forrás: KSH-TeIR alapján szerkesztette Jóna L. 

 

Árvízvédelem 

Cuhai Bakonyér és Ikva vízgyűjtő rendezése, tározók építése, árvízi biztonságának növelése. 

Cuhai Bakony-ér: Fő célkitűzés a Cuhai Bakony-ér eredeti vízszállító képességének visszaállítása, az 

árvízi biztonság megoldása. A teljes rehabilitáció magába kell, hogy foglalja a fenékgátak 

felülvizsgálatát, szükség szerinti átépítését, az üledék és a nem odaillő növényzet egyszeri 

eltávolítását, töltések, depóniák és árvízi tározók építését. 

Ikva: Az árvízi biztonság elérése több létesítmény egymásra épülő, de gyakorlatilag együttes 

megvalósításával érhető el. Ennek megfelelően a megvalósulás magában foglalja az Ikva-patak 

belterületi szakaszának rendezését, a patak külterületi rendezését és tározók építését.  

 

Árvízi veszély és kockázati térképezés, kockázatkezelési tervezés 

A jogszabály értelmében 2011 decemberében elkészültek az előzetes kockázati térképek, melyekből a 

veszélyeztetett területek (tervezési célterületek) már lehatárolhatók. A részletes vizsgálatok ezután 

következnek. A térségi fejlesztési tanácsokat a kockázatkezelési tervezésbe be kell vonni, így készülni 

kell a fejlesztési koncepció 2014 évi újabb átdolgozására, felülvizsgálatára az elöntéssel 

veszélyeztetett területi kiterjedések és kártérképek pontos meghatározása után. 

 

Nagyvízi meder 

A nagyvízi meder használatával kapcsolatos döntésekbe a jogszabály előírja a meder kezelőjének 

bevonását. A nagyvízi meder egyes részeinek hasznosíthatóságát nagyvízi meder kezelési terv tudja 

részletesen szabályozni és differenciálni. A kezelési tervek még nem készültek el, kidolgozásuknál a 

fent említett veszély- és kockázati térképek információinak figyelembevételére van szükség.  

 

8.2.2. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés 

Az ivóvíz ellátáshoz hasonlóan a szennyvízkezelést is három szolgáltató végzi Győr-Moson-Sopron 

megyében. A győri térségben a Pannon-Víz Zrt. végzi a szennyvíz kezelését, így Győr városába 13 

másik település szennyvize érkezik be. A szennyvízelvezetés a városokban gravitációs rendszerrel, a 

községekben pedig részben gravitációs, részben kényszeráramoltatású szennyvízelvezető rendszerrel 
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történik. A kényszeráramoltatású szennyvízrendszerek üzemeltetésénél jelentős többletfeladatot jelent 

legtöbbször a légtelenítés, úszókapcsoló elakadás, vagy vákuum szelep hiba miatt szükséges a 

hibaelhárítás.  

A Mosonmagyaróvárt és környékét ellátó Aqua Kft. csatornahálózatára kis számban vannak még rá 

nem kötött fogyasztók. Őket a szolgáltatót és az önkormányzatok közös rendeletekkel ösztönzik a 

rákötésre. A terület földrajzi adottságaiból adódóan a szennyvíz tisztítótelepig való eljuttatásához 

szennyvízátemelő szivattyú telepeket kellett beiktatni. Ezeknek a szivattyúknak az üzemeltetése 

azonban nagy energiákat emészt fel. Számuk Mosonmagyaróvár területén meghaladja a 40 darabot. A 

lakosság általa csatornába engedett idegen anyagok pedig nagyon sok hibát, és dugulást okoznak a 

hálózaton.  

A Soproni Vízmű Zrt. 33 településen köztük és 5 résztelepülésen látja el a szennyvízkezelést. A 

soproni gravitációs rendszerű csatornahálózatban gyakorlatilag teljesen (99,6%-ban) szétválasztott a 

csapadékvíz, és a szennyvízhálózat. A Sopron Vízmű vidéki településein a kiépített csatornahálózat 

elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerű. Az elmúlt években felújított soproni 

szennyvíztisztító telep megfelelő kapacitású és a beérkező szennyvizek megtisztítása teljes körű. A 

telepen a tisztítási folyamat közben keletkezett  biogázokat villamos energia termelésre használják fel. 

A 2011-ben termelt villamos energia a telep felhasználásának 41%-át tette ki. A térségben a nagycenki 

tisztítótelep már régóta terhelési problémákkal küzd, így az önkormányzattal való összefogással új 

telepi beruházás vette kezdetét Nagylózs településen.  

A Duna szigetközi szakaszán a szennyvízbevezetés mértéke 36 ezer m3/év körüli. A 

szennyvízelvezetést és tisztítást 5 térségi, valamint egy egyedi rendszer biztosítja. A térségi rendszerek 

befogadója a Mosoni-Duna, az egyedi rendszer befogadója a Lajta jobb parti csatorna. A bezenyei 

szennyvíztisztító telep tisztító kapacitása nem megfelelő, a telep túlterhelt, míg a további 5 

szennyvíztisztító telep kapacitása és tisztítási hatásfoka hosszú távon is biztosítja a keletkező 

szennyvizek előírt tisztítását. 

A Lajtán a szennyvízbevezetéseknél a hegyeshalmi szennyvíztisztító és mosonmagyaróvári 

termálfürdő által bevezetett szennyvízmennyiség számít jelentősnek. 

A Rába vízgyűjtőjén található települések közel felében üzemel közműves szennyvízelvezető rendszer. 

A Marcal alsó vízgyűjtőjén a szennyvízbevezetés a Pannon Víz kezelésében lévő két szennyvíztelepről 

származik.  

Bakonygyirót, Bakonypéterd és Románd települések szennyvízcsatornázása és –tisztítása nem 

megoldott.  

A Rábca és a Fertő-tó tervezési alegységen a Hansági-főcsatornába vezetett Ikva-patak vizének a 

tápanyag-koncentrációját csökkenti a 2007-ben rekonstruált soproni szennyvíztisztító.  

Folyamatban lévő közműves szennyvízelvezető hálózat építés a megye területén: 

 Bősárkány szennyvízelvezetése a Csorna térségi szennyvíztisztító telepre 

 Tényő, Győrszemere szennyvízelvezetése a Tét térségi szennyvíztisztító telepre  

 Gönyű, Nagyszentjános szennyvízelvezetése a Győr térségi szennyvíztisztító telepre 

A folyamatban lévő fejlesztések üzembehelyezésével a 2000 lakos feletti települések közműves 

szennyvízelvezetése teljes körűvé válik, a közműves szennyvízelvezetéssel el nem látott lakosszám a 

megyében 5% alatti, a csatornahálózatra kötési arány az ellátott lakosokat tekintve 90% fölötti (a győri 

agglomerációban 97%) 

A megye településinek 78%-a rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal (27. táblázat), de ahogyan 

látható a hálózatba bekapcsolt lakások száma 2000-től folyamatosan emelkedik. 2010-ben 37%-kal 

több lakás volt bekapcsolva a szennyvízcsatorna-hálózatba 2000-hez képest. 

A megyében egyedül a Mosonmagyaróvári kistérség az, ahol tisztítás nélkül is vezettek be szennyvizet 

a befogadó vízfolyásokba. Ennek a mennyisége 2000 óta meredeken csökken. 2010-ben összesen 47 

400 m³ volt a Mosonmagyaróvári kistérségben tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz, ami az 1%-át tette 

ki az országos mennyiségnek.  
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27. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye közcsatornával ellátott településeinek, és lakásosainak 

száma (2000-2010) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Közcsatornázás:                        

Szennyvízcsatorna-hálózattal 

rendelkező település 
102 112 116 129 130 136 137 137 139 142 142 

Szennyvízcsatorna-hálózatba 

bekapcsolt lakás 
99 505 106 739 111 159 118 071 125 684 139 435 143 139 149 260 152754 155450 157666 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Jóna L. 

 

A biológiailag is tisztított szennyvíz mennyisége 2000 óta folyamatosan csökken Győr-Moson-Sopron 

megyében (28. táblázat). 2010-ben már 53%-al kevesebb volt 2000-hez képest. A csökkenésnek két 

oka van, egyrészt a vízfogyasztás csökkenése miatt kevesebb szennyvíz keletkezik, másrészt megépült 

néhány III. tisztítási fokozatot teljesítő szennyvíztisztító. Az országos mennyiségnek is csak a 4,1% 

adta a megye biológiailag tisztított szennyvízmennyisége ugyanebben az évben. A kistérségeket 

megvizsgálva kiderül, hogy a legkevesebb ilyen módon tisztított szennyvíz a Pannonhalmi, és a Téti 

kistérségben keletkezik, és előbbi 2004 és 2007-es évét leszámítva sohasem keletkezett 500 ezer m³ 

több biológiailag is tisztított szennyvíz. A legtöbb mennyiség a Győri kistérségben keletkezik, mely 

ugyan 2000 óta 46%-kal csökkent, de 2010-ben a megye 58%-át adta. Ami azonban ennél is 

figyelemreméltóbb, hogy a Sopron-Fertődi kistérségben 2007 óta nem keletkezett csak biológiailag 

tisztított szennyvíz. A Mosonmagyaróvári kistérségben 2003-ban 63%-kal csökkent a csak 

biológiailag tisztított szennyvíz mennyisége, és ez az arány nagyjából 2010-ig változatlan maradt, 

ezzel azonos mértékben emelkedett a III. tisztítási fokozattal is kezelt szennyvizek mennyisége. 

 

28. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye közcsatornáiban biológiailag is tisztított szennyvíz 

mennyisége kistérségenként (2000-2010) 

Közcsatornán elvezetett, biológiailag is tisztított szennyvíz mennyisége 1000m³ 

Kistérség 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Csornai 1053,9 1038,1 1079,0 1149,0 1006,0 1214,0 1195,0 1219,0 1145,0 1163,4 1069,6 

Győri 15255,8 11068,2 10815,0 10704,0 11572,0 11673,0 9952,0 9532,0 8784,0 8207,4 8174,3 

Kapuvár-Beledi 1403,5 1359,2 1362,0 1259,0 0,0 1021,0 1065,0 1069,0 976,0 979,5 1011,6 

Mosonmagyaróvári 2865,7 2700,9 2567,0 3245,0 1047,0 1219,0 1157,0 1096,0 1033,0 1060,3 1086,0 

Pannonhalmai 151,9 164,8 191,0 213,0 554,0 707,0 294,0 305,0 310,0 319,2 314,6 

Sopron-Fertődi 6900,7 6481,4 4233,0 4058,0 5702,0 5535,0 3886,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Téti 156,8 184,7 213,0 241,0 169,0 512,0 311,0 317,0 318,0 318,0 313,0 

Győr-Moson-

Sopron M. 29788,3 24998,3 22462,0 22872,0 22054,0 23886,0 19866,0 15545,0 14574,0 14056,8 13979,1 

Magyarország 252978,1 222229,4 214551,0 182131,0 193134,0 191237,0 249161,0 197642,0 184483,0 196512,3 336855,6 

Forrás: KSH-TeIR alapján szerkesztette Jóna L. 

 

A közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2010-ben 3,63%-a volt a magyarországi 

mennyiségnek. Ez az arány 2000-ben 5,42% volt. Győr-Moson-Sopron megye összes elvezetett 

szennyvízmennyisége 10 év alatt 25,5 %-kal csökkent. A kistérségeket megvizsgálva látható, hogy a 

legtöbb szennyvíz a Győri kistérségben került elvezetésre. Ugyanakkor 2010-re csaknem a felére, 46%-

kal csökkent az elvezetett szennyvíz. Érdekes módon a Sopron-Fertődi kistérségben 2006-ig csökkent a 

szennyvíz, majd 2007-től több mint 2 millió m³-rel megugrott. Azóta kismértékben növekedett tovább ez 

az érték, de 2010-ben már volt egy enyhe visszaesés. A Mosonmagyaróvári kistérségben átlagosan 3,2 

millió m³ volt 2000 és 2010 között az összes elvezetett szennyvíz. A többi kistérség esetében pedig soha 

nem lépte át a 1,5 millió m³-t az elvezetett szennyvíz. A legkevesebb szennyvíz évek óta a Pannonhalmi 

kistérségben keletkezik, melynek 10 éves átlaga 246 ezer m³. 

  



78 

8.3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

A hulladékgazdálkodási társulások legfőbb célja az integrált, komplex hulladékgazdálkodási 

rendszerek kialakítása, a megfelelő hulladékok újrahasznosítása, a nem hasznosítható hulladékok 

számára pedig a környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul kielégítő lerakók kialakítása. 

Ehhez a megyében új korszerű nagytérségi települési hulladékkezelő és lerakó létesítményekre van 

szükség, melyek megfelelnek az EU irányelveinek. Így a megyében három településen valósul meg 

nagytérségi hulladéklerakó: Győrben, Jánossomorján, és Csér településen.   

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2003-ban alakult, három megye 112 

településének részvételével. A Győr-Moson-Sopron megyéből csatlakozott 65 település zömében a 

győri, a pannonhalmi és a téti kistérségek területén található. A 72. 000 m2 területű lerakó 2009-ben 

került átadásra mely egyben kiváltotta a Pápai úti hulladéklerakót. Ezzel együtt a megye településein 

24 darab hulladéklerakó hely is rekultiválásra került.  

Győrben és Sopronban a háztartási és kommunális hulladékok energetikai hasznosítása biogáz 

termelés formájában megoldott. 

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 71 település 

alkotja, zömében a mosonmagyaróvári és a csornai kistérségekből. A mosonmagyaróvári nagytérségi 

hulladékgazdálkodási projekt rekultivációs beruházás 2011 januárban kezdődött el melynek keretén 

belül 24 hulladéklerakó rekultiválása kezdődött el.  

Módosított szakmai koncepció alapján valósul meg a Jánossomorjai hulladékkezelő bővítése, a lerakó 

fejlesztése. Ennek keretén belül 6000 tonna/év válogatandó hulladékmennyiségre új válogatómű épül, 

a kb. 3000 tonna/év beérkező zöldhulladék komposztálásához a meglévő mellé egy közel 3500 m2-es 

területen új komposztáló tér kerül kialakításra, a vegyesen gyűjtött hulladék jogszabályban előírt 

kezeléséhez, illetve a szerves hulladék mennyiségének csökkentéséhez pedig egy mechanikai-biológiai 

hulladék előkezelő létesítése szükséges. 

A fejlesztéshez benyújtott pályázat mintegy 4,7 milliárd nettó értékű, amiből a Jánossomorjai 

fejlesztés 1,5 milliárd. A fejlesztés gyenge láncszeme az önkormányzatok által fizetendő, megemelt 

önerő vállalásának képessége. 

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 38, a soproni és a kapuvár-beledi 

kistérséghez tartozó önkormányzat alkotja. Az eredeti társulás 44 önkormányzat részvételével alakult, 

de időközben 6 önkormányzat visszalépett, ami gyakorlatilag a Társulás új feltételeknek megfelelő 

újraszervezését jelentette.  

Győr-Moson-Sopron megye területén található ipari hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítását, és 

hasznosítását a Győri Hulladékégető Kft. végzi.  

2003 óta Győr-Moson-Sopron megye valamennyi települése be lett vonva a hulladékgyűjtésbe. A 

rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások és üdülők száma is ebben az évben ugrott meg 2002-höz 

képest (4,23%-kal) (29. táblázat). 2010-ben azonban 13%-kal volt több 2000-hez képest a 

hulladékgyűjtésbe bevont lakások és üdülők száma. A fent említett nagytérségi hulladékgazdálkodási 

rendszerek megvalósulása után felhetelően ez az arány jelentős mértékben tovább fog növekedni. 

 

29. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye hulladékgyűjtésbe bevont településeinek, lakásainak és 

üdülőinek száma (2000-2010) 

 Hulladékgyűjtés: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hulladékgyűjtésbe 

bevont település 166 167 168 182 182 182 182 182 182 182 182 

Rendszeres 

hulladék-

gyűjtésbe bevont 

lakás és üdülő 

152 

204 

152 

604 

157 

617 

164 

581 

167 

567 

168 

931 

170 

715 

171 

883 172903 173187 175277 

Forrás: KSH alapján szerkesztette Jóna L.  
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A lakosságtól elszállított hulladék mennyisége az országos trendhez hasonlóan csökken. 2006-ban 

még 149 ezer tonna szilárd hulladékot szállítottak el Győr-Moson-Sopron megye lakosságától, 2010-

ben viszont már csak 111 ezer tonnát (ez 25%-kal volt kevesebb) (30. táblázat). Ez a csökkenés 

elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhető.  

 

30. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék 

mennyisége kistérségenként (2006-2010, tonna) 

Kistérség 2006 2007 2008 2009 2010 

Csornai 11429,0 16282,0 10205,0 10018,7 8265,5 

Győri 42977,0 45818,0 44192,0 45020,6 39685,5 

Kapuvár-Beledi 6245,0 7448,0 6935,0 6559,7 6343,4 

Mosonmagyaróvári 28369,0 21956,0 20244,0 20690,8 18596,7 

Pannonhalmai 4380,0 4179,0 4412,0 4389,0 3304,0 

Sopron-Fertődi 51419,0 34876,0 30763,0 30324,6 31651,1 

Téti 5069,0 4632,0 4999,0 4935,2 3858,0 

Győr-Moson-Sopron megye 149888,0 135191,0 121750,0 121938,6 111704,2 

Magyarország 2886517 2694333 2678973 2551261 2468373 

Forrás: KSH-TeIR alapján szerkesztette Jóna L. 

 

A lakosságtól szelektíven elszállított szilárd hulladék mennyisége, hasonló arányt mutat a bevont 

lakások számával. 2008-ban még nem volt erre vonatkozó adat a megyében, de 2009-ről 2010-re 98%-

kal (több mint 13 ezer tonnával) nőtt a szelektív hulladék mennyisége (31. táblázat). 2010-ben a Győr-

Moson-Sopron megyei mennyiség az országosnak a 16%-át tette ki.  

 

31. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye lakosságától szelektív hulladékgyűjtésben elszállított 

települési szilárd hulladék mennyisége kistérségenként (2008-2010, tonna) 

Kistérség 2008 2009 2010 

Csornai 0,0 0,0 61,0 

Győri 0,0 109,0 10.521,0 

Kapuvár-Beledi 0,0 0,0 0,0 

Mosonmagyaróvári 0,0 0,0 210,0 

Pannonhalmai 0,0 0,0 1.380,0 

Sopron-Fertődi 0,0 42,3 261,4 

Téti 0,0 54,0 1.514,0 

Győr-Moson-Sopron Megye 0,0 205,3 13.947,4 

Magyarország 54.301,0 57.712,8 86.980,5 

Forrás: KSH-TeIR alapján szerkesztette Jóna L. 

 

8.4. ENERGIAGAZDÁLKODÁS 
 

A megye területén a villamosenergia ellátó és szállító vezetékei, valamint létesítményei egyaránt 

megtalálhatóak a megyében. A nemzetközi és országos jelentőségű 400kV-os és 220kV-os vezetékek 

melyek az átviteli hálózat távvezeték elemei.  Ezen kívül pedig néhány éve átadásra került a Győr és 

Szombathely közötti 90km hosszú 400kV-os távvezeték. Továbbá Győr térségében üzemel az 

országos villamosenergia rendszer egyik jelentős csomópontja a 400/220/120 kV-os alállomás. Ezt az 

alaphálózati csomópontot és az alaphálózatokat az MVM OVIT Zrt. üzemelteti, központja Budapesten 

van. A 120 kV-os elosztó hálózat az átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztóhálózati elemként 

funkcionál melynek irányítását a MAVIR Zrt. végzi. 2004. év óta ugyanis a villamos energia szabad 

piac megnyitása és a hálózatok szabad hozzáférhetősége révén, a MAVIR rendszerirányító és 
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kereskedelmet bonyolítón keresztül bármely ipari nagyfogyasztó megválaszthatja, hogy melyik 

európai termelő-szolgáltató cégtől vásárolja meg a szükséges villamos energiáját a közös piacon. 

A megye potenciális geotermikus energiaforrás adottságai az egyik legkedvezőbbek az országban, 

mivel területének jórésze a Kárpát-medence alaphegységi felszín mélységét és hőmérsékletét kimutató 

térképen a „80
o
C-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas területi” lehatárolásba esik, s annak belső 

magja a 200
o
C és a feletti hőmérsékletet is elérheti, azaz hagyományos gőzturbinás technológiájú 

erőmű működtetésére is alkalmas. Más helyeken a kisebb; 120
o
C-os fludium pedig ORC, ill. Kalina 

rendszerű kogenerációs kiserőművi technológiát képes működtetni. 

Biomassza primer hasznosítására a megye kiterjedt erdőterületei; az erdőgazdaságok, faipari 

feldolgozóüzemek hulladékai és a tervezett energia célnövénytermesztésre alkalmas területek 

(energiaültetvényezésre, erdőtelepítésre) termékei és hulladékai a legalkalmasabbak. Az ezzel 

kapcsolatos kutatások központja a megyében a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem. Számos 

referenciaüzem is működik a térségekben, amelyek alkalmasak arra, hogy a biomasszára alapozott 

villamos és hőenergia átalakítási technológiák hazai honosítása, gyártása és elterjesztése fokozatosan 

megvalósuljon. 

A szélenergia rejti magában a legnagyobb potenciált a megújuló energiaforrások közül Győr-Moson-

Sopron megyében. Ugyanis 100 m magasságban a szélsebesség évi átlagos értéke: 6–7 m/s ami a 

megye földrajzi adottságainak köszönhető. Ezeken a helyeken az éves átlagos fajlagos szélenergia 

mennyisége: 300–350 W/m2 között változik. Általánosságban szélerőtelepek, erőművek telepítésére 

azok a területek alkalmasak, ahol éves átlagban legalább 5,5 m/s szélsebesség uralkodik és a 

gazdaságos üzemórák várható minimuma eléri a 2100 órát évenként. 

Jelenleg országosan az összes névleges szélerőmű kapacitás 126, 925 MW, aminek döntő többsége 

(mintegy 75%-a) Győr-Moson-Sopron megyében van. A nagy területi koncentrációnak árnyoldala is 

van, amennyiben nem kedvező szélviszonyok mellett nagymértékű az országos szélerőmű kapacitás 

egyidejű leállása. 

A megyében jelenleg működő tíz szélerőműből teljesítmény alapján hét sorolható a kiserőmű 

kategóriába (Bőny, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Sopronkövesd, Nagylózs, Levél és 

Jánossomorja). A szélerőmű-parkok létesítésének szándéka az utóbbi években rohamosan felgyorsult. 

Teljesen korrekt, minden telepítési szándékra vonatkozó hivatalos adatbázis ugyan nem áll 

rendelkezésre, de a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Győri Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Hatóság saját adatbázisa, valamint a településrendezési tervek alapján 25 olyan helyszín 

van a megyében, ahol a kiserőmű kategóriába tartozó szélerőmű tornyok építésének szándéka 

megfogalmazódott. Az érintett települések: Bágyogszovát, Bogyoszló, Cirák, Fertőd, Gyóró, Győr 

Győrszentiván, Hegyeshalom, Iván, Kapuvár, Károlyháza, Kimle, Kisfalud, Lébény, Lövő, Mecsér, 

Öttevény, Rábapordány, Répceszemere, Répcevis, Sopronhorpács, Tét, Újkér, Und, Völcsej és Zsira. 

Győr-Moson-Sopron megye településeinek földgázzal való ellátottsága szinte teljeskörűnek mondható, 

a vezetékes gáz mindössze két településen Fenyőfőn és Véneken nem elérhető. Ezeken a 

földgázrendszer kiépítése olyan beruházást igényel, amelynek megtérülési ideje vagy igen hosszú 

lenne a kis fogyasztói sűrűség miatt, vagy a befektetés megtérülése egyáltalán nem is várható. Ezért 

ilyen beruházások költségeihez a gázszolgáltatók csak nagyon minimális részben vagy egyáltalán nem 

járulnak hozzá, így a beruházás csak a helyi fogyasztók és az önkormányzatok jelentős 

hozzájárulásával, állami pályázatok igénybe vételével valósulhat meg. 

A földgázellátó hálózati rendszerek mellett kiépült az a szénhidrogén termékvezeték rendszer, amely 

ipari célú igényeket elégít ki a megye területén Kápolnásnyék - Komárom - Győr között.  

A megyében öt településen, így: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár városokban 

üzemel távhőellátás. Összesen 34.591 lakás rendelkezik távhőellátással, ennek döntő hányada Győrben 

van. A távhőellátás hőbázisai jellemzően helyi kazánházak fűtőművek.  

A háztartási villamosenergia fogyasztók száma 2010-re 15%-kal több lett a megyében  

(32. táblázat). Ugyanakkor megvizsgálva az egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia 

felhasználását már koránt sem ennyire egyszerű a helyzet. Az egy háztartási fogyasztóra jutó 

felhasználás 2001 és 2007 között meredeken zuhant. Ebben az időtartományban 9%-kal csökkent a 
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villamosenergia felhasználás. 2007 és 2010 között pedig 6%-kal növekedett. De ahogy az grafikonon 

is látható az egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia felhasználás 2001 kivételével 2550 kWh 

alatt maradt, ennek köszönhető, hogy a megye 10 éves átlaga 2478 kWh.  

 

32. táblázat. Győr-Moson-Sopron megye villamosenergia fogyasztóinak száma, és az egy háztartási 

fogyasztóra jutó villamosenergia felhasználása (2000-2010) 

Villamosenergia

: 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Háztartási 

villamosenergia 

fogyasztók száma 

(db) 182611 191753 193623 198687 202414 206002 208028 210770 214197 213500 215439 

Egy háztartási 

fogyasztóra jutó 

villamosenergia-

felhasználás, kWh 2495 2591 2537 2459 2 481 2 434 2 414 2 364 2 493 2 478 2 514 

Forrás: KSH-TeIR alapján szerkesztette Jóna L. 

 

Győr-Moson-Sopron megye számára szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége 2010-ben 1,74 

millió MWh azaz 6,25 PJ volt. Ez az országos mennyiség 5%-a volt (33. táblázat). 2007 és 2010 

között 10%-al csökkent a szolgáltatott villamosenergia mennyisége a megyében. A kistérségeket 

megvizsgálva kiderül, hogy a legtöbb villamosenergia a Győri kistérségben fogyott 2010-ben. 

Ugyanakkor 2007 és 2010 között 36%-al csökkent a mennyisége. A Mosonmagyaróvári kistérségben 

nagyjából 39%-al kevesebb a szolgáltatott villamosenergia mennyisége a Győrihez képest. 2009-ben 

történt ugyan egy kis csökkenés a szolgáltatott mennyiségben, de 2010-ben újra 400 ezer MWh fölé 

ment. A Sopron-Fertődi kistérség számára szolgáltatott villamosenergia mennyisége szinte alig 

csökkent (4%-ot) 4 év alatt. Átlagosan 350 ezer MWh volt 2007 és 2010 között a Sopron-Fertődi 

kistérség szolgáltatott villamosenergia mennyisége. A legkevesebb villamosenergiát a Téti kistérség 

kapja, mely 2010-ben a megye szolgáltatott mennyiségének 2%-át adta, míg Győri a 41%-át. 

Hasonlóan 200 ezer MWh alatti villamosenergia mennyiség érkezett még a Pannonhalmi, a Kapuvár-

Beledi, és a Csornai kistérségekbe is. A Csornai kistérség számára szolgáltatott villamosenergia is 

jelentős csökkenést (36%) mutat 2007 és 2010 között. 

 

33. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye kistérségei számára szolgáltatott összes villamosenergia 

mennyisége (2007-2010) 

Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége MWh 

Kistréség 2007 2008 2009 2010 

Csornai 157.838 137.135 128.530 100.663 

Győri 820.641 760.059 734.685 725.790 

Kapuvár-Beledi 63.705 60.844 60.471 61.933 

Mosonmagyaróvári 434.678 443.616 370.167 430.599 

Pannonhalmai 27.756 27.356 27.875 29.209 

Sopron-Fertődi 369.026 356.439 351.899 354.539 

Téti 37.910 37.044 37.099 36.009 

Győr-Moson-Sopron Megye 1,911.554 1,822.493 1,710.726 1,738.742 

Magyarország 35,324.478 35,089.018 33,233.672 33,918.864 

Forrás: KSH-TeIR alapján szerkesztette Jóna L. 

 

A gázellátás tekintetében a háztartási fogyasztók száma 2010-ben 24%-al volt több 2000-hez képest. 

Ennél is nagyobb arányú növekedés történt a gázzal fűtött lakások esetében, ahol 2010 32%-kal volt 

több mint 2000-ben (34. táblázat). Az adatok alapján ez a meredek növekedés várható az 

elkövetkezendő években is.  
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34. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye háztartási gázfogyasztónak száma, és a gázzal fűtött lakások 

száma (2000-2010) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gázellátás:                       

Háztartási gáz-

fogyasztók száma (db) 103402 108353 113269 117925 121733 123991 128376 131107 133540 135171 137067 

Gázzal fűtött lakások 

száma (db) 69623 74574 79490 84150 87955 90190 94574 97314 99762 101399 103258 

Forrás: KSH-TeIR alapján szerkesztette Jóna L. 

 

8.5. LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK 
 

Győr-Moson-Sopron megyében 2000 és 2011 között az országos tendenciához hasonlóan alakult az 

épített lakások száma. 2004-ig növekedés figyelhető meg, majd fokozatos csökkenés. 2010-ről 2011-re 

az új építésű lakások száma a megyében a felére csökkent (38. ábra). Összehasonlítva a szomszédos 

megyékkel megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megyében sokkal több lakás épült a vizsgált 

időszakban. 2011-re Veszprém megye kivételével minden megyében csökkent az épített lakások 

száma, azonban még így is Győr-Moson-Sopron megyében épült a legtöbb lakás, 3,4-szer több mint 

Vas megyében, 1,84-szerese a fejér megyeinek, 246%-kal több mint Komárom-Esztergom megyében, 

és 1,36-szorosa a Veszprém megyében épülteknek. 

 

38. ábra: Az épített lakások számának alakulása Győr-Moson-Sopron és a szomszédos megyékben 

(2000-2011) 

 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 2010. alapján szerkesztette Szalka É. 

 

A lakásállományt tekintve 2012-ben 12,8%-kal volt több lakás a megyében, mint 2001-ben, a vizsgált 

időszakban a megye lakásállománya évente átlagosan 1,1%-kal emelkedett, míg országosan pedig 

6,4%. Az új építésű lakások csökkenését kompenzálta a megye lakásállományának alakulásában a 

megszűnt lakások számának csökkenése, ami az országos átlag alatt van. A száz lakosra jutó lakások 

számát tekintve az érték Győr-Moson-Sopron megyében magasabb, mint a régiós és országos átlag. 

Az építési formát nézve a megyében 2010-ben 802 db családi ház, 60 db csoportház és 587 db 

többszintes épület készült el. A családi házas építkezés Győri kistérségben a legmagasabb, 30,2%, ezt 

követi a Sopron-Fertődi kistérség 27,3%-kal. A csoportházban épített lakások száma szintén a Győri 

kistérségben a legmagasabb, 56,7%, a második a Mosonmagyaróvári kistérség 25%-kal. Hasonló a 

többszintes épületek megoszlása is, a Győri kistérségben 61,8%, a Mosonmagyaróvári kistérségben 

pedig 32,5%. 

A közüzemi vízellátás az 1990-es évek közepétől a megye szinte valamennyi településére kiterjed, 

teljessé 2003-ban vált. Azóta már csupán a hálózatra csatlakozott lakások aránya emelkedik. 2005 óta 

ennek szintje 98% fölötti szinten stabilizálódott, amely meghaladja valamennyi környező megye 

mutatóját és az országos átlagot is. A közcsatornázottság állapota sokat javult az elmúlt 20 évben, 
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azonban számos megyei település még nincs bekapcsolva a szennyvízcsatorna-hálózatba. A közműolló 

1990 és 2000 között 41,5-ról 35,4%-ra, míg a legutóbbi évtizedben 12,6% mérséklődött. Ez a 

környező megyéket tekintve kiemelkedően a legjobb érték és az országos átlagnál is 10 

százalékponttal kedvezőbb, ugyanakkor a lakásállomány közel 15%-a még mindig nincs bekapcsolva 

a szennyvízgyűjtő hálózatba. 

A hulladékszállítás kistérségi jellemzőit tekintve az egy főre vetített hulladék mennyisége a Győri 

kistérségben a legmagasabb, jóval meghaladja a megyei átlagot. Ha csak a lakossági hulladék 

mennyiségét nézzük, akkor a legtöbbet a Sopron-Fertődi kistérségben „termelnek”. A hulladék-

gyűjtésbe bevont lakások aránya a Győri kistérségben a legmagasabb, a Kapuvár-Beledi és a Csornai 

kistérségben pedig a legalacsonyabb. 

A megyei közterületek állapotáról elmondható, hogy a 90-es évek óta folyamatosan nőtt az 

úttisztításba bevont területek nagysága (39. ábra), és jelentősen megnőtt a megyében a zöldterületek 

nagysága is.  

 

39. ábra: Rendszeresen tisztított közterület (1990-2010, ezer m3) 

 

Forrás: Területi statisztikai évkönyv, 2010. alapján szerkesztette Szalka É. 

 

8.6. AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TÁRSADALOM HELYZETE 
 

8.6.1. Infrastruktúra 

Infrastrukturális téren óriási elrugaszkodás történt az utóbbi hat év során. Ebben az elrugaszkodásban a 

felhasználói igények növekedése és a szolgáltatások iránti igény megváltozása éppúgy szerepet 

játszott, mint az új technológiák elterjedése és a 1990-es évek végén, 2000-es évek elején határozott 

formát öltött kormányzati programok hatásának begyűrűzése. Az olyan államilag támogatott 

infrastruktúra és eszközpark-bővítési programok, mint a Közháló, a Sulinet vagy az e-Magyarország 

program a közszférát, a közoktatást és a közösségi elérés minőségének javítását célozta meg az 

országban, de egyik eredményeként a lakossági felhasználók háztartásaiban is változásokat indukált. A 

személyi számítógépek ellátottsága terén 2003 és 2010 között a változás országosan háromszoros, a 

fővárosban pedig közel nyolcszoros, igaz Budapest sokkal alacsonyabb értékekről indult, mint a többi 

megye. (35. táblázat). 

 

35. táblázat: Az 1000 főre jutó PC ellátottságának változása (2003-2010) 

 

PC ellátottság 1000 főre (db) 

2003 2005 2007 2008 2009 2010 

Budapest 78,0 87,0 219,0 263,0 334,0 618,0 

Győr-Moson-Sopron 158,7 144,4 269,9 275,9 320,0 464,9 

Komárom-Esztergom 168,9 161,0 290,7 303,1 354,6 473,6 

Pest 191,8 211,3 339,4 353,1 410,6 495,6 

Vas 173,4 163,3 273,2 282,4 330,1 478,7 

Veszprém 165,7 164,4 261,9 272,3 321,9 469,6 

Magyarország 144,7 140,7 231,9 240,7 281,6 470,4 

Forrás: GkIeNet TEIR alapján szerkesztette Tóth P.  
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A vizsgált megyék közül Győr-Moson-Sopron megyében a legnagyobb a változás mértéke 2003 és 

2010 között, de nem itt található a legtöbb személyi számítógép a lakosság számarányához képest, 

hanem Pest megyében. Győr-Moson-Sopron megye 2010-es adatai alapján az országos átlag alatt van, 

mindegyik vizsgált megye mögött áll. Ebből a fejlődés lehetősége jól látható, de ne felejtsük el, hogy a 

személyi számítógép mellett számos más infokommunikációs eszköz is rendelkezésre áll, amellyel 

hasonló tevékenységeket végezhetünk. A jövő irányát és ennek következményeként a fejlettség 

mutatóit ebben a tekintetben nem feltétlenül a személyi számítógépek elterjedtsége adja a jövőben.  

A hagyományos kommunikációs eszközök iránti igény eltűnésére világít rá a korábban széles körben 

használatos vezetékes telefonvonalak számának változása. (36. táblázat) A mobiltelefon előretörése, a 

piaci verseny és a telefonvonal, ill. az azon igénybe vehető internetes szolgáltatás, mint csatolt 

szolgáltatás megszüntetése együtt okozták az utóbbi húsz évben a vezetékes telefonvonalak számának 

csökkenését. A legnagyobb csökkenést 2003 és 2010 között ismét a főváros produkálta, ezen kívül 

Pest megye csökkenése került még az országos átlag fölé. Győr-Moson-Sopron megye adatai a főváros 

után a legmagasabbak, a telefonellátottság ebben a két megyében volt a legjobb 2003-ban és a 

csökkenés ellenére is még az élen járnak. A legnagyobb mértékű csökkenést pedig Pest megye érte el, 

nagy valószínűséggel itt váltottak a legtöbben más típusú technológiákra, itt jelenik meg a 

legmarkánsabban a mobil eszközök jelenléte. 

 

36. táblázat: Az 1000 lakosra jutó telefonvonalak számának változása (2003-2010, db) 

 

Telefon fővonalak száma 1000 lakosra (db) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Budapest 587 577 569 559 542 507 498 463 

Győr-Moson-Sopron 372 373 363 357 348 330 336 322 

Komárom-Esztergom 330 323 314 310 307 288 305 287 

Pest 324 313 302 296 288 271 263 242 

Vas 348 348 335 327 319 319 313 294 

Veszprém 327 316 299 269 294 286 266 266 

Magyarország 357 354 343 334 327 311 311 294 

Forrás: KSH TEIR alapján szerkesztette Tóth P. 

 

Ezt támasztja alá a kábeltévé előfizetések számarányának változása is, amelyben szintén Pest megye 

áll az első helyen. (37. táblázat) Mind a kábeltévé, mind a vezetékes telefon jó fokmérője az 

információs társadalom kialakulásának, hiszen a modemes, ISDN és a DSL kapcsolatok a vezetés 

telefonhálózathoz, a kábeles internet elérés pedig a kábeltévés infrastruktúrához kapcsolódik szorosan, 

azaz a már kialakított hálózatokon az információs társadalom összekapcsoltságát növelő internetes 

szolgáltatások is igénybe vehetőek. Továbbá ne feledkezzünk meg a digitális televíziózás, a digitális 

átállásból fakadó új lehetőségekre, amelyek az eddigi egyirányú műsorközlést oda-vissza irányú 

kommunikációs közeggé transzformálják. Pest és Vas megye kivételével mindegyik megye az 

országos átlag felett áll az előfizetéseket tekintve, ahol Budapest elsősége elvitathatatlan, Győr-

Moson-Sopron megyét Veszprém és Komárom-Esztergom megye előzik meg.  

 

37. táblázat: Az 1000 lakosra jutó kábeltelevízió előfizetések számának alakulása (2003-2010) 

 

Kábeltelevízió előfizetések száma 1000 lakosra (db) 

2003 2005 2007 2008 2009 2010 

Budapest 304,2 .. 315,4 319,0 324,0 322,2 

Győr-Moson-Sopron 221,1 243,3 254,5 250,1 249,4 246,5 

Komárom-Esztergom 247,7 251,6 256,5 276,8 271,4 264,0 

Pest 120,3 156,1 181,9 184,6 185,6 184,0 

Vas 196,1 161,2 199,0 220,6 233,8 218,2 

Veszprém 236,1 238,3 240,6 241,7 246,2 248,2 

Magyarország 188,1 149,0 211,9 218,5 220,9 219,5 

Forrás: KSH TEIR alapján szerkesztette Tóth P.  
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8.6.1. Felhasználás alakulása 

A fejlődés ívét akkor érzékeltethetjük a legjobban, ha ismét a 2003-as évet viszonyítjuk a 2010-es 

évekhez. Az Európai Unió által szorgalmazott, a versenyt növelő hurokátengedési szabály 

bevezetésének következményeit mutatják a nagy ugrások minden megye esetében 2003 után. 2002 óta 

létezik ez a szabályzat, aminek következtében a kisebb szolgáltatók számára is lehetővé vált a 

szolgáltatás az alacsonyabb bérleti (bitfolyamat-átengedési) díjak miatt. Az így kialakított helyzet 

növelte a versenyt és a fogyasztók számára olcsóbb díjakat hozott, aminek következtében egyre többen 

engedhették meg anyagilag az internet otthoni használatát. Ennek folyományaként a megyében 2003 

és 2010 között több mint ötszörösére nőtt az internet előfizetések száma ezer lakosra 

vonatkoztatva.(38. táblázat)  

 

38. táblázat: Az 1000 lakosra jutó internet előfizetések számának alakulása (2003-2010)  

 

Internet előfizetések száma 1000 lakosra (db) 

2003 2005 2007 2008 2009 2010 

Budapest 77,6 133,1 237,2 295,5 356,5 436,8 

Győr-Moson-Sopron 70,4 102,6 195,2 246,2 297,8 366,2 

Komárom-Esztergom 78,4 108,1 201,9 256,8 313,5 388,1 

Pest 70,9 110,6 196,7 247,7 296,4 363,5 

Vas 75,3 103,2 195,0 247,9 302,6 375,8 

Veszprém 71,6 99,6 181,8 231,4 281,9 350,0 

Magyarország 66,4 99,1 181,5 230,4 279,9 346,4 

Forrás: GkIeNet TEIR alapján szerkesztette Tóth P. 

 

A többszereplős magyar mobilpiac olyan versenyt teremtett az elmúlt másfél évtizedben, ami a 

rendszerváltás utáni, rosszul szervezett és lassan reagáló vezetékes telefonos piacot könnyedén kiütötte, a 

magyar lakosság pedig gyorsan váltott a jobb, olcsóbb és elérhetőbb szolgáltatás reményében. Ennek 

folyományaként a 1000 lakosra jutó mobil előfizetések száma meghaladja az 1000-et. Budapest ezt a 

határt 2005-ben, míg Győr-Moson-Sopron megye 2007-ben érte el. A vizsgált megyékben ez az érték 

minden esetben az országos átlagérték felett van. Győr-Moson-Sopron megyét Pest és Komárom-

Esztergom megye előzi meg. 

 

39. táblázat: Az 1000 lakosra jutó mobil előfizetések számának alakulása (2003-2010, db) 

 

Mobil előfizetések száma 1000 lakosra (db) 

2003 2005 2007 2008 2009 2010 

Budapest 948,0 1104,0 1362,0 1456,0 1354,0 1360,0 

Győr-Moson-Sopron 789,0 929,3 1078,9 1215,9 1191,0 1161,0 

Komárom-Esztergom 826,9 979,6 1153,1 1279,0 1234,0 1243,3 

Pest 789,8 959,7 1129,8 1259,9 1221,6 1193,3 

Vas 798,4 914,8 1067,1 1194,8 1163,0 1135,0 

Veszprém 782,3 911,1 1070,4 1201,4 1171,8 1150,7 

Magyarország 709,0 832,2 981,1 1105,4 1082,1 1059,6 

Forrás: GkIeNet TEIR alapján szerkesztette Tóth P. 

 

40. táblázat: A TEÁOR szerinti 72-es ágazatba tartozó jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások 

állománya Győr-Moson-Sopron megyében (2003-2007) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Hardver-szaktanácsadás 9,8 24,5 32,9 -  -  

Szoftver készítés, -szaktanácsadás 195,9 238,3 219,6 41,9 32,0 

Adatfeldolgozás 25,9 24,3 25,7 -  -  

Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 8,4 9,1 15,4 -  -  

Iroda-, számítógép-javítás 63,6 71,7 86,7 20,0 37,0 

Egyéb számítástechnikai tevékenység 60,6 83 90,2 18,7 30,0 

Forrás: KSH TEIR alapján szerkesztette Tóth P.  
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9. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNY-

RENDSZERÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 

A Területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. évi törvény (TfTv) határozta meg a 

területfejlesztés központi és dekoncentrált rendszerét. A TfTv rendelkezett a területfejlesztés eszköz- 

és intézményrendszeréről. Az intézményrendszert tekintve területi szinten definiálta a partnerségi 

elven szerveződő regionális (RFT), megyei (MTT), illetve kistérségi tanácsot, illetve az azok határait 

átlépő, szintén a partnerség mentén szerveződő térségi fejlesztési tanácsot. A tanácsok működését 

titkárság/menedzsment szervezet segíthette a területfejlesztés mindegyik szintjén. A rendszer kisebb 

módosulásokkal (pl. a tanács tagjainak összetétele, vagy a kistérségi szinten különböző nemzeti 

hatóságokhoz tartozó párhuzamos menedzsment kapacitások kiépítése), illetve az egymáshoz képest 

erősödő/mérséklődő felelősségi viszonyok változása mentén 2011. év végéig működött. A direkt 

területfejlesztés intézményrendszerének területi metszetét 2000-től kiegészítette a vidékfejlesztés, 

majd 2005-től az innováció támogatás decentralizált rendszere, továbbá a különböző ágazatok 

(turizmus, egészségügy stb.) regionális tanácsi rendszere. 

Az eszközrendszert tekintve a TfTv két forrást jelölt meg, a területfejlesztési célelőirányzatot (TFC) és 

a területi kiegyenlítést szolgáló célelőirányzatot (TEKI), amelyek megoszlott központi és a területi 

szintekhez (megye, régió) decentralizált forrásokra. A decentralizált források köre folyamatosan 

bővült, alapvetően az MTT döntésű források irányába, majd a hangsúly áttolódott az RFT döntési 

kompetenciára. 2009-től a költségvetési konszolidáció egyenlőre megszüntette a tisztán hazai forrás 

bázisú területfejlesztési támogatásokat. A direkt és területileg decentralizált területfejlesztési 

forrásokat 2001-2002-ben a tisztán hazai forrás bázisú Széchenyi Terv és a Phare Tükörpogram, 2000-

től pedig az uniós társfinanszírozás (PHARE, ISPA, SAPARD, majd ERFA, ESZA és Leader) 

forrásai, valamint Győr-Moson-Sopron megyét illetően már 1995-től az uniós határ menti források 

(2003-ig Phare CBC, 2004-től Interreg, 2007-től ETE) egészítette ki. Az innovációs járulék 

bevezetését követően pedig a K+F finanszírozás is – a régiószinten kialakított menedzsment 

kapacitásokra építve – kapott területi szinthez rendelt – tisztán hazai forrás bázisú – forrásokat. 

 

9.1. A TERÜLETFEJLESZTÉS FORRÁSAI 
 

A TfTv hatályba lépését követő másfél évtizedben a területfejlesztés finanszírozás rendszerének 

működésében három nagyobb szakaszt különíthetünk el, amelyek a programok kifutási ideje miatt 

átfedik egymást: 

1. 1996-2010: A területfejlesztés direkt és indirekt hazai forrás bázisú finanszírozási 

rendszerének kialakítása és működtetetése: 1996-tól 2008-ig decentralizált célelőirányzatok, 

2001-2002 Széchenyi Terv, illetve a Regionális Innovációs Alap esetében 2010-ig 

2. 1995-2003: Az uniós források fogadására történő felkészülés: az Előcsatlakozási Alapok 

esetében 2000-től, a határ menti Phare CBC programok esetében a megyét érintően már 1995-

től.  

3. 2004-től: Az uniós csatlakozással teljessé válik az EU társfinanszírozás rendszere, amely 

napjainkig két szakaszra bontható: 

 a Strukturális Alapok felhasználásának tanulási folyamata, vagyis az I. Nemzeti 

Fejlesztési Terv (NFT) időszaka 2004-2006 között (az N+2 szabály érvényesülése miatt a 

program pénzügyileg 2008-ban zárult), valamint; 

 a 2007-2013-as EU Strukturális Alap programidőszak, vagyis az Új Magyarország/Új 

Széchenyi Terv időszaka (az N+2 szabály érvényesülése miatt a program pénzügyileg 

2015-ben zárul). 

A következőkben a megyében felhasznált területfejlesztési forrásokat nem ebben a kronológikus 

rendszerben, hanem a források típusa szerint tárgyaljuk: 

 megyei decentralizált területfejlesztési források 

 EU társfinanszírozású források 
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9.1.1. A nemzeti fejlesztési források felhasználása 

A megyében 2009. januárig közel 69 milliárd Ft támogatás talált gazdára az ÚMFT keretében. A 

támogatás több mint felét, közel 41,5 milliárd Ft-ot (60%) a győri kistérség kapta, őt követte a Sopron-

Fertődi kistérség 12,5 milliárd Ft-tal (18,1%), a Csornai kistérség 6 milliárd Ft-tal (8,7%), a 

Mosonmagyaróvári kistérség 3,7 milliárd Ft-tal (5,4%), a Pannonhalmi kistérség 2,9 milliárd Ft-tal 

(4,3%), a Kapuvár-Beledi kistérség 1,6 milliárd Ft-tal (2,3%). A legkisebb támogatási összeget 

magának mondható Téti kistérség több mint 660 millió Ft-ot tudhatott magának (kevesebb, mint 1%). 

A közel 69 milliárd Ft összegből a KÖZOP keretében 18,9 milliárd Ft (27%), a TIOP keretében 14,8 

milliárd Ft (21,5%), a KEOP keretében 12,9 milliárd Ft (18,8%), a NYDOP keretében 11,8 milliárd Ft 

(17,1%), a GOP keretében 7,8 milliárd Ft (11,4%), a TÁMOP keretében 2,4 milliárd Ft (3,6%), az 

ÁROP keretében 89 millió Ft (kevesebb, mint 1%) támogatásban részsült a megye.  

A KÖZOP keretében megítélt támogatások 68,6%-a a Győri kistérségben került felhasználásra, ezen 

kívül a Csornai és Sopron-Fertődi kistérségek használtak fel a program keretében támogatási forrást. A 

KEOP források több mint 95%-ban szintén a Győri kistérségben szolgáltak támogatásul.  

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2009. januárig közel 25 milliárd Ft támogatást ítéltek meg a 

megyében. Ebből 8,5 milliárd Ft (34%) a KIOP, 6,5 milliárd Ft (26,6%) a GVOP, 4,3 milliárd Ft 

(17,4%) az AVOP, 3,4 milliárd Ft (13,7%) a HEFOP, 1,9 milliárd Ft (7,8%) a ROP keretében talált 

gazdára. További 215 millió Ft a LEADER+, 4 milliárd Ft pedig a LEADER+ programon kívülről 

származott. (41. táblázat) 

 

41. táblázat: A nemzeti fejlesztési források felhasználása kistérségenként (2009) 

  
Csornai 

kistérség 

Győri 

kistérség 

Kapuvár-

Beledi 

kistérség 

Mosonmagya

róvári 

kistérség 

Sopron-

Fertődi 

kistérség 

Pannonhalmi 

kistérség 
Téti kistérség Összesen 

ÚMFT 6 045 217 307 41 407 608 990 1 616 246 245 3 707 826 041 12 498 961 721 2 977 126 311 667 849 963 68 920 836 578 

NFT I. 1 448 890 046 13 950 031 886 416 228 502 3 081 403 869 4 201 232 291 1 117 275 211 441 932 388 24 656 994 193 

Összesen 7 494 107 353 55 357 640 876 2 032 474 747 6 789 229 910 16 700 194 012 4 094 401 522 1 109 782 351 93 577 830 771 

Forrás: Győr-Moson-Sopron megye ÚMFT és NFTI adatbázisa. 2009. 

 

A megyében 2009. januárig közel 69 milliárd Ft támogatás talált gazdára az ÚMFT keretében. A 

támogatás több mint felét, közel 41,5 milliárd Ft-ot (60%) a győri kistérség kapta, őt követte a Sopron-

Fertődi kistérség 12,5 milliárd Ft-tal (18,1%), a Csornai kistérség 6 milliárd Ft-tal (8,7%), a 

Mosonmagyaróvári kistérség 3,7 milliárd Ft-tal (5,4%), a Pannonhalmi kistérség 2,9 milliárd Ft-tal 

(4,3%), a Kapuvár-Beledi kistérség 1,6 milliárd Ft-tal (2,3%). A legkisebb támogatási összeget 

magának mondható Téti kistérség több mint 660 millió Ft-ot tudhatott magának (kevesebb, mint 1%). 

 

9.1.2. A megyei decentralizált területfejlesztési források felhasználása 

A megyei hatáskörbe utalt pénzeszközöknek 1996-tól két fő típusa került bevezetésre. A 

területfejlesztési/vidékfejlesztési célelőirányzat (TFC/VFC) elsődlegesen gazdaságfejlesztési és 

munkahely-teremtési célokat szolgált. A TFC központi, regionális és megyei decentralizált részekre 

oszlott meg 1998-tól. 2004-től megszűnt, a megyei területfejlesztési tanácsok nem részesednek a 

decentralizált TFC-ből. Az önkormányzatok kommunális jellegű infrastrukturális fejlesztéseit, a 

területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások (TEKI) finanszírozzák. 1998-tól kezdve a 

helyi önkormányzatok felhalmozási, valamint vis major kiadásainak támogatására létrehozták a 

céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE). Ez utóbbi legalább a teljes éves CÉDE keret 20%-a. A 

TFC/VFC és a TEKI felhasználásának szabályai évente változtak és Kormányrendeletekben jelentek 

meg.  

Az 1996-ban létrehozott Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) – a hatályos 

hazai és uniós jogszabályok alapján és a mindenkori fejlesztési tárca (ill. annak központi intézménye) 

által megfogalmazott elvárásoknak megfelelően – 15 éves működése alatt két alkalommal is 

kidolgoztatta Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepcióját és fejlesztési programját. 
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Elsőként 2001-ben jóváhagyott, majd az annak felülvizsgálata nyomán 2007-ben elkészült és 

jóváhagyott dokumentumcsomagot. 

A korábbi megyei döntési hatáskörbe utalt korábbi TFC támogatások segítségével megvalósult 

önkormányzati és kis- és középvállalkozási fejlesztések gazdaságélénkítő és életminőség javító hatásai 

is jelentősek voltak. Az MTT 11 éven keresztül (1996-2006) döntött decentralizált támogatásokról. 

(40. ábra) 

 

40. ábra: A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által nyújtott támogatások (1996-

2006, millió Ft) 

 
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács (2012) 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt, 1996 és 2006 közötti döntéssel 

nyújtott decentralizált támogatások száma: 1.182 db. A korábbi években lezártnak minősített 392 db 

szerződés után 2011-ben 87 db szerződést lehetett lezárni: CÉDE: 49 db TEKI: 34 db TFC: 4 db 

Összesen: 87 db. A napjainkig lezárt mindösszesen 489 db támogatás után összesen 703 db még „élő” 

projekttel marad még tennivaló. 

 

9.1.3. A megye és a kistérségek aktivitása az Európai Unió források megszerzésében 
 

42. táblázat: A megye aktivitása az egyes operatív programokban (2007-2011) 

Győr-Moson-Sopron megye Projektek száma 
Támogatás 

(millió Ft) 

Költség (millió 

Ft) 

1 lakosra jutó 

támogatás 

(Ft/fő) 

1 lakosra jutó 

költség (Ft/fő) 

Közlekedés OP 11 80 784 84 834 179 533 188 534 

Környezet és Energia OP 141 66 868 76 233 148 606 169 419 

Társadalmi Infrastruktúra OP 103 35 515 37 983 78 928 84 413 

Regionális OP 240 33 510 47 799 74 472 106 228 

Gazdaságfejlesztési OP 997 25 907 81 556 57 575 181 249 

Társadalmi Megújulás OP 178 13 980 14 723 31 069 32 720 

Végrehajtás OP 1 315 343 700 762 

Államreform OP 8 154 169 342 376 

Összesen 1 679 257 033 343 640 571 226 763 700 

Forrás: VÁTI (2012) alapján saját szerkesztés.  
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A megyében 1679 projekt nyert 257 milliárd Ft támogatást, amely együttesen 343 milliárd Ft 

beruházást indukált. A hatás kedvező, hiszen 33 %-kal nagyobb összegben voltak képesek a 

szervezetek fejlesztéseket indítani, mint a pályázati forrás. A közlekedési és környezeti OP-k 

támogatottsága volt a legnagyobb, szemben a gazdaságfejlesztési programokkal, ahol megjelent a 

megyei gazdaság erős hatása, annak magas abszorpciós képessége (3,24 szeres).  

 

43. táblázat: A kistérségek részesedése az egyes operatív programokból (2007-2011) 

OP támogatások 

(millió Ft) 

Csornai 

Kistérség 

Kapuvári-

Beledi 

Kistérség 

Sopron-

Fertődi 

Kistérség 

Téti 

Kistérség 

Pannon-

halmi 

Kistérség 

Győri 

Kistérség 

Mosonma-

gyaróvári 

Kistérség 

Összesen 

GYMSM 

Közlekedés OP 17 487 0 48 543 0 0 14 391 363 80 784 

Környezet és Energia 

OP 
98 228 9 650 2 097 445 45 489 8 861 66 868 

Társadalmi 

Infrastruktúra OP 
118 1 753 8 954 872 883 21 796 1 139 35 515 

Regionális OP-ok 2 211 1 676 11 309 900 3 026 9 379 5 009 33 510 

Gazdaságfejlesztési 

OP 
780 991 5 173 312 90 11 941 6 620 25 907 

Társadalmi 

Megújulás OP 
189 531 4 933 163 101 7 520 544 13 980 

Végrehajtás OP 0 0 315 0 0 0 0 315 

Államreform OP 0 20 61 11 0 18 45 154 

Összesen 20 883 5 199 88 937 4 356 4 544 110 534 22 581 257 034 

Forrás: VÁTI (2012) alapján saját szerkesztés. 

 

Egyértelműen látható, hogy a magas gazdasági potenciállal rendelkező centrum térségek (Győr, 

Sopron, Mosonmagyaróvár) volt képes a forrásokat koncentrálni (86,3 %). A megye periférikus 

térségei ebben a versenyben nem tudtak beszállni, Csorna esetében a közlekedésfejlesztés lendítette 

meg a források nagyságát. A vidékfejlesztésre szánt forrásokban (IV. pillar Leader) sem jeleskedett a 

megye, itt a forrásszerzés minimális volt.  

 

44. táblázat: ÚMVP támogatósok Győr-Moson-Sopron megyében (2007-2012) 

ÚMVP támogatás 

(millió Ft) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen 

I. tengely 993 2 867 6 062 5 473 2 017 2 103 19 515 

II. tengely 0 4 121 2 724 6 567 4 900 14 315 

III. tengely 11 69 656 794 900 1 473 3 902 

IV. tengely 

(LEADER) 
0 0 0 1 159 179 339 

Összesen 1 004 2 940 6 840 8 992 9 643 8 654 38 072 

Forrás: MVH (2012) alapján saját szerkesztés. 
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45. táblázat: Határmenti együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében (2007-2012) 

Magyar-osztrák határmenti 

együttműködések 

Projektek 

száma 

(db) 

Projektvezetés 

(db) 

Támogatás 

(€) 

Támogatás 

GYMSM 

partner része 

(€) 

Támogatás 

projekt-

vezetéssel (€) 

1. Innováció, integráció és versenyképesség 21 4 19 373 512 3 787 897 1 063 663 

1.1 A gazdasági együttműködés támogatása 11 3 10 390 908 2 402 925 864 848 

1.2 A munkaerőpiac tartós bővülésének 

elősegítése 
6 0 3 836 440 777 735 0 

1.3 A szociális infrastruktúra és 

közszolgáltatások minőségének biztosítása 
4 1 5 146 164 607 238 198 815 

2. Fenntartható fejlődés és elérhetőség 17 5 25 132 814 11 908 548 3 941 342 

2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a 

regionális elérhetőség javítása 
6 3 10 697 402 4 266 046 1 218 524 

2.2 A határon átnyúló (regionális és helyi) 

döntéshozatali rendszerek fejlesztése 
3 0 2 176 229 501 233 0 

2.3 A természeti erőforrások menedzsmentjének 

javítása 
8 2 12 259 183 7 141 269 2 722 819 

Összesen 38 9 44 506 326 15 696 446 5 005 005 

 

Magyar-szlovák határmenti együttműködések 

Projektek 

száma 

(db) 

Projektvezetés 

(db) 

Támogatás 

(€) 

Támogatás 

GYMSM 

partner része 

(€) 

Támogatás 

projekt-

vezetéssel (€) 

1. Gazdaság és Társadalom 29 10 7 214 530 2 555 616 1 255 771 

1.1 Határon átnyúló üzleti együttműködések 

támogatása 
4 2 1 341 438 650 068 566 279 

1.2 K+F és innováció együttműködések 

támogatása 
3 0 2 173 252 684 500 0 

1.3 Közös turisztikai projektek elősegítése 4 1 1 006 447 164 781 49 028 

1.4 Egészségügy és kockázat-megelőzés 1 1 342 363 195 696 195 696 

1.5 Partnerségi, program- és projekt 

menedzsment kapacitások fejlesztése 
6 4 1 034 380 323 821 272 658 

1.6 Humán erőforrások közös használata és 

fejlesztése 
3 1 706 737 296 857 141 360 

1.7 Kisprojekt alap - Emberek közötti 

kapcsolatépítés 
8 1 609 912 239 895 30 750 

2. Környezet- és természetvédelem, elérhetőség 26 11 16 265 683 5 995 671 4 674 286 

2.1 Határon átnyúló környezetvédelem 6 2 2 476 228 1 086 857 545 859 

2.2 Természetvédelmi együttműködés 9 5 4 164 199 1 569 604 1 122 230 

2.3 Kisléptékű közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 
4 1 5 304 555 1 625 387 1 420 084 

2.4 Folyókon való jobb határátkelési 

lehetőségek elősegítése 
3 1 3 780 811 1 475 810 1 414 313 

2.5 Információtechnológiai fejlesztések 4 2 539 890 238 013 171 800 

Összesen 55 21 23 480 213 8 551 287 5 930 056 

Forrás: VÁTI (2012) alapján saját szerkesztés. 
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9.2. INTÉZMÉNYRENDSZER 
 

Az intézményrendszer bemutatásánál nem törekszünk a teljes nemzeti rendszer értékelésére, hanem 

kifejezetten a megyére koncentrálunk. Győr-Moson-Sopron megye azon kevés megye közé tartozik, 

amelyik az önkormányzati rendszerre történő váltáskor a lecsupaszított megyei funkció rendszerben 

önkéntes feladatként – a korábban a megyei fejlesztésekért felelős megyei tanács tervosztályának 

maradék munkatársaira építve – továbbra is szerepet kívánt vállalni a területfejlesztésben. Alapvetően 

ez két területet érintett. A megyei önkormányzat szűkös erőforrásaihoz mérten egyfelől megyei ágazati 

és kistérségi koncepciókat készíttetett, másfelől segítette a területfejlesztés kistérségi partnerségi 

együttműködések kialakulását. 

 

9.2.1. Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési menedzsmentje 

A fentiekben említett megyei önkormányzati szerepvállalást a területfejlesztésben átrajzolta a 1996. 

július 1-től hatályba lépett TfTv. A közép szintű területrendezéshez kapcsolódó tervezési és hatósági 

feladatok ugyan a megyei önkormányzatok felelősségi körében maradtak, a területfejlesztéshez 

kapcsolódóan a törvény a különböző területi szintű területfejlesztési tanácsok létrehozását határozta 

meg. A megyei TFT-knek 1996. június 30-ig kellett megalakulniuk. 

Az egyes megyék TFT-i, közvetlenül az alakulásukat követően, eltérő szervezeti megoldásokkal 

létrehozták azt a menedzsment szervezetet, amely egyfelől titkársági feladatokat látott el a TFT 

számára, másfelől működtette a már 1996 második felétől elindított decentralizált TFC pályázati 

rendszerét: pályázati kiírás, pályázati döntések előkészítése, szerződéskötés, pályázat 

megvalósításának követése. 

Győr-Moson-Sopron megye azzal a megoldással élt, hogy a megyei önkormányzat az MTT számára 

átadta az 1990-től önkéntes feladatként működtetett Területfejlesztési Csoportjának munkatársait, 

amely az MTT munkaszervezeteként működött a továbbiakban. A Munkaszervezetnek a pályázati 

rendszer működtetését és az MTT munkájához kötődő más feladatait (pl. MTT titkársági teendők, 

lobby tevékenység, MTT véleményezések központi pályázatok esetén, MTT képviselete szakmai 

egyeztetéseken és rendezvényeken, stb.) ellátására 2000-ig 3, 2000 óta 5, míg a megyei 

önkormányzatba történő visszaintegráláskor 3 fő állt rendelkezésre.  

Győr-Moson-Sopron megye sajátossága, hogy két országgal is határos, így az Európai Területi 

Együttműködési Programok közül az osztrák-magyar és a szlovák magyar programban is érdekelt. A 

Közreműködő Szervezeti feladatokat a megye pályázóinak irányába a VÁTI Soproni Területi Irodája 

látja el, ugyanakkor az egyes programok Közös Monitoring Bizottságában Győr-Moson-Sopron 

megyének is van képviselete. Ezek a Bizottságok döntenek a megvalósítható projektek kiválasztásáról. 

A megye aktív képviselete a Bizottságban számos esetben hozott kedvező eredményt a Győr-Moson-

Sopron megyei pályázók számára. 

A területi szintű területfejlesztési tanácsok 2012. január 1-től történő megszűnéséig a megyei 

területfejlesztés menedzsmentje (az MTT) az országhatáron belüli megyék és régiók közötti, illetve 

határ menti és transznacionális együttműködésekben vállalt erejéhez mérten aktív szerepet. 2006 

decemberétől pedig a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei szereplők által létrehozott 

„Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács titkársági feladatait látja el. Ez utóbbi 

testületet a jogutód megyei önkormányzatok 2012-ben újra alapítva tovább működtetik. A megyei 

önkormányzat hasonlóképpen átvette az MTT-től az országhatáron belüli, valamint a határ menti és 

transznacionális együttműködésekben megörökölt feladatokat. 

 

9.2.2. A megye területfejlesztési menedzsmentjének partnerségi viszonyai 

Régión belüli képviselet: munkacsoportok, tervezői műhely 

Párhuzamos kistérségi kapacitások kiépítése. Kistérségi egyeztető fórum 

 

9.3. A FEJLESZTÉSEK HATÉKONYSÁGA 
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Az elmúlt 15 évben a fenti támogatási rendszeren belül a megyei decentralizált források (TFC/VFC – 

TEKI – CÉDE) segítségével az alábbi főbb tevékenységcsoportok fejlesztése volt lehetséges: 

 munkahelyteremtés, 

 termelő infrastruktúra, 

 fejlesztési koncepció/rendezési terv készítése,  

 települési infrastruktúra-fejlesztési projekteket (utak, közösségi épületek és intézmények 

felújítása, közművek: víziközmű-építés, vízrendezés, csatornázás, csapadékvíz elvezetés, stb.) 

Számos esetben az MTT támogatása a saját erőforrást egészítette ki a kedvezményezettek más nemzeti 

(Pl. Vízügyi Alap, Környezetvédelmi Alap) vagy Európai Uniós (pl. Phare CBC) pályázatához. Ami 

segített növelni a mérsékelt saját forrásokkal rendelkező megyei szereplők (döntően önkormányzatok) 

támogatás abszorpciós kapacitását. 

A fentieken túl rendkívüli, vis maior események feloldására, kezelésére juttatható források döntési 

szintje került a települési szinthez közelebb.  

Működésének 10 éve alatt összességében 5.255 MFt elosztásáról dönthetett a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Területfejlesztési Tanács. Az elosztható források éves nagyságrendje – folyó áron – 2000-ig 

növekedő tendenciát mutatott. 2001-től ebben két törés következett be. A megye területfejlesztési 

programja 2000-től évi 600 MFt nagyságrendű MTT döntésű kerettel számolt. Ez azonban 2000 

kivételével soha nem teljesült. 2004-ben a megyei szint már nem kapott decentralizált TFC keretet. 

2006-tól pedig a Győr-Moson-Sopron megye számára korábbi szint kétharmadára csökkent mind a 

TEKI, mind a CÉDE keret. 

A megye települései 1996 és 2006 között 1.187 pályázat támogatásában részesültek a TFC-ből, a 

TEKI-ből és CÉDÉ-ből (a vis maior pályázatok nélkül). A megyei és a központi vis maior keretből 

további 189 pályázat nyert el támogatást. Ez éves átlagban mintegy 110 db közvetlen MTT döntésű és 

mintegy 125 db MTT kezelésű projektet takar. Ez a hatalmas szám abból adódik, hogy egyes keretek 

esetében 10 millió Ft-ban maximálta az MTT az adható támogatást. Így ez a fajta „mindenkinek 

jusson, aki kér” megközelítés egy meglehetősen elaprózott támogatási rendszert eredményezett. A 

TFC esetében a csúcsot az 1998. évi 7,5 MFt-os, míg a minimumot a 2001. évi 3,1 MFt egy pályázatra 

jutó megítélt támogatás jelentette. A teljes periódus éves átlaga pedig 5,1 MFt volt.  

A TEKI esetében az indulásnál még 22,1 MFt-os egy projektre jutó támogatás is előfordult (1997), 

míg az egyre csökkenő minimumot ez évben (2006) jegyezhetjük 2,7 MFt-tal. A teljes 11 év átlagos 

projekt támogatása még így is 2 MFt-tal meghaladja a TFC-t, 2,1 MFt-tal az átlagos vis maior 

támogatásokat és 4,3 MFt-tal a CÉDE-t. A TEKI támogatások átlaga csak egy évben haladta meg a 4 

MFt-ot (2001), de volt már 2 MFt alatt is (2003). A vis maior támogatások esetében érdekes módon 

mind a legalacsonyabb (1999: 0,4 MFt) és a legmagasabb (2003: 5,9 MFt) átlagos támogatási összeg 

az általánosan jellemzőnél lényegesen kevesebb projekt között oszlott meg: 1999-ben 12 támogatás, 

2003-ban 10 támogatás. 

 

9.4. VIDÉKFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYI RENDSZERE ÉS FORRÁSAI 
 

A megye vidékfejlesztési tevékenysége és eddigi eredményei szorosan kapcsolódnak az országos 

intézményi háttérhez, valamint az egyes LEADER csoportok saját maguk számára elkészített 

fejlesztési stratégiájukhoz. Győr-Moson-Sopron Megyében négy LEADER akcíócsoport alakult. A III. 

és a IV. tengely egyes támogatásainak alakulását mutatja a XXX táblázat. Megállapítható, hogy a 

megye négy csoportja adottságainak és lehetőségeinek megfelelően használta fel a rendelkezésre álló 

forrásokat.  

 

A Pannonia Kincse LEADER Egyesület 

A Pannonhalmai- Sokoróaljai- Rábcatorok Helyi Közösség a Csornai, Győri, Téti, Pannonhalmi, Pápai 

kistérség 65 településének összefogásával jött létre. Jellegzetes tájegységei a Kisalföld, illetve 

Dunántúli-középhegység nagytájhoz tartoznak. Földrajzi helyzetéből adódóan a Közösségre jellemző 

az erdők, tájvédelmi területek, nemzeti parkok és műemlék jellegű templomok, kastélyok, kúriák, 
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kegyhelyek, gyógy- és termálvíz-források megléte pl.: Pannonhalmi Főapátság, Fertő-hansági Nemzeti 

Park azonban a táji adottságok kihasználása nem megfelelő. A térségre jellemző a bortermelés, a 

Közösség területén található a Pannonhalmi Történelmi Borvidék.  

A III. és IV. tengely forrásaira két támogatási időszakban lehetett benyújtani pályázatot, a III. 

tengelyre kiírt pályázatra összesen 130, a IV. tengelyre összesen 158 nyertes pályázat érkezett, 

melyeknek a megvalósítására 2 milliárd 370 millió Ft támogatás került lehívásra. 

 

Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület 

Az Egyesület székhelye Fertőszentmiklóson található 2008. október elején megalakult a 

munkaszervezet. Az egyesület tagja 39 település, a Sopron-Fertőd Kistérségben helyezkedik, a 

világörökség részét képező Fertőtáj területén. Hat program került elfogadásra, ezek: Mintatérség 

Program (képzés, együttműködés, tervezés), Kerékpáros Program (kerékpárút hálózat kiépítése és 

fejlesztése), Naturama Szövetség (szakmai együttműködés Helyi Termék Hálózatok), Alpokalja 

Turisztikai Együttműködés (10 település turisztikai célú együttműködése), Térségi Oktatás Fejlesztési 

Programok ( identitásfejlesztés), Nemzetközi Kapcsolatrendszer, közösségépítő tevékenységek.  

Az Egyesület a két támogatási időszakban a III. és IV. tengelyekre összesen 92 pályázatot kezelt 514 

millió Ft támogatási összegben. 

 

Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület 

Az Egyesület tervezési területét képező 34 település a Duna, a szlovák és az osztrák határ által 

körülhatárolt területen, a Szigetközben, Mosoni-síkon valamint a Hanságban helyezkedik el. A térség 

jól megközelíthető az itt áthaladó M 1-es autópályának és a Budapest – Bécs – Pozsony vasútvonalnak 

köszönhetően, ugyanakkor a községek belső és a településközi úthálózat minősége rossz, ez negatívan 

befolyásolja az itt élők és az idelátogatók életminőségét.  Településközi kapcsolatainkban 

Mosonmagyaróvár és Győr központi szerepkörrel rendelkezik. 

Az Egyesület fő célja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia helyi szintű végrehajtása, valamint a HVS-n 

túlmutató közösség- és hálózatépítő együttműködések kialakítása. Ez magában foglalja az egyes 

kistérségeken belüli és azokon kívüli kommunikáció és tapasztalatcsere lehetőségét, közös programok, 

projektek generálását, partnerségek kialakítását. Működésünk során az információáramlás gördülékeny 

biztosítása érdekében honlapot hoztunk létre, ahol naprakész információkkal látjuk el az érdeklődőket. 

A III. és IV. tengely forrásaira két támogatási időszakban lehetett benyújtani pályázatot, a III. 

tengelyre kiírt pályázatra összesen 90, a IV. tengelyre összesen 116 nyertes pályázat érkezett, 

melyeknek a megvalósítására 1 milliárd 404 millió Ft támogatás került lehívásra. 

 

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 

Az Akciócsoport által érintett Rábaköz területe 44 települést foglal magába, melyek közül három 

város. A térség lakossága 54.900 fő, a városokban élő lakosok száma 21.636 fő. A térségen belül a 

legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A vidékfejlesztési programban 

a tájegység két kistérsége, a Kapuvár-Beledi és a Csornai vesz részt. A Rábaköz fejlettségét bemutató 

indikátorok értékei alig haladják meg a hátrányos helyzetű térségek mutatóit. A tájegység „gazdasági 

vákuumban” van, hiszen a térség 40-50 km-re lévő meghatározó városainak (Győr, Sopron, 

Szombathely, Pápa, Mosonmagyaróvár) gazdaságélénkítő kisugárzása alig érződik. A térségnek tehát 

önmagát kell megszerveznie. 

A III. és IV. tengely forrásaira két támogatási időszakban lehetett benyújtani pályázatot, a III. 

tengelyre kiírt pályázatra összesen 52, a IV. tengelyre összesen 162 nyertes pályázat érkezett, 

melyeknek a megvalósítására 813 millió Ft támogatás került lehívásra 
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46. táblázat: LEADER programok által elnyert pályázati támogatások (2007-2012) 

Megnevezés Jogcím 
Nyertes pályázatok 

száma (db) 

Elnyert támogatási 

összeg (Ft) 
% 

Pannonia Kincse 

LEADER 

Egyesület  

III. tengely 1. támogatási időszakban 38 621 684 748 7,29% 

III. tengely 2. támogatási időszakban 92 1 038 239 187 12,18% 

III. tengely összesen 130 1 659 923 935 19,47% 

IV. tengely 1. támogatási időszakban 51 208 541 759 2,45% 

IV. tengely 2. támogatási időszakban 109 502 149 157 5,89% 

IV. tengely összesen 158 710 690 916 8,34% 

Alpokalja-

Ikvamente 

LEADER 

Egyesület 

III. tengely 1. támogatási időszakban 19 197 917 446 2,32% 

III. tengely 2. támogatási időszakban 25 223 421 216 2,62% 

III. tengely összesen 44 421 338 662 4,94% 

IV. tengely 1. támogatási időszakban 23 40 878 800 0,48% 

IV. tengely 2. támogatási időszakban 25 51 591 686 0,61% 

IV. tengely összesen 48 92 470 486 1,08% 

Szigetköz - 

Mosoni-sík 

LEADER 

Egyesület  

III. tengely 1. támogatási időszakban 43 611 966 240 7,18% 

III. tengely 2. támogatási időszakban 37 302 843 605 3,55% 

III. tengely összesen 90 914 809 845 10,73% 

IV. tengely 1. támogatási időszakban 27 86 446 456 1,01% 

IV. tengely 2. támogatási időszakban 89 403 026 634 4,73% 

IV. tengely összesen 116 489 473 090 5,74% 

Rábaköz 

Vidékfejlesztési 

Egyesület  

III. tengely 1. támogatási időszakban 20 174 681 869 2,05% 

III. tengely 2. támogatási időszakban 32 251 127 883 2,95% 

III. tengely összesen 52 425 809 752 5,00% 

IV. tengely 1. támogatási időszakban 38 95 781 645 1,12% 

IV. tengely 2. támogatási időszakban 124 291 540 638 3,42% 

IV. tengely összesen 162 387 322 283 4,54% 

Összesen 

III. tengely mindösszesen 316 3 421 882 194 40,15% 

IV. tengely mindösszesen 800 5 101 838 969 59,85% 

Mindösszesen 1116 8 523 721 163 100,00% 

Forrás: http://www.pkle.hu/index.php/nyertes, http://www.alpokalja-ikvamente.hu/terkep, 

http://www.szms.hu/hu/t-lekerdezes/nekik_sikerult.html, valamint Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 

belső monitoring alapján saját szerkesztés  
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10. A TÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI SZEREPLŐI 

ELKÉPZELÉSEINEK FELTÁRÁSA 
 

10.1. PARTNERSÉGI TERV 
 

A terv külön dokumentumban, mellékletként kerül bemutatásra. 

 

10.2. A MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI SZEREPLŐINEK TERVEI 
 

A 2012-ben lefolytatott kérdőíves felmérés során összegyűjtött válaszok összesítése alapján a 

következőképpen foglalhatóak össze a kistérségek elképzelései: 

 A Csornai kistérség egyetlen városa Csorna, mely méretéből, elhelyezkedéséből adódóan a 

legnagyobb foglalkoztató. A vállalkozások között ipari és szolgáltatási tevékenységet ellátó 

szervezeteket is találunk. A demográfiai folyamatok, a nevelés-oktatás, valamint a közlekedés 

területére fordítottak a települések nagyobb figyelmet az elmúlt években. A megkérdezett 

települések, szervezetek a munkahelyteremtés, a falusi életmód-szemlélet visszaállítása, az 

infrastruktúra-fejlesztés, illetve a turizmus-fejlesztés terén látnak lehetőséget a negatív trendek 

megfordítására. A mezőgazdasági és a turisztikai oktatás-képzés hangsúlyos szerepet tölt be a 

kistérségben, s ezt a pozíciót tovább szeretnék erősíteni a kistérség oktatási intézményei, 

többek között a gazdálkodók számára alternatív, tájjellegű és ökológiai gazdálkodás 

módszereinek bemutatása révén. A tradicionális mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 

kézművesség, népi mesterségek fejlesztése és oktatása révén a falusi turizmus is fejleszthető. 

A 2030-ra vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a társadalmi folyamatok, a 

gazdasági helyzet, valamint a környezeti állapot erősítése. 

 

 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 Kapuvári kistérségnél a válaszadók kiemelték a kistérség földrajzi elhelyezkedését, illetve 

a népesség-demográfiai folyamatait, a periférikus területek felzárkózását, melyek 

meghatározták az elmúlt évek fókuszpontjait. Jelentős turisztikai és vállalkozásfejlesztési 

projektek valósultak meg. A kistérség településszerkezetében jelentős lépés volt Beled várossá 

válása. A kistérségben található középszintű szakoktatás kínálatának bővítésével cél a 

gazdálkodók számára növelni az oktatási potenciált. A 2030-ra vonatkozó jövőkép 

tekintetében kiemelt prioritású a demográfiai folyamatokra történő koncentrálás, a műszaki 

infrastruktúra erősítése, az agrárium, a turizmus és az energiagazdálkodás fejlesztése, valamint 

az infokommunikációs társadalom helyzete. 

 

 A Mosonmagyaróvári kistérségnél szintén meghatározó tényezőt jelent a demográfiai 

folyamatok alakulása, illetve a foglalkoztatási viszonyokra és a munkaerőpiacra fordított 

figyelem. A gazdasági helyzethez kapcsolódóan kiemelt fejlesztési terület volt az elmúlt 

években a turizmus területe, illetve a műszaki infrastruktúra fejlesztése. A kistérség helyzete 

kedvező oktatási kínálat vonatkozásában, ami megalapozza a tudásalapú gazdaság fejlesztését. 
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Célkitűzései között szerepel a regionális gazdasági szakképzés, a felsőoktatás és felnőttképzés, 

valamint az élethosszig tartó tanulás („lifelong learning”) lehetőségeinek összehangolása. A 

kistérség előtérbe kívánja helyezni a kis- és középvállalkozások innovációs aktivitását, a K+F 

kapacitás és teljesítmény erősítését, valamint az egyetemi és kutatóintézeti bázisokkal való 

kapcsolataik fejlesztését (kommunikáció, K+F együttműködések). A 2030-ra vonatkozó 

jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a nevelés-oktatás, a kistérségből földrajzi és kulturális 

sajátosságaiból eredő előnyök kiaknázása, a turizmus-fejlesztés, illetve a hulladék-és 

szennyvíz-elhelyezés. 

 

 A Pannonhalmi kistérségre jellemzően kiemelhető a települések földrajzi elhelyezkedése, a 

demográfiai folyamatok alakulása, illetve a nevelés-oktatás helyzete. A kistérségben 

kiemelkedő szerepet tölt a Pannonhalmi Apátság, melynek oktatási infrastruktúrájára építve 

beindulhatnak a turizmussal, a vendégfogadással, az ökológiai gazdálkodással és egyéb, a 

térségben perspektivikus tevékenységgel foglalkozó felnőttképzési formák. A 2030-ra 

vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a népesség, demográfiai folyamatok, a 

turizmus-fejlesztés, az energiagazdálkodás és energiaellátás fejlesztése, illetve a 

lakáskörülmények, közműellátottság javítása. 

 

 A Sopron-Fertődi kistérség szempontjából szintén kiemelt területet jelent a megyében a 

kistérség földrajzi elhelyezkedéséből adódó turisztikai és gazdasági előny, valamint fontos 

területet jelent a turizmus. A kistérség célja a K+F tevékenység, a mérnöki tevékenység 

fejlesztése, az egyetemmel szoros kapcsolatot ápoló („spin-off”) vállalkozások, a befektető 

vállalatok, továbbá a piaci vállalkozások között a koordinációs szerepet betöltő innovációs 

központ erősítése és a határon átnyúló együttműködések kialakítása. A meglévő egyetemi 

kutatóhelyek, központok műszaki, technológiai színvonalának fejlesztése, valamint új kutatási 

bázisok létrehozása kiemelt fontosságú. A 2030-ra vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt 

prioritású a népesség, demográfiai folyamatok, a foglalkoztatási viszonyokra és 

munkaerőpiacra történő fókuszálás, valamint a műszaki infrastruktúra fejlesztése. 

 

 A Téti kistérség esetében a válaszadók kiemelték a földrajzi elhelyezkedést és a demográfiai 

folyamatok alakulását, a szakemberek helyben történő képzését, akik később a 

gazdaságfejlesztés alapját képezhetik. A kommunikációs és az informatikai készség, illetve az 

idegen nyelvtudás megfelelő színvonalon történő oktatása elengedhetetlen a jövőben. 

Kiemelten fontos az egész életen át tartó tanulás („lifelong learning”) ösztönzése, a 

munkavállalók folyamatos képzése, valamint a szakmai ismereteik bővítése. Az oktatás 

infrastruktúrájának, tárgyi és technikai feltételeinek javítása elengedhetetlen. A 2030-ra 

vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a foglalkoztatási viszonyokra és 

munkaerőpiacra történő fókuszálás. 
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11 ÖSSZEGZÉS 
 

11.1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE PROBLÉMATÉRKÉPE 
 

Szigetköz 

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

működik és lobbizik a „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács. A több vizet a 

Dunába – friss népi kezdeményezés az országgyűlés figyelmét kívánja felhívni a megoldatlan 

problémákra. Reményteli lépés a 2012 őszén indított két szigetközi KEOP-os kiemelt projekt. Baj, 

hogy évekkel az építkezés megvalósítását követően még nem működik a kikötői vasút, továbbá 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).  

 

Dél-Rábaköz, a megye déli területei 

A térség falvainak népességének elöregedése folytatódik, a periférikus helyzet egyre látványosabb, a 

fiatal munkaerő elvándorlása jól kimutatható. A szociális ellátó rendszerek fejlesztése kívánatos, 

valamint a falvak elérhetőségének javítása, részben tömegközlekedéssel, részben kistérségi 

szállítókapacitások beállításával. A mezőgazdasági termelés feltételei kedvezőek, így kívánatos az 

agrártermelés és feldolgozás bázisainak fejlesztés, helyi termékek megújítása (pl. uborka). 

 

Sokoró-alja, Pannonhalmi dombvidék 

Sokoró vidéke lazán kapcsolódik a győri agglomerációhoz, a felfűződő településcsoport közlekedési 

kapcsolatainak javításával, a centrummal való együttműködés erősíthető. Megindult a helyi termelési 

és táji adottságokra épülő termelési kapacitások kiépülése, ezek további fejlesztése kívánatos. A 

Pannonhalmi dombvidék turisztika adottságainak további fejlesztése szükséges (falusi turizmus, 

térségmarketing), valamint a kibontakozó borrégió támogatása. 

 

Közlekedési kapcsolatok, hálózatfejlesztés 

A megye földrajzi helyzetéből következik, hogy a közlekedés hálózatának leterheltsége folyamatosan 

növekszik, ezt nem követi a hálózat fejlesztése, vagy annak folyamatos megújítása. Egyre nagyobb 

jelentőségű a megye észak-déli (86-os út) terhelése, miközben a két nagyközpont közötti kelet-nyugati 

főút (85-ös) kihasználtsága is a csúcsra került.  

Gondot jelentenek az országhatáron történő átkelés (Ausztria vonatkozásában), ezek hiányzó 

szakaszainak pótlása, azok megújítása (medvei híd, 14-es kapcsolódása) vagy új relációk megnyitása 

(komp a Dunán). 

Sopron város esetében a fejlesztéseket hátráltatja a 85-ös út kedvezőtlen bekötése, illetve a város 

elkerülő szakaszok kiépületlensége, valamint az osztrák kapcsolatok nem kellő rendezettsége.  

Nemzetközi jelentőségű kerékpárutak hiányosak, a kiépültek minősége romlik, azok megújítása 

szükséges.  

 

Natura 2000 

Indokolt volna a hazai Natura 2000 hálózat felülvizsgálata, a jelenleg hatályos kijelölések 

újragondolása. Számos, a megyét érintő fejlesztési kezdeményezés, amelyek évtizedek óta köztudottak 

és a rendezési tervben fejlesztési területként vannak rögzítve, napjainkra, mint Natura 2000 területek, 

védett zónákba kerültek. Ez több esetben ellehetetlenített kiemelten közérdekű projekteket vagy a 

megvalósítás kezdetét jelentősen késleltette. 

 

Műemlékállomány 

A műemlékállományban gazdag megyében a felújítás igénye folyamatosan jelentkezik, a  

hasznosításra új megoldások keresése szükséges.  
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Természeti erőforrások (Duna, Rába, a Fertő, a gyógy- és termálvízkincs) 

A folyók és a gyórgy-termálturizmus kíváló adottságainak komplexebb hasznosítása szükséges, a 

centrumok és a létesítmények közötti kapcsolatok megteremtésével, egységesebb megyei szintű 

kínálat kiépítésével. 

 

Területfejlesztés 

A megye nem rendelkezik területfejlesztést segítő forrásokkal, ezek hiányában a kisebb, de térségi 

szinten jelentős kezdeményezéseket nem képes támogatni. Önálló megyei területfejlesztési  forrással 

(pl. lakosonként 200Ft/év, vagy 800-1000 millió Ft/év) jelentős fejlesztési hatásokat lehetne elérni.  
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11.2. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SWOT ÉRTÉKELÉSE 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Földrajzi-természeti-települési sajátosságok 

Kedvező földrajzi fekvés (Brno-Bécs-Pozsony -Budapest 

innovációs tengely). Több helyen átjárható országhatárok. 

A megye déli sávja belső perifériás térség. 

Az országhatárt metsző történelmi utak rossz állapota. A Duna 

elválasztó hatása (hidak, kompok hiánya). 

Értékes természeti örökség és ahhoz kapcsolódó 

intézményrendszer: táji világörökség, nemzeti park, 

natúrparkok, tájvédelmi körzetek. 

A Szigetköz magasabb szintű természetvédelme, a 

természetvédelem és a turizmus összehangolása még mindig 

megoldatlan. 

Jó minőségű termőtalajok megléte (Kisalföld). A megye déli területe központhiányos, amely oldását a 

jelenlegi kistérségi rendszer nem támasztja alá. A déli 

központhiányos terület fejlődési dinamikája alacsony. 

A megyében bőséges és viszonylag jó területi eloszlású 

termál- és gyógyvízkészlet található. 

Gazdag felszíni és felszín alatti vízkészlet, vizes élőhelyek 

megléte. 

 

A természeti, táji, kulturális és építészeti örökség komplex 

megléte, hasznosíthatósága, bemutatása. 

 

A kulturális értékeinket felismerve és a még élő 

hagyományokat támogatva az új kulturális kínálat épül. 

 

Környezeti állapot 

Csökkenő ipari zaj- és egyéb szennyezés kibocsátás a 

gazdasági szerkezetválással együtt érkező korszerű és a 

környezeti előírásoknak megfelelő technológiáknak 

köszönhetően. 

Tranzit jellegű és erősödő helyi mobilitás okozta lég- és 

zajszennyezés  

Természetvédelem és közlekedésfejlesztés összehangolásának 

nehézségei. 

A különböző védettségi fokozatú természetvédelmi 

területek bővülése, új fenntartási-működési formák 

elindulása (natúrparkok). 

Térhasználati anomáliák. Az agglomerációs települések 

összenövésével eltűnnek a települések közötti zöldfolyosók.  

Közép-Európa legjelentősebb felszín alatti ivóvízbázisa. Nagyszámú, de többségében gyenge vízhozamú felszíni 

vizek. 

Szelektív lakossági gyűjtőrendszerek, vállalati 

hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülése. 

Érzékeny vízgyűjtő területek magas aránya. 

Növekvő számú és erősödő környezet- és természetvédelmi 

civilszervezet. 

Jelentős számú, újratermelődő illegális hulladéklerakó. 

Még túl sok településen megoldatlan a szennyvíz elvezetése és 

kezelése. 

Társadalmi folyamatok 

A megye vándorlási többletet mutat az országon belül és a 

szomszédos országokból. 

Az öregedési index a megyében az országos átlagnál 

magasabb. Különösen aggasztó a déli területeken. 

Képzett munkaerő megléte. A képzés és a munkaerőpiac igényei közötti strukturális 

különbségek érzékelhetők (hiányszakmák). 

Országos és uniós viszonylatban is alacsony 

munkanélküliség. 

A belső periférikus térségekben viszonylag magas (közel 10%) 

a pályakezdő munkanélküliek aránya. 

Az országos átlagnál kedvezőbb foglalkoztatottsági szint. A részmunkaidős foglakoztatási lehetőségek messze 

elmaradnak a lehetőségektől. 

Országosan is kiemelkedő és színvonalas a középfokú 

iskolakínálat. 

A képzések Győrben és Sopronban koncentrálódnak. 

 

Középiskolai tanulók számának növekedése. Néhány térségben készségtárgyakat oktató általános iskolai 

pedagógusok hiánya. 

Magas színvonalú gimnáziumi képzés. 

A megyében két egyetem (SZE, NYME) működik, széles 

képzési és kutatási kínálattal.  

A térségi integrált szakképző központ kialakítása nem  indult 

el. 

Viszonylag magas a megyében élők születéskor várható 

élettartama. 

A csecsemőhalálozás mutatói kedvezőtlenek. 

A mentés elérhetőségi (kivéve légi) feltételei megfelelőek. Magas a gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozottak száma. 

Egy nagytérségi és négy városi kórház, valamint egy 

szanatórium, továbbá két korszerű ellátási központ működik 

a megyében. 

Növekvő kábítószer fogyasztás. 

Országos szinten is kiemelkedő a keringési szervek 

betegségeinek magas aránya. 

Támogató szolgálatok terjedése a szociális szférában. Lassan épül ki az idősek nappali gondozását biztosító 
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intézményhálózat, illetve a családsegítés intézményrendszere. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terjedése. A közétkeztetésben részesülők aránya alacsony. 

Kistérségek szerepvállalása a szociális szolgáltatásokban. Bentlakásos intézményi ellátások területén nem biztosított az 

átmeneti elhelyezés lehetősége pszichiátriai betegek, 

szenvedélybetegek, valamint fogyatékossággal élők számára. 

 Hiányosan kiépített hajléktalan ellátó rendszer a 

középvárosokban. 

 Nagyon alacsony a gyermekjóléti szolgáltatásokat 

igénybevevő gyermekek száma. 

Civil kezdeményezések száma és lakossági támogatottsága 

az országos átlagnál kedvezőbb a megye nagyobb és a 

legkisebb településein. 

Az új kisvárosok civil szervezeteinek aktivitása mérsékeltebb 

a hasonló nagyságú településekhez képest. 

Gazdasági bázis 

A megye összetett és több lábon álló gazdasági szerkezete, 

sikeres gazdasági szerkezetváltás. 

Hagyományos ipari és mezőgazdasági ágazatok  leépülése, pl. 

textilipar, élelmiszeripar. 

Tudásbázis erősödése megindult: egyetem-, tudásközpont és 

kooperációs kutatóközpont fejlesztések. 

A megye kutatás-fejlesztési kapacitása nemzetközi, de 

országos viszonylatban is gyenge. 

 

Magyar viszonylatban magas fejlettségi szint, az egy főre 

jutó GDP az országos átlag feletti. 

Gyenge kapcsolatok a multinacionális nagyvállalatok és a 

helyi gazdasági szereplők között. 

Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya, magas 

exportrészesedés. 

A gazdaság teljesítőképességében megmutatkozó és növekvő 

területi különbségek. 

Viszonylag magas a megye vállalkozási aktivitás szintje. Szakképzett munkaerő hiánya több ágazatban. 

Megindult klaszterizációs folyamatok a járműipar, a fa- és 

bútoripar területén. 

A mezőgazdaság adottságai – különös tekintettel a kiváló 

termőhelyi adottságokra, a történelmi borvidékekre és a bio-

termelési potenciálokra – kihasználatlanok. 

Változatos turisztikai adottságok: termál-, gyógyvizek, 

természeti értékek, kulturális örökség, rendezvények, tavak, 

folyóvizek, kerékpárutak, borvidékek. 

A turisztikai termékeknek nem elégséges a harmonizációja és 

hiányos a térségileg összehangolt célzott marketing 

tevékenység. A kerékpáros és vízi turisztikai infrastruktúra 

leromlott és hiányos. 

Meghatározó turisztikai desztinációk: történelmi városok 

(Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron), Fertő mente, Szigetköz 

és Pannonhalma térsége. 

A turizmus jövedelemtermelő képessége elmarad a 

lehetőségektől, a relatív kevés magas minőségű szálláshely és 

a nagyarányú átutazó turizmus miatt. 

Világörökség helyszínek találhatók a megyében (Fertő-táj, 

Pannonhalmi Főapátság), és egy új formálódik (római limes) 
 

 A turisztikai vonzerőknek a bemutatást és a szórakoztatást 

biztosító szolgáltatásai nem elégségesek. 

Műszaki infrastruktúra 
Kijelölt és forgalmas nyugat-keleti és észak-déli közlekedési 

folyosók (közút, vasút, Duna) szelik át a megyét. 

Túlterhelt és rossz állapotú tranzit főutak, gyengén kiépített és 

fenntartott alsóbb rendű úthálózat. Késnek a gyorsforgalmi 

utak, a vasúthálózat és a vízi közlekedés (hajóutak, kikötők) 

tervekkel előkészített fejlesztései. 

Multimodális rendszerek megalapozása elindult: RO-LA és 

RO-RO terminál, új és fejlődő logisztikai bázisok (kikötő, 

repülőtér). 

Kombinált szállítási rendszerek forgalmának visszaesése, 

megszűnése az EU-csatlakozás óta. 

Határ menti települések hiányos közúti kapcsolatai. 

A nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódó, kiteljesedő megyei 

kerékpáros úthálózat.  

A kerékpáros turizmus háttér infrastruktúrája szórványosan, 

hálózati szervezettség nélkül kiépített. 

A megye adottságai a megújuló energiák – víz, szél, geo-

termikus, nap, biomassza, bioetanol – hasznosítására nagyon 

kedvezőek. Az elmúlt években mintaprojektek indultak. 

Késik a környezetbarát megújuló energiahasznosító 

technológiák K+F munkája, honosítása és gyártó iparának 

indítása. 

Villamos energia és földgázenergia tranzitszállító 

vezetékhálózatok meglévő és tervezett rendszerei a 

megyében potenciális fejlesztési erőt képviselnek. 

Hiányzik a megye szervezett energiagazdálkodása. 

Az országos ütemnél gyorsabban gyarapodó, döntően teljes 

közműrendszerrel kiépített lakásállomány. 

A nagyvárosokban a társasházépítéseknél növekszik a 

beépítési sűrűség, csökken a lakások alapterülete, ezzel együtt 

az életminőség. 

A közüzemi víz- és a vezetékes gázellátás – kevés kivétellel A települések közel egyharmadában nincsen kiépített 
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– teljeskörűen kiépített a megyében. közcsatorna és a lakások egynegyede nincsen bekötve a 

közcsatorna hálózatba. 

Mennyiségileg és kiépítettségében bővülő, minőségében 

javuló, országosan az élmezőnybe tartozó info-kommuniká-

ciós infrastruktúra mind a háztartások, mind az intézmények, 

mind a vállalkozások szintjén. 

Az info-kommunikációs infrastruktúrában fejlettségi szakadék 

van a győri és a többi kistérség, illetve a városok és a falvak 

között. 

 

LEHETŐSÉGEK                                                                                VESZÉLYEK  

Földrajzi-természeti-települési sajátosságok 

A megye-/országhatár Ausztria és Szlovákia viszonylatában 

uniós belső határrá vált. 

A balti-adriai új európai folyosó csak másodlagosan érinti a 

megyét. 

A megye három fővárosi agglomeráció metszéspontjában 

helyezkedik el. 

Az osztrák dominancia a megyebeli fejlesztési lehetőségeket 

gyakran korlátozza, szűkíti, a kedvezőbb ausztriai 

lehetőségek pedig a megye foglalkoztatási helyzetét 

torzíthatja, illetve településeire kedvezőtlenül hat. 

Többnyelvűség a határ menti térségekben.  

Helyi kezdeményezéseken alapuló programok támogatása a 

2014-2020-as programidőszakban. 

 

Környezeti állapot 

A Duna kiemelt komplex program beindulása, abban való 

részvétel. 

Szigetköz helyzetének (vízellátás, szelíd hasznosítás) tartós 

rendezetlensége a hágai döntés végrehajtása elhúzódása 

miatt. 

Európai Uniós források bevonása környezettechnológia 

fejlesztésébe (komplex hulladékgazdálkodás).  

Erősödő észak-déli tranzitforgalom miatt romló 

levegőminőség és növekvő környezetbiztonsági kockázat. 

Lakosság és vállalkozások környezettudatosságának 

erősödése. 

Enyhülő természetvédelmi jogszabályok és gyengülő 

intézményrendszer. 

Környezetvédelmi intézményrendszer hatékonyságának 

növelése dereguláció és létszámbővítés miatt. 

 

Társadalmi folyamatok 

A fejlődő és stabil gazdaságú városok és 

agglomerációjuk/vonzáskörzetük vándorlási nyeresége 

meghaladja a természetes fogyást. 

Az elöregedési trend folytatódik. 

Ausztria munkaerőpiacának liberalizálása segítette a határon 

átnyúló munkavállalást. 

A betelepülő népességgel átalakul, hiányos integrációjuk miatt 

megbomlik a helyi közösségek szerkezete, összetartása. 

Egyetemi bázisok hozzájárulnak a magasan képzett 

szakemberek kibocsátásához. 

Az uniós tagországok mindegyike megnyitotta a 

munkaerőpiacát az új tagországok számára, amely felerősíti az 

átmeneti vagy tartós kivándorlást a megyéből bizonyos 

képzettséggel rendelkezők esetében. 

Térségi integrált szakképző központok fejlesztése. Az oktatási kínálat nem tudja követni a gazdaság igényeit. 

A gazdasággal való kapcsolatok erősítését, a gyakorlati 

szakképzés fejlesztését nemzeti szintű programok segítik. 

A gyakorlati szakképzés hiányosságai miatt a gazdaság 

fejlődése lelassul 

Egészségfejlesztés, prevenció térnyerése. Párhuzamos egészségügyi ellátások miatt elmarad a fejlődés a 

szolgáltatóknál. 

Járóbeteg-ellátó rendszer fejlesztése. A kisvárosi kórházak és magasabb szintű ellátó rendszerek 

helyzete bizonytalan. 

Egészségügyi szolgáltatók szakmai igényességüknek 

megfelelő struktúraváltása. 

 

A nem kötelező, de az adott településen jól használható 

szolgáltatási formák továbbműködtetése. 

Ellátatlan célcsoportok számának növekedése. 

Fogyatékkal élők, valamint a pszichiátriai és 

szenvedélybetegeket ellátó intézményekben az ellátottak új 

típusú foglalkoztatása. 

 

Gazdasági bázis 

Magas hozzáadott értékű ágazatok szerepének előtérbe 

kerülése. 

A külföldi ágazatok mobilitásából adódó sebezhetőség. 

Gazdasági klaszterek és beszállító hálózatok kialakítása 

(régiós, határon átnyúló). 

Az ipar nyugat-európai és a világ konjunktúrától való 

kitettsége erősödik. 

Innováció orientált gazdasági fejlődésre való áttérés a 

beruházás orientáltról. 

Külföldi ágazatok szigetszerű működése továbbra is 

fennmarad. 

A felsőoktatási és a gazdasági szféra közötti hatékony Az inaktív népesség további növekedése és a szakképzett 
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együttműködés, növekvő kuttaás-fejlesztési potenciál. munkaerő hiánya. 

Az egyedi, helyi értékekre épülő kulturális és ökoturisztikai, 

tájjellegű termékek és szolgáltatások iránti hazai és 

nemzetközi kereslet növekedik. 

A KKV szektor a forrás-és információhiány miatt nem 

képesek növekedési pályára lépni. 

Az utóbbi években a hazai reáljövedelmek növekedése 

lehetőséget nyújt a szabadidő eltöltéséhez, így a turizmushoz 

kapcsolódó szolgáltatások szélesebb körű igénybevételére. 

A turizmus (vendégforgalom) terén bekövetkező globális 

visszaesés csökkenti a nemzetközi keresletet a turisztikai 

vonzerők iránt, illetve fokozza a versenyhelyzetet a 

nemzetközi turisztikai piacon. 

Az egészségtudatosság növekedésével bővül a prevenciós 

célú, aktív turisztikai termékek iránti kereslet. 

A leromlott és hiányos kerékpáros és vízi turisztikai 

infrastruktúra fejlesztésének halogatása. 

Műszaki infrastruktúra 

Az EU források bevonásával a kivételes közlekedés-földrajzi 

adottságok hatékony „kihasználása”: az európai jelentőségű 

utak, vasutak és vízi utak fejlesztése, logisztikai központok 

létesítése, ún. nem kísért jellegű kombinált áruszállítás 

alkalmazása, a nemzetközi légi és vízi személy- és 

áruszállítási forgalom bővülése. 

A környezeti, a regionális gazdasági szempontokat figyelmen 

kívül hagyó, öncélú közlekedésfejlesztés esetén, de még 

inkább az indokolt és átgondolt közlekedésfejlesztés 

elmaradása esetén a növekvő tranzit- és célforgalom összes 

káros hatása a megyét terheli. 

Nemzetközi, hágai előírások teljesítése, rendezése, a bősi 

vízerőmű hazai hányadának hasznosítása. 

Az EU-források csökkenése, elmaradása, illetve ezen források 

fölötti megyei önrendelkezés korlátozása. 

Növekszik a közösségek és az egyének igénye a megújuló 

erőforrások hasznosítására. 

Több évtizedes vízierőművi probléma további elhúzása, az 

ebből származó több tízmilliárdos károk növekedése. 

Nemzetközi energetikai (villamos energia, földgáz) piaci 

kereskedelembe történő regionális bekapcsolódás, 

érdekérvényesítés. 

A megye kedvező gazdasági helyzete miatt relatíve kevesebb 

támogatást kap, egyébként optimális fejlesztésekre. 

A megye villamos és hőenergia-ellátása 50%-ának helyi 

szintű megtermelése és elosztása, ami 50%-os abszolút 

energia-megtakarítást és 50% importcsökkentést 

eredményezhet. 

A kedvezőtlen szabályozási környezet gátolja a megújuló 

energiaforrások használatának gyorsabb elterjedését. 

Az új GYSEV vonal még nem végleges, az ezzel kapcsolatos 

tárgyalások elkezdődtek. 

Az osztrák határ menti települések együttműködési 

kezdeményezéseit gyakran akadályozza az szomszédos 

települések, főleg az infrastruktúra összekapcsolásánál. A 

kerékpárhálózatok összekapcsolása szükségszerű. 
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11.3. A MEGYE FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 
 

11.3.1. A megye pozícionálása 

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. 

 

11.3.2. Fejlesztési irányok 

 A humán erőforrások fejlesztése: a munkaerő piaci és képzési háttér folyamatos erősítése, 

szakképzési háttér további fejlesztése, egyetemi központ, felsőoktatási háttér erősítése a 

munkaerő igényeknek megfelelő képzési struktúrával annak érdekében, hogy innovatív és 

képzett polgárai legyenek a megyének, erős identitástudattal és közösségekkel. 

Jól működő egészségügyi és szociális ellátórendszer kiépítése és fenntartása; a győri 

nagytérségi ellátó kórház minőségi térségi szerepének erősítése. 

 A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: munkahely teremtés, munkahely megőrzés, 

KKV-k fejlesztése, helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk támogatása; a járműipar és 

beszállítói, a kutatás fejlesztéssel összekapcsolva a megye gazdaságának kiemelt területe; a 

gazdaságfejlesztésben a gazdasági térség megvalósításához szoros együttműködést kell 

teremteni mind a belföldi, mind a Dunától északra fekvő szomszédos megyékkel. 

Turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása, élelmiszerfeldolgozó-ipar 

újraélesztése. 

 A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása. 

 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. 
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MELLÉKLETEK 
 

1. MELLÉKLET 

A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 1. melléklet és a Győr-Moson-Sopron megye 

helyzetértékelésének fejezeti szerkezetének megfelelése 

Feladatrész megnevezése 218/2009 (X.6.) 1. melléklet alapján 

Fejezeti 

számozás a 

helyzet- 

értékelésben 

1. A megye/kiemelt térség (a továbbiakban: a térség) terület társadalmi, gazdasági, 

környezeti helyzetének elemzése 
3-8. 

1.1. Az adott térségre értelmezhető külső környezet vizsgálata 3. 

1.1/a A térség fejlődésének, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének azonosítása 

nemzetközi és hazai szinten 
3.2-4. 

1.1/b A nagytérségi összefüggések vizsgálata 3.1. 

1.2. A térség adottságainak, belső erőforrásainak elemzése területi bontásban, 

térképi megjelenítésekkel 
4-8. 

1.2/a Természeti adottságok, természeti erőforrások és a környezet állapotának 

elemzése 
4. 

1.2/aa Természeti adottságok (éghajlat, földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élővilág) 4.1. 

1.2/ab A termőföldek területnagyságának és mennyiségének alakulása 4.2. 

1.2/ac A táj jellemzői 4.3. 

1.2/ad Természet- és tájvédelem 4.3. 

1.2/ae Környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők 4.4. 

1.2/af Szennyezett területek számbavétele adatbázis alapján (a felszín alatti víz és a 

földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer kármentesítési információs 

rendszere, FAVI-KÁRINFO) 

4.4. 

 

1.2/ag Felszíni és felszín alatti vízkészletek 4.4. 

1.2/ah Energiaforrások 4.5. 

1.2/ai Vízkárt okozó elemek (árvíz- és belvízveszély, fakadóvíz) és vízkárelhárítással 

kapcsolatos helyzetelemzés 
4.4. 

1.2/b Épített környezet és a kulturális örökség védelme (műemlékek, régészeti 

lelőhelyek) 
4.6. 

1.2/c Gazdasági bázis 7. 

1.2/ca Főbb gazdasági ágazatok, azok fejlődési irányai: mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

üdülés, idegenforgalom, vízgazdálkodás, ipar, szolgáltatás stb. 

7.2.;  

7.6. 

1.2/cb A gazdaság belső és külső kapcsolatai 7.3. 

1.2/cc A termelési infrastruktúra állapota 7.4. 

1.2/cd A telepítési tényezők értékelése 7.4. 

1.2/ce A területi innovációs potenciál 7.6. 

1.2/cf A térség gazdaságának versenyképességét befolyásoló tényezők 7.1. 

1.2/d Társadalmi környezet 4.; 6. 

1.2/da Kulturális adottságok, értékek 4.6. 

1.2/db Területi identitás, civil aktivitás 6.7. 

1.2/dc Humán erőforrások: demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási 

viszonyok, humánkapacitások, jövedelmi viszonyok, kisebbségek helyzete 
6.1-6.2. 
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1. MELLÉKLET (folytatás) 

A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 1. melléklet és a Győr-Moson-Sopron megye 

helyzetértékelésének fejezeti szerkezetének megfelelése  

 

Feladatrész megnevezése 218/2009 (X.6.) 1. melléklet alapján 

Fejezeti 

számozás a 

helyzet- 

értékelésben 

1.2/e Közlekedési (országos és térségi jelentőségű közúti, kerékpáros, vasúti, légi és 

vízi közlekedés) és kommunális infrastruktúra 
8. 

1.2/ea Vonalas rendszerek, létesítmények 8.1-2.; 8.4. 

1.2/eb Egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetőségi viszonyok 8.1. 

1.2/ec Közlekedési kapcsolati hiányok 8.1. 

1.2/ed Vízellátás 8.2. 

1.2/ee Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés 8.2. 

1.2/ef Energiaellátás 8.4. 

1.2/eg Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás 8.3. 

1.2/f A települések intézmény-felszereltsége (a lakosság egészségügyi, szociális, 

oktatási, kulturális, szabadidő, sport-, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási 

intézményekkel való ellátottsága, az intézmények kihasználtsága) 

6.5.-6. 

 

1.2/g A települések jellemző lakásviszonyai 8.5. 

1.2/h Településhálózati adottságok 5. 

1.2/ha Településhierarchia 5.2. 

1.2/hb A településhálózat területen belüli és kívüli kapcsolatai (nemzetközi és nemzeti 

hálózatok, vonzáskörzetek, agglomerációk) 
5.3. 

1.2/hc Települések közötti feladatmegosztások, együttműködések, mindezek 

szervezeti és intézményi rendszerei, figyelemmel az egyes kötelező közszolgál-tatások 

biztosításának módjára, hozzáférhetőségére, fenntartási lehetőségeire, valamint az 1.2. 

pont dc) alpontja szerint vizsgált demográfiai viszonyokra 

5.2.2.; 

5.2.3. 

 

1.2/i A térszerkezeti elemek azonosítása, a térszerkezet időbeli alakulása, a térségi 

területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése 
5.1. 

1.2/j A térségi területfelhasználás vizsgálata 4.2. 

1.2/k A táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása 4.3. 

2. A megyét érintő tervezési-fejlesztési környezet áttekintése 2.; 10. 

2.1 A megyét érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos 

területi tervek áttekintése 
2. 

2.1/a Az OTK megyét érintő vonatkozásai 2.1. 

2.1/b A megyét érintő kiemelt térség területfejlesztési tervei 2.1. 

2.1/c Az Országgyűlés és a Kormány által jóváhagyott és az egyéb ágazati fejlesztési 

stratégiáknak a megyére érvényes vonatkozásai 2.1. 

2.1/d A hazai, az adott megyével szomszédos, azonos térségi szintű térségek és/vagy 

külföldi közigazgatási egységek területfejlesztési koncepcióinak és programjainak a 

megyére vonatkozó üzenetei 2.1. 

2.1/e Az OTrT és a területrendezési terv(ek) megyét érintő vonatkozásai 2.1. 

2.1/f A megyét érintő környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozások 
2.3. 
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1. MELLÉKLET (folytatás) 

A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 1. melléklet és a Győr-Moson-Sopron megye 

helyzetértékelésének fejezeti szerkezetének megfelelése  

 

Feladatrész megnevezése 218/2009 (X.6.) 1. melléklet alapján 

Fejezeti 

számozás a 

helyzet-

értékelésben 

2.1/g A megye 20 ezer lakos feletti városainak települési gazdasági vagy 

településfejlesztési programjai és településfejlesztési koncepciói 
2.4. 

2.1/h A megye hatályban lévő ágazati tervei, programjai 2.3. 

2.1/i Vonatkozó egyéb tervek 2.3. 

2.1/j A tervezést érintő egyéb jogszabályok 2.5. 

2.2 A térség területfejlesztési szereplői elképzeléseinek feltárása, a tervezési 

folyamat partnerségi tervének elkészítése és végrehajtása: 
10. 

2.2/a A partnerségi terv elkészítése 10.1. 

2.2/b A partnerségi terv végrehajtása 10.1. 

2.2/c A partnerségi terv eredményei alapján: 10.2. 

2.2/ca Az üzleti szektor szereplőinek a térséget érintő fejlesztési elképzeléseinek 

áttekintése 
10.2. 

2.2/cb Az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek áttekintése 10.2. 

2.2/cc A térség társadalmi szervezetei fejlesztési elképzeléseinek áttekintése 10.2. 

2.3 A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése 9. 

2.3/a A területfejlesztés forrásainak elemzése (nemzetközi, központi költségvetési, 

önkormányzati források, a gazdasági egységek beruházásai, a különféle szervezetek 

fejlesztései, a háztartások) 

9.1. 

 

2.3/b A területfejlesztés intézményrendszere (szervezet, működés, együttműködés) 
9.2. 

2.3/c A területfejlesztés hatékonysága (eddigi eredmények, forrás-aktivitás, az 

intézmények hatása, hiányosságok) 
9.3. 

2.4 Helyzetértékelés 11. 

2.4/a A térség erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és a térséget fenyegető 

veszélyek azonosítása 
11.2. 

2.4/b A térség lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása, és ezek alapján a 

lehetséges cselekvési területek azonosítása 
11.3. 

Szerkesztette: Lados M. 
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2. MELLÉKLET 

A megye településeinek funkciók szerinti kategorizálásának módszertana 
 

A megye településeit három funkciócsoport alapján kerültek meghatározásra. A három funkció 

esetében az azokat ellátó intézmény meglétét vizsgáltuk, amely településen megtalálható volt ott 

funkciónként 1-es értéket kapott, majd összesítésre került. A három funkció alapján meghatározott 

funkciók összesítésre kerültek, majd az ellátott funkciók alapján a városokat és a falvakat 4-4 

kategóriába soroltuk. A falvak és városok elválasztásának az oka, az eltérő szerepkör miatt kialakuló 

pontszámok közötti átfedések elkerülése volt. 

A szolgáltató funkció szerinti felosztásnál figyelembe vett intézmények: 

Falvak: házorvos, gyermekorvos, gyógyszertár, járóbeteg ellátó intézet, általános iskola, közép és 

szakiskola,  kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek.  

Városok: korház, járóbeteg ellátó intézet, közép és szakiskola, az egy kiskereskedelmi üzletekre eső 

lakosok számának megyei átlagnál (62) jobb értéke, az egy vendéglátóhelyekre eső lakosok számának 

megyei átlagnál (172) jobb értéke. 

Az igazgatási funkció meghatározása során figyelembe vett intézmények: 

Falvak: körjegyzőségi központ, önálló jegyzőség,  

Városok: munkaügyi hivatal, bíróság, okmányiroda, gyámhivatal, elsőfokú építésügyi hatóság, NAV 

iroda, körjegyzőségi központ. 

 

A speciális funkciók szerinti felosztás szempontjai: 

Ipari park, felsőfokú oktatási intézmény, egyéb intézmények (nemzeti park igazgatóság, stb.) 

székhelye, egy főre jutó szálláshelyek megyei átlagot meghaladó értéke. 

 

 

Funkció szerinti kategória  Térképi kód 
Ellátott funkciók 

száma 

Teljesörű városi igazgatási és szolgáltatási funkció 

városok 

1 14-13 

Kiterjedt városi igazgatási és szolgáltató funkció 2 12-9 

Hiányos igazgatási vagy szolgáltató funkció 3 8-6 

Erősen hiányos szolgáltató és igazgatási funkció 4 5-4 

Funkciógazdag falu  

községek 

5 8-6 

Hiányos igazgatási és szolgáltató funkciójú falu  6 5-4 

Gyenge igazgatási és szolgáltató funkciójú falu 7 3-2 

Funkcióhiányos falu 8 1-0 

A települések besorolása a komplex funkcióellátás alapján. 

 

A módszertan alapját Földi Zsuzsanna 2007-es elemzése szolgáltatta, Győr-Moson-Sopron megye 

hosszú távú fejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja, 2007-13. 1. kötet. 

 

Adatok forrása: KSH, Megyei Kormányhivatal, MTA KRTK RKI NYUTO gyűjtés 

Készítette: Vasárus Gábor 
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3. MELLÉKLET 

Kistájak Győr-Moson-Sopron megyében és a megyehatárok mentén 
 

2 KISALFÖLD 

2.1 Győri-medence 

2.1.11 Szigetköz 

2.1.12 Mosoni-sík 

2.1.21 Fertő-medence 

2.1.22 Hanság 

2.1.31 Kapuvári-sík 

2.1.32 Csornai-sík 

2.2 Marcal-medence 

2.2.11 Marcal-völgy 

2.2.12 Kemenesalja 

2.2.13 Pápa–Devecseri-sík 

2.3 Komárom–Esztergomi-síkság 

2.3.11 Győr–Tatai-teraszvidék 

2.3.12 Igmánd–Kisbéri-medence 

 

3. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PEREMVIDÉK 

3.1. Alpokalja 

3.1.11 Soproni-hegység 

3.1.12 Fertőmelléki-dombság 

3.1.13 Soproni-medence 

3.1.21 Kőszegi-hegység 

3.1.22 Vas-hegy és Kőszeghegyalja 

3.2 Sopron–Vasi-síkság 

3.2.11 Ikva-sík 

3.2.12 Répce-sík 

3.2.13 Gyöngyös-sík 

3.2.14 Rábai teraszos sík 

3.2.15 Rába-völgy 

3.3 Kemeneshát 

3.3.11 Alsó-Kemeshát 

 

5. DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG 

5.1 Bakony-vidék 

5.1.41 Öreg-Bakony 

5.1.51 Pápai-Bakonyalja 

5.1.52 Pannonhalmi-dombság 

5.1.53 Súri-Bakonyalja 
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4. MELLÉKLET 

 
1. Évi átlagos napi forgalom alakulása (2000-2011) 

a 86 jelű főút Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán  

 a teljes (67,351 km hosszú) megyei útvonal átlagában 

 a legforgalmasabb útszakaszon (Csorna városi, a 85-ös főúttal közös belterületi szakaszon) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Összes 

forgalom 

 

egységjármű/nap 

a teljes útvonal 

átlagértéke 
6.140 6.245 6.491 6.936 7.562 9.238 9.626 10.327 9.601 9.675 8.484 7.721 

a legforgalmasabb 

szelvényben 
15.092 15.698 16.601 16.676 21.265 22.099 22.972 23.528 22.104 21.297 19.451 19.296 

Összes  

jármű 

 

jármű/nap 

a teljes útvonal 

átlagértéke 
4.410 4.507 4.623 4.984 6.364 6.675 6.999 7.399 6.817 6.657 5.594 5.274 

a legforgalmasabb 

szelvényben 
12.074 12.573 13.284 13.492 15.687 16.226 16.981 17.463 16.886 16.062 14.720 14.866 

Összes 

tehergépkocsi 

 

jármű/nap 

a teljes útvonal 

átlagértéke 
1.196 1.206 1.282 1.346 1.508 1.783 1.819 1.981 1.762 2.016 1.888 1.616 

a legforgalmasabb 

szelvényben 
2.686 2.775 2.933 2.870 4.842 4.921 5.019 5.039 4.305 4.329 3.909 3.645 
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5. MELLÉKLET 
2. Évi átlagos tehergépkocsi forgalom alakulása (2000-2011) 

a A 86 jelű főút teljes (Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megyei) szakaszán 

 

Évi átlagos tehergépkocsi forgalom a 86-os 

főúton (jármű/nap) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A főút 187,347 km hosszú  

teljes (Rédics-Mosonmagyaróvár) 

szakaszán 

749 972 1.012 1790 1349 1.582 1644 1.748 1.974 2.020 1.888 1.578 

A főút 67,351 km hosszú  

Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán 
1.196 1.206 1.282 1.346 1.508 1.783 1.819 1.981 1.762 2.016 1.888 1.616 

Győr-Moson-Sopron megye 

legforgalmasabb szakaszán (Csorna 

belterület) 

2.686 2.775 2.933 2.870 4.842 4.921 5.019 5.039 4.305 4.329 3.909 3.645 

Vas megye 

legforgalmasabb szakaszán (Szombathely 

elkerülő) 

1.494 1.669 1.879 1.894 2.441 2.868 2.336 2.876 3.670 3.340 2.914 2.889 

Zala megye 

legforgalmasabb szakaszán (a szlovén 

határ közelében) 

591 633 718 765 1.891 2.357 2.698 3.640 3.650 2.079 1.924 1.750 
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5. MELLÉKLET 

 

JELMAGYARÁZAT  

a TEN-T térképekhez 

 

 

Tervezett 
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6. MELLÉKLET 

Körjegyzőségek és önálló jegyzőségek Győr-Moson-Sopron megyében 

 
Szerkesztette: Vasárus G. 
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7. MELLÉKLET 

Az észrevételek listája 


