
3. táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája (3. priortás)

 3.1.1
Projektcsomag:

országos főutak (tengelyek)

gyorsforgalmi utak (M9, M85, 

M86)

főutak (1,14, 82, 83, 150, 813)

....

NIF zrt

Hazai és 

nemzetközi közúti 

forgalom 

résztvevői

2014-2020 35000 CEF, IKOP

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrákban; (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása

Utazási idő megtakarítás; Az 

eljutási idő rövidülése (óra)
igen

 3.1.2

Projektcsomag:

mellékutak fejlesztése(országos, 

határközeli, önkormányzati, 

településközi)

A megye egész területe

NIF zrt, Magyar Közút 

zrt, települési 

önkormányzatok

Hazai és 

nemzetközi közúti 

forgalom 

résztvevői

2014-2020 12000
ATHU, SKHU, TOP, VP, 

GINOP, hazai forrás

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrákban;  (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása

Utazási idő megtakarítás; Az 

eljutási idő rövidülése (óra)
igen

 3.1.3
Projektcsomag:

belterületi utak fejlesztése
A megye egész területe

Magyar Közút zrt, 

települési 

önkormányzatok

közúti forgalom 

résztvevői
2014-2020 24000

TOP, VP, GINOP, hazai 

forrás

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrákban;  (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása

Utazási idő megtakarítás; Az 

eljutási idő rövidülése (óra)
igen

ÖSSZ 71000

 3.2.1
Projektcsomag:

a tengely szerep erősítése
A megye egész területe GYSEV, MÁV

Hazai és 

nemzetközi vasúti 

forgalom 

résztvevői

2014-2020 30000 CEF, IKOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

keretében végzett beruházások

Utazási idő megtakarítás; Az 

eljutási idő rövidülése (óra)
igen

ÖSSZ 30000

 3.3.1
Projektcsomag:

turisztikai szempontú vízi közlekedés

A megye vízparti települései (Rába, 

Duna, Rábca, Marcal, Lajta)

önkormányzatok, 

vállalkozások, 

turisztikai szövetségek

önkormányzatok 2018-2020 12000
ATHU, SKHU, IKOP, 

TOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása

új kikötők száma (db), 

látogatók száma (fő)
igen

 3.3.2
Projektcsomag:

szállítási feladatok biztosítása (Duna)
Duna menti térség

önkormányzatok, 

vállalatok, hajózási 

társaságok

hajózási, vasúti és 

logisztikai 

társaságok

2018-2020 3000 IKOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása

szállított árumennyiség 

(tonna), bevont 

vállalkozások száma (db), új 

kompok száma (db)

nem

ÖSSZ 15000

 3.4.1

Projektcsomag:

Győr-Pér repülőtér, fertőszentmiklósi 

repülőtér

Győr-Pér, Fertőszentmiklós
önkormányzatok, civil 

szervezetek

vállalkozások, civil 

szervezetek
2018-2020 800 IKOP

felújított terület (nm), 

felszállópálya hossza (km), 

utasforgalom (fő), 

felszállások száma (db)

igen

 3.4.2
Projektcsomag:

Mezőgazdasági és sportrepülőterek
Csapod, Sopron, Bőny

önkormányzatok, 

vállalatok

vállalkozások, civil 

szervezetek
2018-2020 100 VP, hazai forrás

 felszállópálya hossza (km), 

felszállások száma (db)
igen

 3.4.3
Projektcsomag:

légi mentőbázis kialakítása*

ÖSSZ 900

 3.5.1

Projektcsomag:

összefüggő kerékpárút-hálózat 

kialakítása, a határon átnyúló 

kapcsolatok kiépítése

A megye egész területe
Települési 

önkormányzatok
lakosság, munkába járó népesség2015-2020 3000 GINOP, TOP, ATHU, SKHU

 (1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az 

innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása(8) a fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, valamint a munkaerő 

mobilitás ösztönzése(9) A társadalmi befogadás és a 

szegénység, valamint a megkülönböztetés minden 

formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, 

a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása 

érdekében

új és felújított 

kerékpárúthossza (km), 

táblázással kijelölt ajánlott 

kerékpáros útvonal hossza 

(km) 

igen

ÖSSZ 3000

 3.6.1
Projektcsomag:

elővárosi közlekedéshálózat

Győr és Sopron MJV-k 

agglomerációjának települései 

MJV-k önkormányzata, 

NIF Zrt., közlekedési 

társaságok  (Volán, 

MÁV, GySEV ) , a 

megye lakossága, 

vállalkozói, a 

gazdasági élet 

szereplői 

(közlekedők), 

közlekedési pályák 

kezelői és közlekedési 

társaságok

önkormányzatok, 

közlekedéshálózato

k fenntartásában 

érdekelt 

szervezetek, 

vállalkozások

2015-2020 20000 IKOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

keretében végzett beruházások

megye városainak 

elérhetőségének 

elérhetőségének időbeli 

csökkenés, balesetek 

sázmának csökkenése, 

térségek feltártsága 

(elérhetőségének) javulása

igen

 3.6.2
Projektcsomag:

kistérségi közlekedésfejlesztés

A megye egész területe, az összes 

járás 

önkormányzatok, 

közútfejlesztésben 

érdekelt szervezetek, 

önkormányzatok, 

fejleszteni kívánt 

területen telephellyel 

rendelkező 

vállalkozások, NIF Zrt.

lakosság, 

munkavállalók, 

úthasználók, 

önkormányzatok

2014-2020 20000 TOP, IKOP

(3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (8) A fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 

mobilitás ösztönzése

Utazási idő megtakarítás; Az 

eljutási idő rövidülése (óra), 

bekötőutak hossza (km), 

felújított utak nagysága 

(nm)

igen

ÖSSZ 40000

* jelenleg projektigény nem jelentkezett rá

Prioritás azonosítója, neve: 3. A megye és települései elérhetőségének javítása

Sor-szám Intézkedés és Projektcsomag megnevezése[1] Projektcsomag területi specifikumai
Jellemző 

kedvezményezettek köre
Célcsoport megjelölése

Projektcsomag 

ütemezése

Projektcsomag 

költségigénye (Indikatív, 

teljes összeg, (Millió Ft))

 Finanszírozó forrás

3.4 Intézkedés megnevezése: Légi közlekedés

3.5 Intézkedés megnevezése: Kerékpáros közlekedés

3.6 Intézkedés megnevezése: A centrumok elérhetősége

Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés 

Projektcsomaghoz kapcsolódó 

eredmény és output indikátorok 

(jellemzően prioritásonként)

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok

3.1 Intézkedés megnevezése: Közúti fejlesztések

3.2 Intézkedés megnevezése: Vasúti közlekedés

3.3 Intézkedés megnevezése: Vízi közlekedés


