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V.1. számú melléklet  

A 2007-2013. ÉVI NYUGAT-DUNÁNTÚLI 

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE 
(2006. augusztus; 12.-13. oldal) 

„ 3. Jöv őkép 

A jövőkép a jelenlegi helyzetből kiinduló elemzés mellett egy jövőben állapot 
megjelenítéseként segíti a régiót ahhoz, hogy meghatározza a fejlesztési céljait. 

Régió jöv őképe: 

„Nyugat-Dunántúl az élénk helyi és nemzetközi együttműködési hálózatok régiója, 
amely európai dinamikus gazdasági, közlekedési, tudás és kommunikációs tengelyek 
aktív formálójaként, az ember és környezete kiegyensúlyozott kapcsolatára építve 
Magyarország – gazdaságilag, szervezetileg és kulturálisan is megújulni képes - zöld 
jövőrégiójává válik. 

A régió: 

� A természeti környezetét társként - és nem forrásként- kezeli; 

� Az örökségét, sajátosságait és az emberi értékeket ápolja; 

� Az itt élők számára a sajátos településszerkezethez illeszkedő, méltó 
gondoskodást biztosító közszolgáltatásokat működtet; 

� Elősegíti az egyének, családok, közösségek és a gazdaság életének 
kiegyensúlyozott fejlődését és megújulását, segíti a demográfiai egyensúly 
kialakulását; 

� Lehetővé teszi az információkhoz történő széles körű hozzáférést. 

A régió jövőbeni pl. 2030-ban várható állapotát elképzelve a következők várhatók: 

� A régió környezeti állapota a gazdaság bővülésével párhuzamosan 
stabilizálódik, minden jelentős kommunális, vagy ipari szennyező forrást 
szakszerűen kezelnek, a keletkező hulladék lehető legnagyobb arányát 
feldolgozzák, vagy újrahasznosítják. 

� A városok többsége saját, megújuló energiát is hasznosító erőművel 
rendelkezik. 

� A régióban tudatosul a demográfiai egyensúly megteremtésének 
szükségessége és lehetősége, s a tendenciák a magyar népesség 
növekedése irányába mutatnak. 

� Tartósan alacsony (az országos átlag alatt) marad a régióban a 
munkanélküliség, a tartós munkanélküliek foglalkoztatására, illetve szociális 
problémáik kezelésére jól működő, az egész régiót lefedő intézményrendszer 
alakul ki. 
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� Lakosság nagy része nemcsak magán célra, hanem közszolgáltatások 
kapcsán, ügyintézés céljából is használja a modern információ-
kommunikációs eszközöket (pl. internet). 

� A régió jól működő, a gazdaság igényeire rugalmasan reagáló szakképzési, 
felnőttképzési rendszerrel rendelkezik, amely ráépül a diákoknak megfelelő 
közismereti, logikai ismereteket nyújtó alapfokú nevelési-oktatási rendszerre. 

� A munkareőpiac által is elismert színvonala van a felsőoktatásnak, aktív 
együttműködés van a képző helyek között, meghonosodik a régió déli 
részében az elektro-, gépészmérnöki képzés. 

� A vállalkozások fejlődését jól működő hálózatos együttműködések segítik, az 
elindult klaszterek nemzetközi összehasonlításban a régió 
legversenyképesebb ágazatai. 

� A Győri autóipari klaszterre épülő versenyképességi pólus megvalósult, 
aminek a révén bővültek az autóiparban tevékenykedő, beszállító vállalatok és 
fejlesztéseiket elsősorban a helyi, megnövekedett kutatás-fejlesztési 
kapacitások segítségével hajtják végre. 

� Intenzív üzleti kapcsolatok alakulnak ki a régióban működő vállalkozások 
között, melyet szolgál a régióban megerősödött innovációs, kutatási-fejlesztési 
kapacitás. 

� Az aprófalvak nem néptelenednek el, hanem az új munkahelyeknek, 
infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően jó minőségű környezetet 
kínálnak állandó lakosainak, az üdülőknek. 

� A régió egyik jelentős ágazata a turizmus, nemzetközi szinten is versenyképes 
a gyógy-, termálvízre épített egészségturisztikai kínálat, valamint jelentős 
költést biztosító pezsgő turistaélet folyik a természeti értékekben, kulturális 
örökségben gazdag területeken. 

� A régió lakossága elégedett a közszolgáltatások minőségével, melyet 
kistérségi rendszerben fenntarthatóan működtetnek az önkormányzatok. 

� A régión belül javul a közlekedési helyzet, az átmenő forgalom kevesebb 
balesetveszéllyel és káros hatással jár, míg a régión belül javul a települések 
elérhetősége, ami a hozzájárul a gazdasági, társadalmi esélyegyenlőséghez 
és az együttműködések bővítéséhez. 

A jövőben a legfontosabb tématerületeken (belső gazdasági kapcsolatok-
közlekedés-innováció-területi felzárkózás) az alábbi konkrét eredmények elérését 
tűzi ki a régió: 

• Létrejön az észak-déli gazdasági, innovációs és köz lekedési tengely a régió 
belső gazdasági kapcsolatainak er ősítéséért és kohéziójáért  – Győr és 
Nagykanizsa közötti elérési idő 40%-kal csökken, a régión belüli gazdasági 
együttműködések száma 20%-kal nő 
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• A Közép-Európai gazdasági tér újraformálásában a ré gió kezdeményez ő 
szerepet lát el  - Az innovációs és kutatási kapacitások 30%-kal növekednek. A 
rekreációs lehetőségek európai szinten ismertté és versenyképessé válnak. A 
’90-es évek mennyiségi fejlődése után a gazdaság minőségi megújulása jellemzi 
Nyugat-Dunántúlt. 

• A régió legfejlettebb 10 és legelmaradottabb 10 kis térsége közötti fejlettségi 
különbségek nem növekednek  - Belső térségi erőforrások mozgósítása.” 



2004-2012. évi nemzeti fejlesztési támogatások ágazati é s 
területi megoszlása Nyugat
Az Európai Unió, illetve a Magyar állam által támogatott pályázati rendszereken 
(Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Széchenyi
nyugvó fejlesztési forrásoknak jelent
életében. Ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket a támogatásokat területi és ágazati 
aspektusból is megvizsgáljuk. Ehhez az NFÜ által létrehozott „Térképtér” alkalmazás 
adatait használtuk fel. Az alkalmazás segítségével mind területi, mind pedig ágazati 
leválogatást készíthetünk, de ezen felül még szélesebb vertikumú kutatásokat is 
végezhetünk, akár időbeliséget vizsgálva, akár egy pontos pályázati kiírás adatit 
vizsgálhatjuk. 

Magyarországon 2004 és 2012
pályázat nyert el támogatói döntést, a Nyugat
at éri el (6541 db), ezzel az országos rangsort tekintve a 7 régió közül az 5. legjobb 
mutatóval rendelkezik. A megítélt támogatások összege országos szinten majdnem 
6 000 milliárd forintot (5 908,9 mrd Ft), ebb
600 mrd Ft támogatást nyert el (604,33 mrd Ft). Ezzel az országos rangsorban 
szintén az 5. helyet éri el. 

V.2.1. ábra: A pályázatok eloszlása Magyarországon

                                                           
1 Az adatok 2012. november 10-i állapotot mutatják

7758

9646

9516

Pályázatok eloszlása Magyarországon 

V.2. számú melléklet  

2012. évi nemzeti fejlesztési támogatások ágazati é s 
területi megoszlása Nyugat -Dunántúlon 
Az Európai Unió, illetve a Magyar állam által támogatott pályázati rendszereken 
(Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Széchenyi
nyugvó fejlesztési forrásoknak jelentős szerepet játszik az ország gazdasági 
életében. Ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket a támogatásokat területi és ágazati 
aspektusból is megvizsgáljuk. Ehhez az NFÜ által létrehozott „Térképtér” alkalmazás 

it használtuk fel. Az alkalmazás segítségével mind területi, mind pedig ágazati 
leválogatást készíthetünk, de ezen felül még szélesebb vertikumú kutatásokat is 

őbeliséget vizsgálva, akár egy pontos pályázati kiírás adatit 

Magyarországon 2004 és 20121 között összesen mintegy 60 000 (59
el támogatói döntést, a Nyugat-dunántúli Régióban ez a szám 6

at éri el (6541 db), ezzel az országos rangsort tekintve a 7 régió közül az 5. legjobb 
lkezik. A megítélt támogatások összege országos szinten majdnem 

908,9 mrd Ft), ebből a Nyugat-dunántúli R
600 mrd Ft támogatást nyert el (604,33 mrd Ft). Ezzel az országos rangsorban 

V.2.1. ábra: A pályázatok eloszlása Magyarországon 

                   
i állapotot mutatják 

6541
6389

6116

13508

Pályázatok eloszlása Magyarországon 
(2004-2012)

Nyugat-dunántúli Régió

Dél-dunántúli Régió

Közép-dunántúli Régió

Közép-magyarországi Régió

Észak-magyarországi Régió

Észak-alföldi Régió

Dél-alföldi Régió

72 

2012. évi nemzeti fejlesztési támogatások ágazati é s 

Az Európai Unió, illetve a Magyar állam által támogatott pályázati rendszereken 
(Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Széchenyi Terv) 

s szerepet játszik az ország gazdasági 
életében. Ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket a támogatásokat területi és ágazati 
aspektusból is megvizsgáljuk. Ehhez az NFÜ által létrehozott „Térképtér” alkalmazás 

it használtuk fel. Az alkalmazás segítségével mind területi, mind pedig ágazati 
leválogatást készíthetünk, de ezen felül még szélesebb vertikumú kutatásokat is 

beliséget vizsgálva, akár egy pontos pályázati kiírás adatit 
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at éri el (6541 db), ezzel az országos rangsort tekintve a 7 régió közül az 5. legjobb 
lkezik. A megítélt támogatások összege országos szinten majdnem 

dunántúli Régió több, mint 
600 mrd Ft támogatást nyert el (604,33 mrd Ft). Ezzel az országos rangsorban 
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V.2.2. ábra: A támogatások összege régiókra lebontva 

Más adatokat kaphatunk, ha ezeket a statisztikai adatokat a régió lakosságszámához 
(KSH, 2010. december 31-i adatokkal számolva) viszonyítjuk. A táblázatban 
láthatjuk, hogy a legrosszabb mutatóval a Közép-magyarországi Régió található, míg 
a Nyugat-dunántúli Régió a 3. legjobb mutatóval rendelkezik.  

 

V.2.3. ábra: Lakos/pályázat viszonyszám régiókra lebontva 

Ugyanezt a módszert alkalmazzuk a támogatások összegének területi eloszlásakor, 
egy főre levetítve, azaz hogy mennyi támogatás jut egy főre nézve. Ebben az 
esetben a két alföldi régió mutatója a legjobb, majd ezt követően a Nyugat-dunántúli 
Régió paramétere a legmagasabb. 
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V.2.4. ábra: Egy lakosra levetített támogatás összege régiónként 

Ahhoz, hogy a Nyugat-dunántúli Régió „mainstream”, hazai pályázati rendszerének 
vizsgálatát elvégezhessük, a régiót felépítő három megyét (Győr-Moson-Sopron, Vas 
és Zala megye), illetve azok kistérségeit vettük alapul. Itt fontos megjegyezni, hogy 
Vas és Zala megye esetében augusztusi adatokkal dolgoztunk, míg Győr-Moson-
Sopron megye esetében novemberi adatok segítségével dolgoztunk. 

Nyugat-dunántúli Régió, 2007-2011 2: 

Pályázó neve Projekt célja (év) 
Megvalósítás 

helye 
Támogatás 

(eFt) 
Költség 

(eFt) 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Sopron-Szombathely-Szentgotthárd 
vasútvonal korszerűsítése (2009) 

Sopron 45 055 250 48 615 000 

Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság 

Duna projekt (2010) Abda 30 099 810 30 099 810 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

85. sz. főút Enese elkerülő szakasz 6+800-
13+800 km sz. között (Távlati M85) (2009) 

Enese 12 981 265 12 981 265 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

85-86. sz. főútak Győr-Csorna-
Szombathely szakasza (2010) 

Csorna 12 758 260 12 758 260 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

86. sz. főút Szombathely-Vát szakasz 
80+775 - 89+980 km sz. között (2009) 

Szombathely 11 636 504 11 636 504 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

76. sz. főút Hévíz elkerülő 2. és 3. szakasz 
építése a 0+000 - 7+100 km között (2009) 

Hévíz 10 505 238 10 505 238 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat 

Infrastruktúra-fejlesztés a Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórházban, mint 
egészségpólusban (2009) 

Győr 10 130 307 11 255 897 

Nagykanizsai Regionális 
Nagykanizsa agglomeráció 
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep 

Nagykanizsa 9 386 198 11 121 218 

                                                           
2 Teir, 2011 
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Szennyvíztársulás fejlesztése projekt (2010) 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

76. sz. főút Zala megyei szakasz 11,5 t-s 
burkolat erősítése a 27+217- 53+933 km 
sz. szakaszon (2009) 

Zalaegerszeg 9 285 194 9 285 194 

Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság 

Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem 
megvalósítása (2010) 

Keszthely 7 737 232 7 737 232 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 
telepítése (2009) 

Zalaszentiván 7 238 700 7 238 700 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

86. sz. főút Zala megye i szakasz 11,5 t-s 
burkolat erősítése a 0+000-37+774 km sz. 
szakaszhatáron belül (2009) 

Rédics 7 132 159 7 132 159 

Széchenyi István Egyetem 

Jármű- és közlekedésiparhoz kapcsolódó 
multidiszciplináris műszaki képzési és 
kutatási infrastruktúrafejlesztés a 
Széchenyi István Egyetem központi 
kampuszán (2009) 

Győr 6 665 616 6 665 616 

Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működési 
területén települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer kialakítása (2008) 

Győr 6 501 000 9 500 000 

Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működési 
területén, a bezárt települési 
szilárdhulladék-lerakók rekultivációja 
(2009) 

Győr 5 181 258 5 181 258 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz 
építése a 102+435 - 108+200 km között 
(2009) 

Keszthely 4 896 095 4 896 095 

Vas Megyei Markusovszky 
Kórház, Egyetemi Oktatókórház, 
Nonprofit Zártkörű 
Részvénytársaság 

Struktúraváltoztatást támogató 
Infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky 
Kórházban (2011) 

Szombathely 4 819 861 5 494 642 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

86. sz. főút Győr-Moson-Sopron megyei 
szakasz 11,5 t burkolat 
megerősítése/fejlesztése 
Mosonmagyaróvár és Csorna között 
(151+500-184+575 km) (2008) 

Csorna 4 728 627 4 728 627 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 

86. sz. főút Szeleste elkerülő szakasz 
(94+540-98+300 km sz) (2009) 

Szeleste 4 670 909 4 670 909 

Nyugat Magyarországi Egyetem 
A "Zöld Egyetem" program infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése a Nyugat-
magyarországi Egyetemen (2009) 

Sopron 4 608 340 4 878 691 
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Vas megye, és kistérségeinek pályázati aktivitása 3 

 

Az alábbiakban Vas megyére, és kistérségeire vonatkozó hazai pályázati aktivitást 
vizsgáljuk meg. Vas megye területe 3337 km2, lakosságának száma 257 688 fő, 
népsűrűsége 77 fő/km2. Területén kilenc kistérség helyezkedik el. 

 

V.2.5. ábra: Vas megye, és kistérségei 

A lakosságszám, illetve a kistérség településeinek a számát tekintve is a megye 
központjául szolgáló Szombathelyi Kistérség túlsúlya figyelhető meg. 
Lakosságszámot tekintve a Sárvári, majd a Celldömölki Kistérségek követik. A 
legkisebb lakosságszámmal az Őriszentpéteri Kistérség rendelkezik, az itt élők 
száma alig haladja meg a 6 000 főt. 

 

V.2.6. ábra: Vas megye kistérségei települések, illetve lakosságszám alapján 

Ezek az adatok nagyrészt előrevetítik a pályázati aktivitással kapcsolatos arányokat 
is. Mind a projektek számát illetően, mind pedig az elnyert támogatások területi 
eloszlásában jelentős a Szombathelyi Kistérség túlsúlya. Ezt követi mindkét 
mutatóban a Sárvári Kistérség, majd a Körmendi Kistérség. Ahogy az előzőek 
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alapján várható volt, az Őriszentpéteri Kistérség ezekben a mutatókban ismét a 
legalacsonyabb számokkal rendelkezik. 

 

V.2.7. ábra: A kistérségben támogatói döntést elnyert projektek száma, és azok támogatási összege 

Ha ugyanezeket az adatokat összehasonlítjuk az egy főre lebontott adatokkal, már 
más képet kapunk. Az egy főre eső projektszámot illetően az Őriszentpéteri 
Kistérség a 3. legmagasabb mutatóval rendelkezik. A megyeközpont kistérsége 
ebben a mutatóban is a legkedvezőbb paraméterrel rendelkezik. Ha azonban az 1 
fő/összes támogatás mutatóját vizsgáljuk, akkor a Szombathelyi Kistérséggel 
szemben a Körmendi Kistérségben a legnagyobb az egy főre vetített összes 
beruházás támogatásának a mértéke. 

 

V.2.8. ábra: Az egy főre vetített projektek száma, illetve támogatások összege 

A következőkben a Vas megyében támogatói döntést elnyert projektek fejlesztési 
témák szerinti megoszlását vizsgáljuk meg. Fontos azonban megjegyezni, hogy 
különböző a fejlesztési témákban a pályázatok során más-más támogatási 
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feltételekkel lehetett pályázni, a pályázati konstrukciók nagyban különbözhetnek 
(önerő mértéke, támogatás 
nagy különbségeket állapíthatunk meg: a projektek dönt
gazdaságfejlesztési célokra fókuszálva valósult meg. Ha a támogatások összegének 
eloszlását vizsgáljuk, sokkal kiegyenlítettebb képet
beruházási szempontból a legköltségesebb, így nem meglep
erre a célra használták fel a leg

V.2.9. ábra: A fejlesztések témák szerinti, illetve a támogatások összege szerinti Vas 

Vas megye 4 

Pályázó neve  Projekt célja (év)

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

86. sz. főút Szombathely
89+980 km sz. között (2009)

Vas Megyei 
Markusovszky 
Kórház, Egyetemi 
Oktatókórház, 
Nonprofit Zártkörű 
Részvénytársaság 

Struktúraváltoztatást támogató 
Infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban 
(2011) 

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

86. sz. főút Szeleste elkerül
98+300 km sz) (2009)

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

86. sz. főút Szombathely
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 mértéke, támogatás maximális összege, stb.). A témák szerinti megoszlásnál 

nagy különbségeket állapíthatunk meg: a projektek döntő
gazdaságfejlesztési célokra fókuszálva valósult meg. Ha a támogatások összegének 
eloszlását vizsgáljuk, sokkal kiegyenlítettebb képet kapunk. A közlekedés fejlesztése 
beruházási szempontból a legköltségesebb, így nem meglepő, hogy a megyében 
erre a célra használták fel a legtöbb pályázati forrást. 

V.2.9. ábra: A fejlesztések témák szerinti, illetve a támogatások összege szerinti Vas 
megoszlás 

Projekt célja (év)  
Megvalósítás 

helye 
Támogatás 

(eFt)

út Szombathely-Vát szakasz 80+775 - 
89+980 km sz. között (2009) 

Szombathely 11 636 504

Struktúraváltoztatást támogató 
Infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban Szombathely 4 819 861

út Szeleste elkerülő szakasz (94+540-
98+300 km sz) (2009) 

Szeleste 4 670 909

út Szombathely-országhatár (2009) Nádasd 4 124 333

                   

Fejlesztési témák szerinti 
eloszlás Vas megyében (db)
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22,67
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15,94

0,08

35,76
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8,56

Támogatások összege a 
fejlesztési témák szerint Vas 

megyében (mrd Ft)
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feltételekkel lehetett pályázni, a pályázati konstrukciók nagyban különbözhetnek 
maximális összege, stb.). A témák szerinti megoszlásnál 

nagy különbségeket állapíthatunk meg: a projektek döntő többsége a 
gazdaságfejlesztési célokra fókuszálva valósult meg. Ha a támogatások összegének 

kapunk. A közlekedés fejlesztése 
ő, hogy a megyében 

 

V.2.9. ábra: A fejlesztések témák szerinti, illetve a támogatások összege szerinti Vas megyei 

Támogatás 
(eFt) 

Költség 
(eFt) 

11 636 504 11 636 504 

4 819 861 5 494 642 

4 670 909 4 670 909 

4 124 333 4 124 333 

Támogatások összege a 
fejlesztési témák szerint Vas 

(mrd Ft)
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Humán 
fejlesztések
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fejlesztése
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Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Igazgatóság 

Lukácsházi tározó (2008) Lukácsháza 2 780 000 2 780 000 

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz főút) - 
Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz 
terveztetési munkái (2010) 

Körmend 2 092 021 2 092 021 

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

86. sz. főút 11,5 t burkolaterősítés 53+000-57+400 
km sz. között (2011) 

Körmend 2 011 736 2 011 736 

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

88. sz. főút Sárvár elkerülő szakasz építése a 
0+200-3+712 km szakasz között (2008) 

Sárvár 1 444 233 1 444 233 

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Szombathely történelmi-régészeti városrész 
kialakítása II. ütem - Az Iseum rekonstrukciója 
(2008) 

Szombathely 1 354 912 1 594 014 

Vasvár Város 
Önkormányzata 

Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetés és 
tisztítás (2011) 

Vasvár 1 120 336 1 328 928 

Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. 

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő nemzetközi 
jelentőségét növelő szolgáltatásfejlesztési projekt 
(2009) 

Sárvár 899 100 2 997 000 

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő 
megújítása (2009) 

Szombathely 875 999 1 490 210 

Vas Megyei 
Szakképzés-
szervezési 
Társulás 

A Vas megyei szakképzés infrastrukturális 
fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül (2010) 

Szombathely 855 798 1 000 000 

EPCOS 
Elektronikai 
Alkatrész Kft. 

Komplex technológia fejlesztés és 
foglalkoztatásbővítés az EPCOS Kft-nél. (2011) 

Szombathely 822 087 3 346 235 

Sárvár Város 
Önkormányzata 

Térségi rehabilitációs központ kialakítása Sárváron 
(2008) 

Sárvár 791 000 887 040 

Kőszeg Város 
Önkormányzata 

Kőszegi Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I. ütem 
(2010) 

Kőszeg 790 851 948 858 

Sárvár Város 
Önkormányzata 

Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ 
kialakítása Sárváron (2008) 

Sárvár 769 085 854 539 

Sárvár és 
Rábapaty 
Környezetéért 
Önkormányzati 
Társulás 

Sárvár-Rábasömjén városrész és Rábapaty község 
csatornázása közös beruházásban (2010) 

Sárvár 737 247 872 712 

OTP Bank Nyrt. 
Hatékony vállalkozásokért-vállalti tanácsadás a 
nyugat-dunántli régióban (2011) 

Szombathely 690 000 690 000 

FIBAG Biogas 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Megújuló Energia Kutató Központ (2011) Vép 672 599 1 886 373 
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 Zala megye, és kistérségeinek pályázati aktivitása 5 

 

A következő területi egységünk, amely vizsgálatunk alá esik, az Zala megye, 
melynek területe 3784 km2, lakosainak száma 287 043 fő, népsűrűsége 76 fő/km2. 
Területén 9 kistérség helyezkedi el.  

 

V.2.10. ábra: Zala megye, és kistérségei 

Vas megyével ellentétben a megye központjának kistérsége, a Zalaegerszegi 
Kistérség statisztikai adatai és a többi kistérség adatai közt nincs olyan markáns 
differencia, mint ahogy azt Vas megye Szombathelyi Kistérsége illetve a megye többi 
kistérsége közt tapasztalhattuk. Lakosságszám mutatója a Zalaegerszegi Kistérség 
esetében a legnagyobb, majd ezt a Nagykanizsai Kistérség (melynek központja 
szintén megyei jogú város), valamint a Keszthelyi Kistérség lakosságszáma követi. 
Legkevesebb lakossággal a Pacsai Kistérség bír. 

 

V.2.11. ábra: Zala megye kistérségei települések, illetve lakosságszám alapján 

Ahogy azt Vas megye esetében az Őriszentpéteri Kistérségnél is megállapíthattuk, 
azt jelen esetben Zala megye Lenti Kistérségre illetve (nem egyértelműen) a 
Letenyei Kistérségre is jellemző az aprófalvas településszerkezet. 
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Zala megye esetében a pályázati aktivitás területi elemzése esetében sincsenek 
olyan nagy különbségek, mint ahogy Zala megye esetében. Természetesen a 
megyei jogú városok, illetve Keszthely városának kistérségei területén valósultak 
meg a legtöbb támogatással járó beruházások, a Pacsai, illetve a Letenyei Kistérség 
esetében a mainstream operatív programok beruházásainak támogatási mértéke 
csekélynek mondható. 

 

V.2.12. ábra: A kistérségben támogatói döntést elnyert projektek száma, és azok támogatási összege 

Az egy főre vetített projektszám, illetve a támogatás mértéke nagyobb különbségeket 
mutat. Ez esetben szintén nem valamely megyei jogú város kistérségének adatai 
tartalmazzák a legkedvezőbb mutatókat, hanem a Hévízi Kistérség. A támogatás/fő 
mutató esetében óriási különbséggel a Hévízi Kistérség paramétere a legmagasabb, 
ami nem a nagyobb turisztikai projekteknek köszönhető (épphogy meghaladja a fél 
milliárd forintos támogatást az összesen 10 db projekt), hanem a lakosságszámhoz 
képest magas támogatási összeggel bíró közlekedési fejlesztésnek tudható be (2 
projekt több mint 10 milliárdos támogatási összege). Érdekes még a Lenti Kistérség 
szerepe, hiszen míg a projektszám mutatóban a 2. legrosszabb helyen található, a 
támogatás/fő adat alapján pedig a 3. legjobb statisztikai adattal rendelkezik.  

 

V.2.13. ábra: Az egy főre vetített projektek száma, illetve támogatások összege 
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A Zala megyei támogatások fejlesztési célok szerinti eloszlását,
támogatási mértékét is megvizsgáltuk. Összességében több támogatói döntéssel 
rendelkező projekt valósult meg Zala megyében, mint Vas megye esetében, így 
természetesen az összes támogatás összege is magasabbra rúg Zala megyében. 
Azonban a projektek illetve a támogatások arányában szinte alig vannak eltérése
Ha összehasonlítjuk a két megye adatait, akkor azt láthatjuk, hogy a fejlesztési 
témák arányaiban szinte semmi különbség nincs, a támogatások megoszlásának 
arányában pedig a komolyabb elté

- Zala megye részéről a gazdaságfejlesztési cél aránya kisebb, mint Vas megye 
esetében 

- Vas megye környezetfejlesztési cél érdekében létrejött projektek támogatása 
kisebb arányú volt, mint Zala megye esetében. 

V.2.14. ábra: A fejlesztések témák szerinti, illetve a támogatások összege szerinti Zala megyei 

Zala megye 6 

Pályázó neve 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
76. sz. f
szakasz építése a 0+000 
között (2009)

Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulás 

Nagykanizsa agglomeráció 
csatornahálózat és szennyvíztisztító 
telep fejlesztése projekt (2010)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
76. sz. f
t-s burkolat er
53+933 km sz. szakaszon (2009)
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A Zala megyei támogatások fejlesztési célok szerinti eloszlását,
támogatási mértékét is megvizsgáltuk. Összességében több támogatói döntéssel 

 projekt valósult meg Zala megyében, mint Vas megye esetében, így 
természetesen az összes támogatás összege is magasabbra rúg Zala megyében. 

ektek illetve a támogatások arányában szinte alig vannak eltérése
Ha összehasonlítjuk a két megye adatait, akkor azt láthatjuk, hogy a fejlesztési 
témák arányaiban szinte semmi különbség nincs, a támogatások megoszlásának 
arányában pedig a komolyabb eltérést a következők adják:  

ől a gazdaságfejlesztési cél aránya kisebb, mint Vas megye 

Vas megye környezetfejlesztési cél érdekében létrejött projektek támogatása 
kisebb arányú volt, mint Zala megye esetében.  
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között (2009) 

Hévíz 

Nagykanizsa agglomeráció 
csatornahálózat és szennyvíztisztító 
telep fejlesztése projekt (2010) 

Nagykanizsa 

76. sz. főút Zala megyei szakasz 11,5 
s burkolat erősítése a 27+217- 

53+933 km sz. szakaszon (2009) 
Zalaegerszeg 
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A Zala megyei támogatások fejlesztési célok szerinti eloszlását, illetve azok 
támogatási mértékét is megvizsgáltuk. Összességében több támogatói döntéssel 

 projekt valósult meg Zala megyében, mint Vas megye esetében, így 
természetesen az összes támogatás összege is magasabbra rúg Zala megyében. 

ektek illetve a támogatások arányában szinte alig vannak eltérések. 
Ha összehasonlítjuk a két megye adatait, akkor azt láthatjuk, hogy a fejlesztési 
témák arányaiban szinte semmi különbség nincs, a támogatások megoszlásának 

l a gazdaságfejlesztési cél aránya kisebb, mint Vas megye 

Vas megye környezetfejlesztési cél érdekében létrejött projektek támogatása 

 

lesztések témák szerinti, illetve a támogatások összege szerinti Zala megyei 

Támogatás 
(eFt) 

Költség 
(eFt) 

10 505 238 10 505 238 

9 386 198 11 121 218 

9 285 194 9 285 194 
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Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság 

Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. 
ütem megvalósítása (2010) 

Keszthely 7 737 232 7 737 232 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 
telepítése (2009) 

Zalaszentiván 7 238 700 7 238 700 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
86. sz. főút Zala megye i szakasz 11,5 
t-s burkolat erősítése a 0+000-37+774 
km sz. szakaszhatáron belül (2009) 

Rédics 7 132 159 7 132 159 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
71. sz. főút Keszthely elkerülő 
szakasz építése a 102+435 - 108+200 
km között (2009) 

Keszthely 4 896 095 4 896 095 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
76. sz. főút Hévíz elkerülő 1. és 4. 
szakasz építése (2009) 

Keszthely 4 581 490 4 581 490 

Sármellék-Zalavár volt szovjet 
repülőtér kármentesítési feladatait a 
KEOP 2.4.0 programban való 
részvétellel megvalósító 
önkormányzati társulás 

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai 
repülőtér kármentesítése (2011) 

Sármellék 4 437 440 4 437 440 

Zala Megyei Önkormányzat 
Kardiológia és Szívsebészeti Centrum 
kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a 
Zala Megyei Kórházban (2011) 

Zalaegerszeg 4 303 946 4 782 162 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő 
szakasz építése a 189+925-193+216 
km között (2009) 

Nagykanizsa 3 630 243 3 630 243 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai 
Dorottya Kórházban (2010) 

Nagykanizsa 2 899 995 3 222 217 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
74. sz. főút Nagykanizsa-Palin 
elkerülő szakasz építése az 1+437-
5+800 km között (2009) 

Nagykanizsa 1 997 965 1 997 965 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Térségi elérhetőség javítása a 7328.j. 
úton (2008) 

Türje 1 341 423 1 341 423 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Zalaegerszeg történelmi városközpont 
rehabilitációs és revitalizációs 
program (2009) 

Zalaegerszeg 899 970 1 557 350 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
funkcióbővítő fejlesztése- Belvárosi 
akcióterületi terv (2009) 

Nagykanizsa 899 649 1 510 822 

Gránit Gyógyfürdő Zrt. 
Új fogadóépület gyógy- és wellness 
szolgáltatásokkal, fedett fürdő 
átalakítása (2008) 

Zalakaros 809 272 2 708 538 

Nagykanizsa és Térsége TISZK 
Szakképzés-szervezési 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

Nagykanizsa és térsége TISZK 
infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása (2009) 

Nagykanizsa 640 339 712 587 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
61. sz. főút Zala megyei szakaszának 
11,5 t-s megerősítése a 186+694-
189+925 km között (2008) 

Nagykanizsa 639 887 639 887 

Zala Megyei Önkormányzat 
Sürgősségi centrum (SO1) kialakítása 
a Zala Megyei Kórházban (2010) 

Zalaegerszeg 636 927 707 696 
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Győr-Moson-Sopron megye, és kistérségeinek pályázati a ktivitása 

 

 

V.2.15. ábra: Győr-Moson-Sopron. és kistérségei 

Győr-Moson-Sopron megye területe 4208 km2, lakosságának száma 449 962 fő 
(népsűrűsége 106 fő/km2). A megye területén 7 kistérség helyezkedik el. 

Ellentétben a régiót alkotó másik két megyével (Vas és Zala megye), Győr-Moson-
Sopron megyében nem a megyeközpont bír a legsűrűbb településhálózattal, hanem 
a Sopron-Fertődi Kistérség, míg legritkább településhálózattal a Kapuvári Kistérség 
rendelkezik. Lakosságszám alapján már a Győri Kistérség dominanciája figyelhető 
meg. A legkisebb lakosságszámmal bíró kistérség a megyében a Pannonhalmai 
Kistérség, melynek lakosságszáma valamivel több, mint 16 500 fő.  

 

V.2.16. ábra: Győr-Moson-Sopron megye kistérségei települések, illetve lakosságszám alapján 

A támogatói döntést elnyert projektek száma „természetesen” a Győri Kistérségben 
érik el a legnagyobb számot (1542 db). Érdekes, hogy ez a számadat több, mint a 
másik két megyeszékhely (Szombathely, Zalaegerszeg) területén összesen 
támogatói döntést nyert projektek száma. Ezt követően majdnem azonos számmal a 
Mosonmagyaróvári, illetve a Sopron-Fertődi Kistérség következik (555 db és 542 db). 
Szintén megegyező számokkal jellemezhető a Kapuvári és Csornai Kistérségek (111 
db és 128 db), illetőleg a Téti és a Pannonhalmai Kistérségek (63 és 69 db). A 
projektek támogatásának összege táblázatában is már jól megfigyelhető, hogy az 
imént tapasztalt hasonlóságok (darabszámban) már eltér a támogatások mértékének 
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területi eloszlásától. A Győri Kistérség ebben a tekintetben is a legnagyobb számmal 
bír (több, mint 160 mrd Ft). Érdekes, hogy míg a projektek számában kiegyenlített 
képet mutat a Sopron-Fertődi és a Mosonmagyaróvári Kistérség, addig a támogatás 
intenzitása jelentős Sopron-Fertődi Kistérségi fölényt mutat (103 mrd Ft, illetve 30 
mrd Ft). Ennek oka, hogy a Sopron-Fertődi Kistérségben több, nagy támogatással 
létrejött „nagyprojekt” is létrejött (pl. GYSEV által elnyert Sopron- Szombathely- 
Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése, támogatás: több, mint 45 mrd Ft). A 
Csornai illetve a Kapuvári Kistérségek esetén is legalább ekkora különbség 
mutatkozik az eddigi hasonlóságuk után (25 mrd Ft, illetve 6 mrd Ft). A Téti illetve a 
Pannonhalmai Kistérségek közt már nem mutatkozik ekkora különbség (7,11 mrd Ft 
és 5,3 mrd Ft). 

 

V.2.17. ábra: A megyék kistérségeiben a támogatói döntést elnyert projektek száma, és azok 
támogatási összege 

Kiegyenlítettebb képet kapunk, ha ugyanezen adatokat a lakosságszámhoz 
viszonyítva vizsgáljuk meg. A projektszámokat vizsgálva nincs sok különbség, hiszen 
a lakosságszám/projektszám tekintetében is a Győri, a Mosonmagyaróvári és a 
Sopron-Fertődi Kistérség adatai a legkedvezőbbek (mindhárom esetben 200 fő 
alatti). A pályázatok támogatásának eloszlása azonban már más képet mutat. A 
Sopron-Fertődi Kistérségben a legnagyobb az egy főre eső támogatás összege 
(1 040 000 HuF), majd a Győri és a Csornai Kistérség következik. A Pannonhalmi 
Kistérség hasonló adata is kedvező képet mutat. 
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V.2.18. ábra: Az egy fő

A következőkben Győr-Moson
fejlesztési témák szerinti megoszlását vi
hogy különböző a fejlesztési témákban a pályázatok során más
feltételekkel lehetett pályázni, a pályázati konstrukciók nagyban különbözhetnek 
(önerő mértéke, támogatás maximális összege, stb.). Némi 
felfedezni Vas és Zala megye hasonló táblázatával szemben (ami a régió ipari
gazdasági súlyát is reprezentálja), hogy a gazdaságfejlesztés témájú projektek 
aránya nagyobb, mint a régió más két megyéjének esetében. Érdekes, hogy ez a p
%-os eltérés a támogatási összegben több tíz milliárdos eltérést jelent (Gy
Sopron megye: 60 mrd Ft, Vas megye: 23 mrd Ft, Zala megye: 17 mrd Ft). A 
támogatások összegének eloszlása megyénként szinte azonos képet mutat, Gy
Moson-Sopron megye esetében is a legnagyobb összeg
fejlesztésére irányult. A környezet fejlesztése azonban a másik két megyével 
ellentétben jóval nagyobb szerep

V.2.19. ábra: A fejlesztések témák szerinti, illetve a 
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Az egy főre vetített projektek száma, illetve támogatások összege

Moson-Sopron megyében támogatói döntést elnyert projektek 
fejlesztési témák szerinti megoszlását vizsgáljuk meg. Fontos azonban megjegyezni, 

 a fejlesztési témákban a pályázatok során más
feltételekkel lehetett pályázni, a pályázati konstrukciók nagyban különbözhetnek 

 mértéke, támogatás maximális összege, stb.). Némi különbséget vélhetünk 
felfedezni Vas és Zala megye hasonló táblázatával szemben (ami a régió ipari
gazdasági súlyát is reprezentálja), hogy a gazdaságfejlesztés témájú projektek 
aránya nagyobb, mint a régió más két megyéjének esetében. Érdekes, hogy ez a p

os eltérés a támogatási összegben több tíz milliárdos eltérést jelent (Gy
Sopron megye: 60 mrd Ft, Vas megye: 23 mrd Ft, Zala megye: 17 mrd Ft). A 
támogatások összegének eloszlása megyénként szinte azonos képet mutat, Gy

setében is a legnagyobb összegű támogatások a közlekedés 
fejlesztésére irányult. A környezet fejlesztése azonban a másik két megyével 
ellentétben jóval nagyobb szerepet kapott (95 mrd Ft). 

A fejlesztések témák szerinti, illetve a támogatások összege szerinti eloszlása Gy
Moson-Sopron megyében 
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re vetített projektek száma, illetve támogatások összege 

Sopron megyében támogatói döntést elnyert projektek 
zsgáljuk meg. Fontos azonban megjegyezni, 

 a fejlesztési témákban a pályázatok során más-más támogatási 
feltételekkel lehetett pályázni, a pályázati konstrukciók nagyban különbözhetnek 
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felfedezni Vas és Zala megye hasonló táblázatával szemben (ami a régió ipari-
gazdasági súlyát is reprezentálja), hogy a gazdaságfejlesztés témájú projektek 
aránya nagyobb, mint a régió más két megyéjének esetében. Érdekes, hogy ez a pár 
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Sopron megye: 60 mrd Ft, Vas megye: 23 mrd Ft, Zala megye: 17 mrd Ft). A 
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Győr-Moson-Sopron megye 7 

Pályázó neve Projekt célja (év) 
Megvalósítás 

helye 
Támogatás 

(eFt) 
Költség 

(eFt) 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Sopron-Szombathely-Szentgotthárd 
vasútvonal korszerűsítése (2009) 

Sopron 45 055 250 48 615 000 

Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság 

Duna projekt (2010) Abda 30 099 810 30 099 810 

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

85. sz. főút Enese elkerülő szakasz 
6+800-13+800 km sz. között (Távlati M85) 
(2009) 

Enese 12 981 265 12 981 265 

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

85-86. sz. főutak Győr-Csorna-
Szombathely szakasza (2010) 

Csorna 12 758 260 12 758 260 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat 

Infrastruktúra-fejlesztés a Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórházban, mint 
egészségpólusban (2009) 

Győr 10 130 307 11 255 897 

Széchenyi István Egyetem 

Jármű- és közlekedésiparhoz kapcsolódó 
multidiszciplináris műszaki képzési és 
kutatási infrastruktúrafejlesztés a 
Széchenyi István Egyetem központi 
kampuszán (2009) 

Győr 6 665 616 6 665 616 

Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működési 
területén települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer kialakítása (2008) 

Győr 6 501 000 9 500 000 

Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működési 
területén, a bezárt települési 
szilárdhulladék-lerakók rekultivációja 
(2009) 

Győr 5 181 258 5 181 258 

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

86. sz. főút Győr-Moson-Sopron megyei 
szakasz 11,5 t burkolat 
megerősítése/fejlesztése 
Mosonmagyaróvár és Csorna között 
(151+500-184+575 km) (2008) 

Csorna 4 728 627 4 728 627 

Nyugat Magyarországi 
Egyetem 

A "Zöld Egyetem" program infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése a Nyugat-
magyarországi Egyetemen (2009) 

Sopron 4 608 340 4 878 691 

Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Rendszer (2011) 

Sopron 4 395 429 6 237 397 

Széchenyi István Egyetem 

Mobilitás és környezet: Járműipari, 
energetikai és környezeti kutatások a 
Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban 
(2010) 

Győr 3 019 339 3 178 586 

Mosonmagyaróvári 
Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Mosonmagyaróvári Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja 
(2010) 

Mosonmagyaróvár 3 006 451 3 034 029 

                                                           
7 Teir, 2011 
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Mosonmagyaróvár 
Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Mosonmagyaróvári Nagytérségi 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Rendszer Fejlesztése (2011) 

Mosonmagyaróvár 2 839 314 3 674 692 

Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Aktív ellátás centralizációja a Soproni 
Erzsébet Oktató Kórházban (2011) 

Sopron 2 779 246 3 103 569 

Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Sopron térségi települési szilárdhulladék-
lerakók rekultivációja I. ütem (2009) 

Fertőd 2 619 243 2 624 413 

Mosonmagyaróvári 
Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás 

A Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító 
telep intenzifikálása a jogszabályi 
követelményeknek megfelelően (2011) 

Mosonmagyaróvár 2 540 574 2 988 911 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Győr-Sopron országhatár közötti 
vasútvonal kétvágányúsítása projekt 1. 
ütemének (Fertőszentmiklós-Sopron 
országhatár) előkészítése (2011) 

Fertőszentmiklós 2 100 000 2 590 750 

Széchenyi Tőkealap-kezelő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Regionális Tőkebefektetési Alap (2010) Sopron 2 000 000 2 000 000 

Műemlékek Nemzeti 
Gondnoksága 

Eszterháza Közép-Európai kulturális 
központ II. fejlesztési ütem (2011) 

Fertőd 1 922 811 1 999 620 
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V.3. számú melléklet  
Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye, azaz  a 

három Nyugat-dunántúli megye helyzetelemzésének öss zegzései 
 

GYŐR-MOSON-SOPRON HELYZETELEMZÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE  

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Földrajzi-természeti-települési sajátosságok 

Kedvező földrajzi fekvés (Brno-Bécs-Pozsony- 
Budapest innovációs tengely). Bárhol átjárható 
országhatárok. 

A megye déli sávja a belső periféria jellegű. 

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 táji és természeti értékek tudatosítása saját 
nemzetünk és az idelátogatók körében. 

 

A kulturális értékeinket felismerve és a még élő 
hagyományokat támogatva az új kultúra rájuk 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. 

Érzékeny vízgyűjtő területek magas aránya. 

A csapadékvíz elvezetésének kiépítettsége hiányos. 

Szelektív lakossági gyűjtőrendszerek, vállalati 
hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülése. 

Jelentős számú, újratermelődő illegális hulladéklerakó. 

Még túl sok településen megoldatlan a szennyvíz 
elvezetése és kezelés. 
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Növekvő számú és erősödő környezet- és 
természetvédelmi civilszervezet. 

 

Társadalmi folyamatok 

A megye vándorlási többletet mutat az országon belül 
és a szomszédos országokból. 

Öregedési index 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, gazdag középfokú 
iskolakínálat. 

Képzések Győrben koncentrálódnak. 

Informatikai szakképzés alacsony aránya. 

Középiskolai tanulók számának növekedése. 
Néhány térségben készségtárgyakat oktató általános 
iskolai pedagógusok hiánya. 

Magas színvonalú gimnáziumi képzés. 
Térségi integrált szakképző központ kialakítása nem 
indult el. 

Viszonylag magas a megyében élők a születéskor 
várható élettartama. 

A csecsemőhalálozás mutatói kedvezőtlenek. 

Országos viszonylatba kedvezőbb arányú a 
gyermekkorú lakosok körében a vashiányos 
vérszegénység előfordulása. 

A gyermekkorú lakosság körében magas az asthma 
előfordulása. 

Magas a gyermek és ifjúsági pszichiátriai gondozottak 
száma. 

A mentés elérhetőségi (kivéve légi) feltételei 
megfelelőek. 

Növekvő kábítószer fogyasztás. 

Magas a túlsúlyos lakosság aránya. 

 
Országos szinten is kiemelkedő a keringési szervek 
betegségeinek magas aránya. 

Támogató szolgálatok terjedése a szociális szférában. 
Lassan épül ki az idősek nappali gondozását biztosító 
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. 

 Idősotthoni elhelyezésre várók számának növekedése. 

 
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 szervezeti aktivitása mérsékeltebb 
a hasonló nagyságú településekhez képest. 
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Gazdasági bázis 

A megye összetett és több lábon álló gazdasági 
szerkezete, sikeres gazdasági szerkezetváltás. 

Hagyományos ipari és mezőgazdasági ágazatok 
válsága, 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, 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 munkaerőhiány 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 biotermelési potenciálokra – 
kihasználatlanok. 

Változatos turisztikai adottságok: termál-, gyógyvizek, 
természeti értékek, kulturális örökség, rendezvények, 
tavak, folyóvizek, kerékpárutak, borvidékek. 

A turisztikai termékeknek nem elégséges a 
harmonizációja és térségileg összehangolt célzott 
marketing tevékenység hiánya. 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 apátság), és egy új formálódik (római 
limes) 

A turisztika cél-látványai és a látogató rétege nem 
meghatározott. 

 A turisztikai vonzerőknek a bemutatást és a 
szórakoztatást biztosító szolgáltatásainak 
elégtelensége. 

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, és gyengén 
kiépített és fenntartott alsóbb rendű úthálózat. Késnek a 
gyorsforgalmi utak, a vasúthálózat és a vízi közlekedés 
(hajóutak, kikötők) tervekkel előkészített fejlesztései. 

Multi-modális 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, 
geotermikus, 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 

Hiányzik a megye szervezett energiagazdálkodása. 
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megyében potenciális fejlesztési erőt képviselnek. 

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. 

Közüzemi víz- és a vezetékes gázellátás –kevés 
kivétellel – teljeskörűen kiépített a megyében. 

A települések közel egyharmadában nincsen kiépített 
közcsatorna és a lakások egynegyede nincsen bekötve 
a közcsatorna hálózatba. 

Mennyiségileg és kiépítettségében bővülő, 
minőségében javuló, országosan az élmezőnybe 
tartozó info-kommunkációs infrastruktúra mind a 
háztartások, mind az intézmények, mind a 
vállalkozások szintjén. 

Az info-kommunikációs infrastruktúrában fejlettségi 
szakadék a győri és a többi kistérség, illetve a városok 
és a falvak között. 

 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Földrajzi-természeti-települési sajátosságok 

A megye/ország határ 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 egészséges 
foglalkoztatási helyzetét torzíthatja, illetve falvait 
üresítheti ki. 

Többnyelvűség a határ menti térségekben. 

Helyi kezdeményezéseken alapuló LEADER típusú 
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. 

A betelepülő népességgel átalakul, hiányos 
integrációjuk miatt megbomlik a helyi közösségek 
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szerkezete, összetartása. 

Ausztria munkaerőpiacának jövőbeni liberalizálása 
teljes mértékben rendezetté a határon átnyúló 
munkavállalást. 

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. 

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. 

Egészségügyi szolgáltatók szakmai igényességüknek 
megfelelő struktúraváltása. 

A kisvárosi kórházak és magasabb szintű ellátó 
rendszerek helyzete bizonytalan.  

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. 

Felsőoktatási és a gazdasági szféra közötti hatékony 
együttműködés.  

Az inaktív népesség további növekedése és a 
szakképzett munkaerő hiánya. 

Az egyedi, helyi értékekre épülő kulturális és 
ökoturisztikai, tájjellegű termékek és szolgáltatások 
iránti hazai és nemzetközi kereslet növekedik. 

Kisvállalkozások forrás és információ hiány 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 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 

A környezeti, a regionális gazdasági szempontokat 
figyelmen kívül hagyó, öncélú közlekedésfejlesztés 
esetén, de még inkább az indokolt és átgondolt 
közlekedésfejlesztés elmaradása esetén a növekvő 
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kísért jellegű kombinált áruszállítás alkalmazása, a 
nemzetközi légi és vízi személy- és áruszállítási 
forgalom bővülése.  

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. 
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Vas megye helyzetelemzésének összegzése  

Pozitív értékek, mely er ősségekre lehet 
építeni, vagy mely folyamatok 
kihasználása el őnyt jelent a jöv őben 

Negatív értékek, mely problémák 
leküzdésére törekedni kell, illetve 
valamilyen kockázat elkerüléséért kell 
beavatkozni 

Természet, környezet 

Az országos átlagot meghaladó 
erdősültség 

Országos átlagnál jóval magasabb a 
védett természeti területek aránya 

A Rába szennyezésének kockázata az 
elmúlt évek eredményes lobbi 
tevékenységének köszönhetően 
csökkent 

Nem jelentős a szennyezett területek 
mérete, a kármentesítés folyamatban 
van  

Jelentős mennyiségű, kitermelhető 
termál- és gyógyvíz, miközben a 
geotermikus energia hasznosításában 
további lehetőségek vannak 

Jelentős ivóvíz minőségi problémák 
nincsenek 

Biomassza hasznosítás kedvező 
adottságai 

Szélerőművek létesítési lehetősége a 
megye északi, keleti tájain 

Napenergia kisléptékű 
hasznosításának lehetőségei 

Részben megvalósult, részben 
folyamatban lévő árvízvédelmi 
beruházások a Gyöngyös, a Répce és 
a Rába mentén 

Épített örökség értékekben gazdag 
megye 

1990 óta 27 ezer ha-ral csökkent a 
hasznosított mezőgazdasági terület 
nagysága 

Légszennyezés a nagy forgalmú 8-as, 
86-os főutak belterületi szakaszain, 
Szombathely keleti elkerülő szakaszon és 
jelentős közlekedési csomópontokban a 
legjelentősebb 

Zajterhelés – közlekedési forgalmat 
kivéve - leginkább zavaró az ipari 
üzemek, iparterületek és lakóterületek 
határain 

Talajvíz szennyeződés okai fenn állnak: 
csapadékvíz-elevezetések 
megoldatlansága, műtrágya alkalmazása, 
kommunális szennyvíz-szikkasztások 

37 db sérülékeny ivóvízbázis a megyében 

Településeken a csapadék-elvezető 
rendszerek hiányosságai fokozott ár- és 
belvízveszélyt jelentenek 

Gazdaság 

Feldolgozóiparnak az országos 
átlagnál magasabb 

Vas megye gazdasága az országos 
átlagnál nagyobb mértékben kitett az 
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Pozitív értékek, mely er ősségekre lehet 
építeni, vagy mely folyamatok 
kihasználása el őnyt jelent a jöv őben 

Negatív értékek, mely problémák 
leküzdésére törekedni kell, illetve 
valamilyen kockázat elkerüléséért kell 
beavatkozni 

munkatermelékenysége 

A vállalkozások beruházásait az állam 
is segítette, segíti az Európai Unió 
támogatási forrásainak 
felhasználásával 

Az ország egyik leginkább 
iparosodottabb megyéje 

Vas megyében a turizmusnak relatív 
nagy a jelentősége országos 
összehasonlításban termál-, 
gyógyvizekre és értékes természeti 
tájra, kulturális örökségre építő 
turisztikai szolgáltatások 

Az egy főre jutó export árbevétel 2010-
ben megegyezett az országos értékkel 

A termelési infrastruktúra alapfeltételei 
leginkább az ipari parkokban állnak 
rendelkezésre. 

Logisztikai fejlesztési potenciál a határ 
menti térségekben 

Vállalati innováció jelenléte a 
támogatásokon keresztül 

ország határon túli gazdasági 
folyamatokban bekövetkező negatív 
változásoknak 

Gazdasági teljesítménye 2010-ben 16%-
kal volt alacsonyabb a 2000-es évek 
szintjénél vásárlóerő paritáson számolva 

Csökkenő beruházási mérték, nagyobb 
állami szerepvállalás a beruházásokban 

Országos viszonylatban kiemelkedik a 
külföldi tőke aránya a társas 
vállalkozásokban  

Szőlők, gyümölcsös és gyepterületek 
részaránya jóval alacsonyabb az 
országos arányoknál 2010-ben 

Mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
jelentős, 50%-os csökkenése 

Általános tematikájú ipari parkok jelenléte 
a megyében ipari termelési központokban 

Vállalkozásfejlesztését segítő közvető 
szervezetek bizonytalan, pályázatoktól 
függő működési környezete 

Alacsony kutatás-fejlesztési kapacitás és 
ráfordítás 

Savaria Egyetemi Központban kevés a 
gazdaságot közvetlenül kiszolgáló 
felsőfokú képzési terület 

A lakásépítések üteme jelentősen 
lelassult a 2000-es évek végére 

Társadalom 

Vas megyében demográfia 
szempontból a Szombathelyi és a 
Kőszegi kistérségek vannak a 
legkedvezőbb helyzetben 

A megyében munkanélküliségi ráta 
2010-re jobban megközelítette az 

Lakónépesség országos átlagot 
kismértékben meghaladó csökkenése, 
különösen a Vasvári és az Őriszentpéteri 
térségekben 

0-18 éves korosztály létszámának 
országos átlagot meghaladó csökkenése 
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Pozitív értékek, mely er ősségekre lehet 
építeni, vagy mely folyamatok 
kihasználása el őnyt jelent a jöv őben 

Negatív értékek, mely problémák 
leküzdésére törekedni kell, illetve 
valamilyen kockázat elkerüléséért kell 
beavatkozni 

országos rátát, mint 2000-ben, de még 
alacsonyabb az országos átlagnál 

Kiépült, a munkaügyi központokkal jól 
együttműködő felnőttképzési rendszer, 
a megyében működik a REMEK 
Felnőttképző Központ 

Átalakuló szakképzési rendszer: a 
vállalati igényekhez való rugalmasabb 
illeszkedés és célzottabb gyakorlati 
ismeretátadás céljából 

Teljes kihasználtságú bentlakásos 
szociális intézmények 

A bölcsődei férőhelyek száma (742 
férőhely) 19%-kal nőtt 2010-re 2000-
hez képest 

Stabil, de területileg változó óvodai 
férőhelyek, jelentősebb 
létszámcsökkenés és alacsony 
kihasználtság Vasvár és Őriszentpéter 
kistérségében 

Humán infrastruktúra (oktatás, 
egészségügy, szociális) viszonylagos 
fejlettsége a megyében, folyamatos 
korszerűsítés állami támogatása 

a 2000-es években 

Idősödő társadalom 

Születések számának folyamatos 
csökkenése 

A megyéből folyamatos az elvándorlás 

Válások magas aránya társadalmi 
instabilitásra utal 

Foglalkoztatottak csökkenő száma 

A munkanélküliek több mint a fele 
tartósan, 180 napon túli álláskereső 

Az egy főre jutó SZJA Alap 87,5%-a volt 
az országos átlagnak 2010-ben 

Vas megyében a jövedelmek tartósan az 
országos átlag alatt maradnak, az egy 
főre jutó SZJA Alap 94%-a volt az 
országos átlagnak 2010-ben 

Kórházi ágyak számának csökkenése 

Általános iskolákban csökkenő feladat-
ellátási helyek 

Közlekedés, elérhet őség 

8-as, 86-os út gyorsforgalmi úttá 
fejlesztése 

Vasúti közlekedés folyamatos 
korszerűsítése, logisztikai központi 
szerep lehetőség Szombathely 
térségében 

Szombathely körüli városok kedvező 
közúti elérhetősége, de gyenge 
tömegközlekedési kapcsolatok 

Növekvő forgalom, lassan korszerűsödő 
főúthálózat 

Észak-déli irányú lassú elérhetőség, 
korlátozza a Zalaegerszeggel egységes 
munkaerőpiac kialakítását 

Környezeti infrastruktúra 
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Pozitív értékek, mely er ősségekre lehet 
építeni, vagy mely folyamatok 
kihasználása el őnyt jelent a jöv őben 

Negatív értékek, mely problémák 
leküzdésére törekedni kell, illetve 
valamilyen kockázat elkerüléséért kell 
beavatkozni 

Elkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés 
kezelés komplex rendszerének 
kiépítése 

Energiaellátásban egyre nagyobb tér a 
gáz mellett a megújuló energiák 
hasznosításának 

108 db korábbi hulladéklerakó lezárása 
és rekultivációja megtörtént, több 
lezárás folyamatban van 

A vízellátásban a vízminőség biztosítása 
igényel fejlesztési feladatokat, 
általánosan a víz vastartalmának 
csökkentése ad feladatot. 

A szennyvízhálózatra való csatlakozás 
aránya 72%-os elmarad a kívánatos 85-
90%-tól  

Lehetőség az 1-25 lakosegyenértéknek 
megfelelő egyedi szennyvízkezelési 
rendszerek kiépítésére 

Települési szilárd hulladék alapvetően 
lerakásra kerül 

Vadlerakók (hulladék-lerakatok) sok 
település határában fellelhetők 

Településhálózat 

Jelentős térségi központ Szombathely 
és a erős a környező városokkal való 
kapcsolatrendszere 

Településközi együttműködések 
hagyománya és sikerei 

Határ menti együttműködések és 
kapcsolatok hagyománya 

Aprófalvak ellátási nehézségei 

Funkcióhiányos kisvárosok 

Térségi jelentőségű központtól való 
távolság, a központ relatíve kis 
innovációs potenciálja 

 

Lehetőségek, mely folyamatok 
kihasználása el őnyt jelent a jöv őben 

Veszélyek, melyek kockázatok 
elkerüléséért kell beavatkozni 

Természet, környezet 

Környezet-tudatosság erősödése, ami 
megjelenik a helyi, ellenőrzött 
útvonalon beszerzett mezőgazdasági 
termékek vásárlása iránti igényben 

Egészségtudatosság növekszik, mely 
lehetőséget adó a prevenciós, 
egészségügyi szolgáltatások körének 
bővülésére nem csak az idősek 
körében 

Fosszilis energiaárak növekednek a 
világban, melyek drágábbá teszik az 
ingatlanok fenntartását, ami új 
energiaellátási megoldások alkalmazását 
teszik szükségessé 

Egyre szélsőségesebb időjárás várható, 
mely több környezeti katasztrófával járhat 
(pl. árvizek, erdőtüzek, vagy kiszáradás), 
aminek kapcsán elsősorban a nagy 
mennyiségű vízelvezetésére, illetve a 
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Pozitív értékek, mely er ősségekre lehet 
építeni, vagy mely folyamatok 
kihasználása el őnyt jelent a jöv őben 

Negatív értékek, mely problémák 
leküzdésére törekedni kell, illetve 
valamilyen kockázat elkerüléséért kell 
beavatkozni 

vízvisszatartására kell felkészülni 

A gazdaság tartós stagnálása, nem lesz 
olyan termék a jövőben ,ami 
robbanásszerű gazdasági növekedést,  
vagy termelékenységjavulást okozna 
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Zala megye helyzetelemzésének összegzése  

Pozitív tényez ők (értékek), melyekre 
mint er ősségekre lehet építeni, vagy 
amely folyamatok kihasználása el őnyt 
jelent a jöv őben 

Negatív tényez ők (esetlegesen problémák) 
melyek leküzdésére törekedni kell, illetve 
kockázatot jelentenek  

Természet, környezet 

Az országos átlagot meghaladó 
erdősültség 

Kármentesítés és a felszíni alatti 
szennyezések megszüntetése 
folyamatos  

A Zala folyó vízminőségének 
folyamatos javulása  

Jelentős ivóvíz minőségi problémák 
nincsenek 

A biomassza hasznosításának kedvező 
adottságai 

A geotermikus energia 
hasznosításának jelentős további 
lehetőségei vannak 

A napenergia kisléptékű 
hasznosításának lehetőségei adottak 

Mura folyó árvízvédelmi fejlesztése 
folyamatban van 

Csökkent a hasznosított mezőgazdasági 
területek aránya 2000 és 2010 között 

Kevesebb termőterület a szántó-, szőlő-, 
gyep-, erdő- és gyümölcsös művelési 
ágakban. 

Országos átlagnál kisebb a védett 
természeti területek aránya 

Légszennyezés és zajterhelés a nagy 
forgalmú 76 és 86-os főutak belterületi 
szakaszain és a nagyvárosok 
központjában  

Jelentős a sérülékeny vízbázisok száma 
és védőterületeik kiterjedése 

Árvízvédelmi beruházások szükségesek 
a Kerka-völgy árvízmentesítésére, illetve 
Nagykanizsán a Principális mentén és a 
Zala folyó mentén 

 

Gazdaság 

A feldolgozóipar országos átlagnál 
magasabb munkatermelékenysége, a 
gépipar, elektronika és autóipar 
fejlődésére alkalmas gazdasági 
környezet 

Országos viszonylatban is kiemelkedő 
a hazai tőke aránya a társas 
vállalkozásokban  

A termelési infrastruktúra alapelemei 
rendelkezésre állnak (leginkább az 
ipari parkokban)  

Logisztikai fejlesztési potenciál 
Letenye, Nagykanizsa térségében, 
erősödő versenykörnyezetben a határ 

Csökkenő gazdasági teljesítmény (2010-
ben alig, 5%-kal haladta meg a 2000-es 
évek szintjét) 

Csökkenő beruházási mérték 

Mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
jelentős csökkenése 

Alacsony exportrészesedés 

Alacsony K+F kapacitás és ráfordítás 

Törékeny, ciklikus ingadozásoknak kitett 
gazdaság, a helyi kötődéssel nem 
rendelkező gazdasági szereplők nagy 
száma  
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Pozitív tényez ők (értékek), melyekre 
mint er ősségekre lehet építeni, vagy 
amely folyamatok kihasználása el őnyt 
jelent a jöv őben 

Negatív tényez ők (esetlegesen problémák) 
melyek leküzdésére törekedni kell, illetve 
kockázatot jelentenek  

menti térségekkel 

Vállalati innováció jelenléte főként 
gyártás-technnológiában 

Vállalkozásfejlesztést és innovációt 
segítő közvetítő szervezetek megléte 

Országos jelentőségű turizmus, a 
Balaton partra és termál-, gyógyvizekre 
épülő turisztikai szolgáltatások 
fejlettsége, a természeti környezetre 
épülő („zöld”) turizmus jelentős 
fejlesztési potenciálja 

Minőségi élelmiszertermeléshez 
szükséges adottságok megléte, 
innovációs kapacitások kiépítésének 
lehetősége  

Kiépült, a munkaügyi központokkal jól 
együttműködő felnőttképzési rendszer 

Átalakuló szakképzési rendszer, a 
vállalati igényekhez való rugalmasabb 
illeszkedés és célzottabb gyakorlati 
ismeretátadás céljából 

 

Hiányzó felsőoktatási kapacitások, 
gyenge együttműködés a gazdasági 
szereplőkkel, a megyében nincs 
székhelye felsőoktatási intézménynek  

Társadalom 

Javuló egészségi állapot, orvos-beteg 
találkozások csökkenő száma 2005 óta 

Településközi együttműködések 
hagyományai 

Kulturális sokszínűség, nemzetiségek 
jelenléte 

 

 

Lakónépesség országos átlagot 
meghaladó csökkenése 

0-18 éves korosztály létszám drámai 
csökkenése a 2000-es években 

Idősödő társadalom 

Születések számának folyamatos 
csökkenése 

A megyéből folyamatos az elvándorlás, a 
diplomát szerzett fiatalok nem térnek 
vissza 

A népesség egészségi állapota országos 
összehasonlításban kedvezőtlen  
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Pozitív tényez ők (értékek), melyekre 
mint er ősségekre lehet építeni, vagy 
amely folyamatok kihasználása el őnyt 
jelent a jöv őben 

Negatív tényez ők (esetlegesen problémák) 
melyek leküzdésére törekedni kell, illetve 
kockázatot jelentenek  

Válások magas aránya társadalmi 
instabilitásra utal 

Romló foglalkoztatottság (a 
munkanélküliségi ráta 2010-re 2,4 %-kal 
meghaladta az országos értéket!)  

A munkanélküliek több mint a fele 
tartósan, 180 napon túli álláskereső 

a jövedelmek tartósan az országos átlag 
alatt maradnak (a megyei érték az 
országos egy főre jutó SZJA alap 87,5%-
a) 

Jelentős az Ausztriában dolgozók száma 
és aránya 

Közlekedés, elérhet őség 

Az M7-es autópálya javította a megye 
elérhetőségét Budapestről, illetve a déli 
piacokról 

Folyamatban lévő közúthálózati 
beruházások javítják a belső 
kapcsolatok minőségét 

Az ország 3 nemzetközi repülőteréből 
egy a megyében található (Sármellék)  

A megyeszékhely nem kapcsolódik a 
gyorsforgalmi úthálózathoz 

A megyei jogú városok közötti közúti (és 
vasúti) kapcsolat rossz minőségű 

Nem épültek ki a multimodális 
közlekedési csomópontok, a meglevő 
kombinált közlekedési infrastruktúrát („ro-
la”) a piac nem igényli 

A vasúti megközelíthetőség lassú, 
versenyképtelen a közúti 
személyszállítással szemben  

Északi irányú rossz elérhetőség, ami 
korlátozza a Szombathely 
(Szentgotthárd) térségével egységes 
munkaerőpiac kialakítását 

Déli kapcsolatok gyengesége 
akadályozza a Horvátországgal 
kialakítandó kapcsolatokat illetve 
Nagykanizsa É-i kapcsolatainak 
fejlődését 

A kistelepülések közösségi közlekedése 
nem támogatja megfelelően a munkába 
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Pozitív tényez ők (értékek), melyekre 
mint er ősségekre lehet építeni, vagy 
amely folyamatok kihasználása el őnyt 
jelent a jöv őben 

Negatív tényez ők (esetlegesen problémák) 
melyek leküzdésére törekedni kell, illetve 
kockázatot jelentenek  

járást  

A sármelléki repülőtér működése 
gazdaságilag bizonytalan  

Környezeti infrastruktúra 

Jelentős előrelépések történtek a 
szennyvízkezelés és –elvezetés terén 

Szennyvíziszap kezelése, elhelyezése 
megoldott  

Korábbi hulladéklerakók lezárása és 
rekultivációja megtörtént, a korszerű 
lerakó-kapacitás kialakításra került 

A vízminőség megfelelő, ahol 
szükséges, az arzénmentesítés 
megoldása folyamatban van 

A szennyvízhálózatra való csatlakozás 
aránya a kívánatosnál alacsonyabb 

Egyes kistelepülések szennyvíztisztítása 
(2000 LE alatti) nem megoldott 

Vadlerakók (hulladék-lerakatok) sok 
település határában fellelhetők 

A hulladék hasznosítás rendszere nem 
épült ki a megyében  

A lakásépítések üteme jelentősen 
lelassult a 2000-es évek végére 

Településhálózat 

Jelentősebb térségi központok: 
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely 
fejlettsége és helyi kapcsolatrendszere 
megfelelő 

Településközi együttműködések 
hagyománya és sikerei 

Határ menti együttműködések és 
kapcsolatok hagyománya erős 

A megyeszékhely, mérete és 
lakosságszáma folytán, önmagában nem 
képez elég nagy gazdasági súlyt az 
innovatív tevékenységek 
megtelepedéséhez 

Mind Nagykanizsa mind a 
megyeszékhely távol van a szomszédos 
térségi jelentőségű központoktól (Győr 
illetve Pécs), ezek elérhetősége a 
megyéből rossz, így kapcsolatok alig 
épülnek ki 

Az országhatár túloldalán fekvő területek 
szintén gyengén fejlettek, központ-
hiányosak 

Nincs határozott nemzeti szintű törekvés 
a térség központhiányos helyzetének 
megváltoztatására  

Funkcióhiányos kisvárosok sora található 
a megyében 

Az aprófalvak közszolgáltatásokkal való 
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Pozitív tényez ők (értékek), melyekre 
mint er ősségekre lehet építeni, vagy 
amely folyamatok kihasználása el őnyt 
jelent a jöv őben 

Negatív tényez ők (esetlegesen problémák) 
melyek leküzdésére törekedni kell, illetve 
kockázatot jelentenek  

ellátottsága gyenge, népesség-megtartó 
erejük gyenge  

 

Lehetőségek (megyén kívüli 
folyamatok, melyek kihasználása el őnyt 
jelenthet)  

Veszélyek (megyén kívüli folyamatok, 
melyek kockázatokat jelentenek)  

A környezet-tudatosság erősödése, 
ami megjelenik a helyi, ellenőrzött 
útvonalon beszerzett mezőgazdasági 
termékek vásárlása iránti igényben is 

Egészségtudatosság növekszik, mely 
lehetőséget adó a prevenciós, 
egészségügyi szolgáltatások körének 
bővülésére nem csak az idősek 
körében 

A megújuló energia termelésének 
lehetőségei (technológia, gazdasági) 
javulnak 

ITC technológiák további térnyerése 

A régiók szerepének gyengülése és az 
EU kohéziós politikájának várható 
szabályozása lehetőség egy 
differenciáltabb támogatáspolitika 
magvalósítására  

Horvátország EU csatlakozása 
lehetőség a piaci kapcsolatok 
bővítésére  

 

Fosszilis energiaárak növekednek a 
világban, melyek drágábbá teszik az 
ingatlanok fenntartását, ami új 
energiaellátási megoldások alkalmazását 
teszik szükségessé 

Egyre szélsőségesebb időjárás várható, 
mely több környezeti katasztrófával járhat 
(pl. árvizek, erdőtüzek, vagy kiszáradás), 
aminek kapcsán elsősorban a nagy 
mennyiségű vízelvezetésére, illetve a 
vízvisszatartására kell felkészülni 

A gazdaság tartós stagnálása, nem lesz 
olyan termék a jövőben, ami 
robbanásszerű gazdasági növekedést,  
vagy termelékenységjavulást okozna 

Az európai térszerkezet Európa elhúzódó 
válságkezelése miatt polarizálódik, a 
policentrikus hálózatok nem tudnak 
kialakulni, a megye gazdaságának 
leszakadása folytatódik  

Horvátország EU csatlakozása növeli a 
térségi beruházásokért folyó verseny 
intenzitását  
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V.4. számú melléklet  
 

A részletes regionális helyzetfeltárást megalapozó 
műhelytalálkozók rendje 

 

1. Regionális gazdaság- és innovációfejlesztés 
- ipari fejlődés 
- észak-dél gazdasági polaritás Nyugat-Dunántúlon 
- húzóágazatok, klaszterek, vállalkozásfejlesztés 
- a regionális gazdaság belső kohéziója 
- kutatás-fejlesztés és innováció 
- egyetemi szféra és gazdaság kapcsolata 

 
2. Turizmus  

- termál-, kerékpáros-, kulturális-turizmus fejlesztés 
- örökségvédelmi beruházások 

 
3. Vidékfejlesztés, gazdálkodás a természeti javakk al 

- belső perifériák, falufejlesztés, helyi termékek 
- földművelés 
- erdészet, természetvédelem, környezet-gazdálkodás, vízgazdálkodás 

 
4. Integrált település és térségfejlesztések  
- integrált városfejlesztési programok 
- különleges integrált térségi programok 
- ITI lehetőségek 

 
5. Településeket érint ő és lakossági infrastruktúra-fejlesztés 

- szennyvíztisztítás, csatornázottság 
- hulladékgazdálkodás 
- víz-közmű 
- árvízvédelem 
- környezetvédelem 
- lakásügy 
- energia-ügy 

 
6. Közlekedés és mobilitás 
- közúti, vasúti, légi, vízi közlekedési hálózatok (nemzetközi, régión belüli) 
- logisztika, befektetési összefüggések, elérhetőség 
- multi-modalitás, közlekedésszervezés 
- közösségi közlekedés 

 
7. Emberi Kútf ő 

- köz- és szakoktatás, felsőoktatás,  
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- szociális viszonyok, egészségügy,  
- közösség-megtartás,  
- kultúra, innováció, megújulás 

 
8. A fejlesztés szervezeti és intézményi feltételei  

- tervezési koordináció, tervezési feladatvállalások 
- közigazgatási változások várható fejlődési hatásai 
- intézmény-fenntartás változásából fakadó feladatok 
- feladatmegosztás, fejlesztési folyamat-menedzsment 

 
Horizontálisan – minden találkozón: 
 

- Kiinduló helyzetértékelés 
- Közös helyzetfeltárás, folyamatok közös megragadása  
- Konkrét program- és projekttapasztalatok, végrehajt ási és 

megvalósítási tapasztalatok  
- Előretekintés 

 

A szakterületi m űhelytalálkozók köre és id őpontja  

 

2012. november 13. kedd  

8.30-12.00 Gazdaságfejlesztés  

13.00-16.30 Turizmus 

 

2012. november 14. szerda  

8.30-12.00 Vidékfejlesztés, integrált térség- és településfejlesztés 

13.00-16.30 Településeket érintő és lakossági infrastruktúra-fejlesztés 

 

2012. november 20. kedd  

8.30-12.00 Közlekedés és mobilitás 

13.00-16.30 Emberi megújulás, kútfő 

 

2012. november 21. szerda  

8.30-12.00 Fejlesztési intézményrendszer – minden szinten 

13.00 -16.30 A tervezési konzultációk összegzése 
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V.5. számú melléklet  

 

Részletes regionális helyzetfeltárások a Nyugat-Dun ántúlon 
 

V.5.1. TERMÉSZET ÉS EMBER EGYÜTTÉLÉSE A NYUGAT -
DUNÁNTÚLON8 

Földrajzi elhelyezkedés 

Nyugat-Dunántúl az ország nyugati határszélének hár om megyéjét, Gy őr-
Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magában . Az észak-dél irányban 
hosszan elnyúló régió – egyedülálló módon – négy országgal határos: Szlovákiával, 
Ausztriával, Szlovéniával és Horvátországgal. Keleti, illetve déli határán Dél-
dunántúli és a Közép-dunántúli régiók helyezkednek el. 

A Nyugat-Dunántúl területén három nagytáj húzódik: a Kisalföld, az Alpokalja és a 
Dunántúli-dombság egy része, kiegészülve a Dunántúli-középhegység északi és 
nyugati peremvidékeivel. A változatos felszínű táj vízfolyásokban és természetes, 
illetve mesterséges állóvizekben gazdag. 

Természetföldrajz 

Nyugat-Dunántúl földrajzi fekvésének köszönhetően sokszín ű tájegység , felszíne 
változatos. Legmélyebben fekvő területe a gönyűi Duna-part, legmagasabb pontja 
pedig a tengerszint fölé 884 méterrel magasodó Írottkő a Kőszegi-hegységben. A 
domborzati viszonyoknak megfelelően a jelentősebb vízfolyások iránya Ny→K, 
DNy→ÉK. Fő vízgyűjtői a Duna, és a Balaton. A régióban az országos jelentőségű 
védett területek nagysága együttesen az országos 14%-át képviseli. A Nyugat-
Dunántúlon két nemzeti park található, melyek területe teljes egészében a régióban 
fekszik. A Fertő-Hansági a régió északi részén, az Őrségi pedig Vas és Zala megye 
határán helyezkedik el. A harmadik, az Észak-Balaton Nemzeti Park a régió keleti 
területeit érinti. 

Talaja nagytájanként különböző szerkezetű és minőségű. A Kisalföldet a jó 
termőképességű csernozjom talajok jellemzik, az Alpokalját az erőteljes kilúgozás 
uralja, ennek megfelelően alakultak ki területén a fejlődés különböző fokán álló barna 
erdőtalajok. A folyók völgyében öntéstalajok, a Cser és Kemeneshát vidékén 
kavicsteraszok terülnek el. 

A térség hagyományos energiahordozókban és ásványi anyagokban szegény. 
Kimerülőben vannak a zalai kőolajmezők, az őrségi földgáz-készlet nem 
hasznosítható. Jelentős készletei vannak alacsony fűtőértékű tőzegből (Hanság) és 

                                                           
8 Ez a fejezet a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2005 évi helyzetelemzését 
felhasználó Nyugat-Dunántúl Regionális Helyzetelemzése c. dokumentum, 2006 megfelelő 
fejezetének aktualizált változata 
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lignitből (Szombathelytől nyugatra), valamint jelentős a természetes széndioxid-
készlet. Fontos ásványi nyersanyag még a hordalékon lerakódott kavics és az 
agyag. A megújuló energiaforrások alapja lehet a szél, a geotermikus hő, 
amelyekben magyarországi viszonylatban a régió jó helyet foglal el.  

Gazdasági szempontból minden bizonnyal legfontosabb természeti kincse a termál- 
és gyógyvíz-készlet, amely a régióban bőséges és viszonylag egyenletes területi 
eloszlásban található. 

A régió éghajlatát a kontinentális klíma jellemzi. Viszonylag ritka a zord tél és a 
száraz nyár, időjárási szélsőségek nem fordulnak elő. A kedvező környezeti 
adottságok a földterület 84 százalékát mezőgazdasági művelésre alkalmassá teszik, 
ami meghaladja az országos átlagot. Itt található az ország termőterületének 12 %-a, 
939 ezer hektár. Az éghajlati és klimatikus viszonyok, a talajszerkezet hatást 
gyakorolnak a művelés lehetséges módjára. A régióban mindezek alapján jóval 
magasabb az erdősültség foka, a szántóterületek aránya viszont alacsonyabb, mint 
országosan. A Kisalföld humuszos talaja kiváló alapot biztosít a kertészeti, 
szántóföldi kultúrák termesztéséhez. Az Alpokalján kiterjedt és minőségi 
szőlőtermesztés, az Őrségben erdő- és vadgazdálkodás folyik. A Dunántúli-dombság 
területén a gyepgazdálkodásnak és a gyümölcstermesztésnek kedveznek az 
agroökológiai feltételek. 

Településszerkezet 

Nyugat-Dunántúl az ország területének 12,2 százalékát fedi le, területe 11 329 km2. 
Az ország településeinek ötöde, népességének mintegy tizede él a régióban. A 
Kisalföld kivételével településhálózatát a törpe- és az aprófalvak kiugróan magas 
száma jellemzi. A sűrű településhálózat eredményeként a 100 km2-re jutó 
településszám a régiók közül itt a legmagasabb (5,8). A településhálózatot Nyugat-
Dunántúlon 27 város és 628 község alkotja. A települések háromnegyedén 1000 fő 
alatti a népességszám. 

Az urbanizációs szint, vagyis a városi térségekben élő lakosság aránya a Budapest 
és Pest megye nélkül számolt országos átlag közelében van (a régióban ez az arány 
55,4%, míg a Budapest és Pest megye nélküli magyar átlag 57,3%). A városlakók 
aránya Vas megyében a legmagasabb és legalacsonyabb Zalában. Mindhárom 
megyében jelentős ezen túl a megyeszékhelyek népességkoncentrációja. 

A régió település szerkezete és az egyes települések is nagy múltra tekintenek 
vissza, hisz a legtöbb település a kőkortól az avarokon, rómaiakon át a honfoglaló 
magyarokig lakott hely volt, a tatár, török elnéptelenedést, osztrák hatást majd 
szovjetizáló nyomokat, mint történelmünket viseli magán a településszerkezet. A 
régió északi részén viszonylag magasabb népességszá mú (2000 fő feletti) 
települések jöttek létre, középs ő és déli területein viszont zömmel 
kistelepülések fekszenek. A szétaprózódott településszerkezet kialakulásában 
jelentős szerepet játszottak a domborzati és topográfiai adottságok. A Kisalföldön 
inkább az “alföldi típusú” településjellemzők alakultak ki, itt a falvak népességszáma 
és alapterületük is nagyobb, mint a megye, sőt a régió más részein. A Kisalföld, 
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Győri és a Mosonmagyaróvári Kistérségek kivételével Győr-Moson-Sopron 
megyében is az 1.000 fő alatti településnagyság jellemző. A városi agglomeráció 
növekedése Győr és Mosonmagyaróvár gyűrűje mellett Sopron és Szombathely 
környékén is tapasztalható. Bár az egész régióban inkább városhiányról 
beszélhetünk, és vannak kifejezetten városhiányos kistérségek (például Göcsej), ami 
nehezíti a közfunkciók megfelelő színvonalú szervezését. Vas, Zala megyében és 
Győr-Moson-Sopron megye déli részén megfigyelhető a városi funkciók részleges 
hiánya, valamint az aprófalvak elnéptelenedése. 

Az egymás szomszédságában elhelyezkedő települések közti funkcionális 
kapcsolatokra irányuló vizsgálatok szerint a régióban Győr központtal alakult ki 
agglomeráció, a vonzáskörzetébe tartozó 28 településsel együtt. Szombathely, 
valamint Zalaegerszeg egy-egy agglomerálódó térség központja 30, illetve 28 
vonzott településsel. Sopron közvetlen környezetében a települések közti 
kapcsolatok viszonylag laza rendszere mutatható ki, település-együttest formálva. 

Kulturális, néprajzi jellegzetességek 

A változatos földrajzi-táji adottság, a történelmi múlt, a különböző etnikumú 
népességek több évszázados együttélése sokszín ű élő kultúrává szöv ődik össze  
a Nyugat-Dunántúlon. A régió területén élő népesség nemzetiségét, nyelvét, 
kulturális hagyományait tekintve sokszínű. Néprajzi szempontból a térségben élő 
nemzetiségek, etnikumok (szlovének, németek, horvátok, romák) saját nyelvi-
kulturális műveltségükkel, hagyományaikkal gazdagítják a régió néprajzi, 
népművészeti örökségét. A társadalmi-gazdasági kapcsolatok ugyanakkor átszőtték 
az egymástól eltérő kultúrájú emberek köz- és ünnepnapjait, s kialakították az 
egyének és közösségek más népek és kultúrák iránti fogékonyságát. 

A régió számos egyedi, csak e vidékre jellemző kulturális örökséggel járul hozzá 
nemzeti és egyetemes értékeinkhez (népi építészeti örökségek, néphagyományok, 
gasztronómiai különlegességek stb.) A kézművesség, a kismesterségek (például 
fazekasság, fafaragás) fenntartásában szerte a régióban jeles alkotók és közösségek 
fáradoznak. A tudatos hagyományápolás napszámosai a néptánc, népzene, népdal 
kiválói előadói is. 

A régióban két, a világörökségek listáján szereplő táji, illetve építészeti örökség 
található: a Fertő-táj, valamint az ezeréves Pannonhalmi Szent-Benedek Rendi 
Főapátság.  

Környezeti állapot 

A Nyugat-dunántúli Régió három nagytája, az Alpokalja, a Kisalföld és a Dunántúli-
dombság egy része alkotja, kiegészülve a Dunántúli-középhegység keleti és északi 
nyúlványaival. Találhatók itt hegységek (Soproni-, és Kőszegi-hegységek, 
Keszthelyi-hegység), jelentősebb síkságok (a Kisalföldön a Mosoni-síkság, Hanság, 
Rábaköz, és Marcal-medence, valamint a Vas-Soproni-síkság) és legnagyobb 
területen igen változatos felszínű dombságok (Kemeneshát, Kemenesalja, Őrség és 
a Zalai-dombság) jellemeznek. Makroklímája ennek megfelelően mérsékelten hűvös, 
csapadékos, amit mezo- és mikroklíma szinten jelentősen befolyásol a domborzat. A 
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régiónk klímáját az 1900 – 2000 napsütéses óra, a 9 – 9.5 C átlaghőmérséklet és a 
hegyvidékeinket 900 mm feletti, a dombvidékeinken 700 – 850 mm közötti, míg a 
síkságokon 650-700 mm éves csapadék jellemzi. A terület vízrajza gazdag, 
erdősültsége jelentős, itt található az ország erd őterületeinek 40 %-a!  

A régió legjelentősebb felszíni vízfolyása  a Duna, amely minőségét tekintve III. 
osztályú (V-ös skálán, azaz tűrhető), de mind mennyiségileg, mind minőségében 
negatívan befolyásolja azt a Bősnél felépült vízerőmű és a dunacsúnyi duzzasztó. A 
Szigetköz esetében ez vízellátási gondokat és minőségromlást okoz, ami a 
szükséges nemzetközi megállapodás hiányában nem is rendezhető véglegesen. A 
jelen helyzet sem környezeti, sem gazdasági és természetesen sem társadalmi 
szempontból nem előnyös hazánknak, a kérdés rendezése nem megkerülhető! 

A régiónkban található Magyarország két, egyes szakaszain legtermészetesebb, 
szabályozatlan állapotban maradt folyója a Rába és a Mura. A Balaton 
vízgyűjtőjének több mint 50 %-nak vizét tisztán hazai vízgyűjtőjén biztosítja a Zala-
folyó. Felszíni folyóvizeink minőségét azok határvízi jellege határozza meg, kivéve az 
egyetlen hazai eredésű Zala-folyót. A folyók és kisvízfolyások hazai szakaszainak 
szennyezettsége azonban általában csökken, elsősorban a mezőgazdaság 
visszaszorulása, átalakulása miatti diffúz szennyezések csökkenése, illetve a 
jelentősen javuló arányú szennyvíztisztítás következtében. Hiányzik ugyanakkor a 
vizek komplex vízgyűjtőkre kiépült védelmi rendszereinek kialakítása, ami további 
jelentős vízminőség javulást eredményezhetne. 

Jelentős a Balaton és a Fertő-tó, mint hazánk két legnagyobb állóvize , a Kis-
Balaton, mint Közép-Európa egyik legjelentősebb méretű vízvédelmi beruházása, 
továbbá a kisvizek nagy száma (tározó tavak, kavicsbánya és tőzegbánya tavak, 
horgász-, jóléti és halastavak). A Balaton vízminősége az utóbbi években a Kis-
Balatoni védművek, és a kiépült csatornahálózat és szennyvízkezelés hatására 
jelentősen javult, ma már a Keszthelyi-öbölben is jó minőségű! A Fertő-tó 
vízminősége szintén megfelelő.  

A felszín alatti vizek  tekintetében jelentős értékekkel bír a régió. Közép-Európa 
legnagyobb édesvízkészlete található a Szigetközi kavicstakaró alatt, de jelentős a 
Rába, és a Mura kavicsrétegében másutt tárolt ivóvíz mennyisége is. A régió 
nagyobb részén elérhető közelségben és nagy gazdagságban található 
termálvízkészlet nem csak magas hőmérsékletével, hanem magas és változatos 
összetételű sótartalmával, így sokféle egészségi hatásával tűnik ki. A termálvízkincs 
elérhetőségét nagyban segíti a korábbi szénhidrogén kutatások lezárt kútjai.  

A felszín alatti vizek mennyisége jó, de a termálví zkészlet kitermelése, illetve a 
mennyiségi változását követ ő, monitoring rendszer hiánya miatt 
veszélyeztetett.  Különösen igaz ez a Hévízi-tó térségében, ahol új kitermeléseket 
már nem engedélyeznek a tó védelmében. Potenciális szennyező forrás a sármelléki 
repülőtér alatt a talajban még lebegő olaj, amit a kármentesítés során lokalizáltak, de 
nem számoltak fel teljesen. A régió ivóvízbázisai sok helyen potenciálisan 
veszélyeztetett, vagy veszélyeztetett kategóriába tartoznak, ami különös odafigyelést 
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igényel, és indokolttá tenné a ma még hiányzó, komplex vízgyűjtő gazdálkodásra 
alapuló élőhely rekonstrukciók illetve okszerű gazdálkodási módok kialakítását. 

A talajok  régiónkban változatosak, a domborzat, a növényzet és a klíma változásait 
követik, illetve az emberi tevékenység alakítja még azokat. Régiónkra a hegy- és 
dombvidéki részeken a barna erdőtalajok a jellemzők, amit a hegyvidékeken barna 
és fekete rendzina, a dombvidékek gerincein helyenként földes kopár, illetve lankáin 
Ramann barna erdőtalajok váltanak. A nedves, hűvös erdőterületeken 
pszeudoglejes, erősen savanyú barna erdőtalajok jellemzők. A síkságokat 
csernozjom barna erdőtalajok, kisebb kilúgzás, kevesebb csapadék esetén 
csernozjomok jellemeznek. A folyók, patakok völgyeiben zonálisan réti talajok, illetve 
azok különböző átmenetei, illetve a legnedvesebb részeken láptalajok jellemeznek. 
Utóbbiak ex-lege védettek, amik komoly környezeti odafigyelést és területhasználati 
korlátot jelentenek az érintett településeknek. A talajok szennyezettsége régiónkban 
nem jelentős, kivéve a korábbi katonai laktanyákat, ahol jellemző volt az olajtárolás 
miatti talajszennyezettség. Ez elsősorban Sármelléken ismert, ahol a környezeti 
kármentesítés nem volt teljes körű, de a további, sok esetben városokon belüli 
laktanyák egykori üzem- és fűtőanyag tároló területei is érintettek. További 
kockázatokat a korábbi időszakból itt maradt, ma esetleg nem ismert ipari, vagy 
mezőgazdasági szennyezőanyagok, illetve a felszámolásra váró, illegális, vagy fél-
legális, műszakilag nem megfelelő hulladéklerakók okoznak. Utóbbiak mielőbbi 
rekultiválása, ahol szükséges teljes felszámolása időzített bombák hatástalanítását 
jelenti. 

A természetes táj-szervez ődéseinket  talán a régió legfontosabb környezeti 
értékeinek nevezhetjük, azok élőviláguk változatosságában (biodiverzitásukban), 
egyediségükben és értékeikben is kitűnnek. A nyugati és az egykori jugoszláv határ 
menti fekvése miatt régiónkat mind a nagyobb iparosítási hullámok, mind a 
jelentősebb közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, mind a nagyvárosok túlzott 
expanziójának káros hatásai elkerülték. Ennek a kétségkívül jelentős negatív 
gazdasági és társadalmi hatásai mellett igen pozitív környezeti hatása lett a 
határsávban és a teljes régióban egy magas arányú, változatos, sok helyen 
természeteshez nagyon közeli ökoszisztéma fennmaradása. Ez az egyik 
legkomolyabb minőség, a romlatlanul tiszta élő természet öblei, amit Nyugat-
Dunántúl nyújtani tud Európának! A terület változatosságát jelzi, hogy az alpesi 
növénytársulásoktól a síkvidéki, a Fertő-tó mentén még a szikes sztyeppig sok 
minden megtalálható. A területek gazdagságát jól jelzi a régióban megtalálható 
Fertő-Hanság, az Őrségi és a Balatoni Nemzeti Park, a két önálló tájvédelmi körzet, 
a közel 100 természetvédelmi terület, a Fertő-táj Világörökség, és a hazánkban 
elsőkként alakult natúrparkok, név szerint az Őrség-Raab-Goricko, a Kőszegi-
hegységet lefedő Írottkő, a Kerka-mentén létrejött Kerka-mente Naturpark és a 
Soproni-hegységben megalakult Soproni Naturpark. A terület sajátossága, hogy 
természeti értékei határon átnyúlóak, így a Fertő-Hanság Nemzeti Park a Neusiedl 
am See Nationalparkkal együtt, az Írottkő natúrpark a Geschriebenstein Naturparkkal 
együtt, míg az Őrség a Goricko Naturpakkal együttműködve dolgoznak a térség ma 
is nagyon gazdag élővilágának fenntartásán. 
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A levegőminőséget  ma kevés helyen, városonként általában 2-4 ponton mérik 
rendszeresen, azon kívül csak eseti jelleggel. A régió egészét érő terhelés csak a 
forgalomból számítható. A régió levegőminősége ezen adatok alapján alapvetően jó, 
az ipar átstrukturálódásával, és a kommunális fűtéskorszerűsítéssel javuló 
tendenciájú. Megszűnt a forgalomból eredő ólomszennyezés, a kéndioxid, és a 
szálló por tekintetében pedig csökkenés tapasztalható - utóbbi főként a lakossági és 
ipari szektorban a gáz energiahordozóra való átállásnak köszönhetően. Az ipari 
tevékenységeknek a településekről való kiszervezése, illetve a légszennyezés 
szempontjából könnyű-, feldolgozóipar megjelenése egyértelműen csökkentette a 
városok pontszerű szennyező forrásainak a számát és azok szennyezésének 
mértékét is. A helyenként a településeken bent maradt ipari üzemek esetén komoly 
levegőminőség védelmi intézkedések kerültek bevezetésre (porszűrők, 
füstgázmosók). Jelenleg a légszennyezés fő forrása a közlekedés, ami a szén-
monoxid és helyenként a NOx, továbbá a zajszennyezés változó intenzitású 
növekedését eredményezi. A régióban elsősorban Győrben, Sopronban, 
Mosonmagyaróváron találhatók lokálisan erősen szennyezett pontok, de 
levegőminőségük egyes belvárosi részektől eltekintve - általában megfelelő. A többi 
megyei jogú város közlekedési terhelést jelentő szakaszain, a 86-os, 85-ös, 75-ös és 
76-os utakon, a települési átkelő szakaszokon jelentős, főként por- és zajszennyezés 
formájában. 

A régió zaj, és rezgés terhelése  tekintetében a helyzet változatos. Az ipari jellegű 
zajterhelés csökkent, elsősorban a már átalakult termelési struktúrának, másrészt a 
telephelyek településeken kívül helyezésének, új, városokon kívüli ipari parkoknak 
köszönhetően. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor a lakosság ilyen irányú érzékenysége 
megnőtt párhuzamosan állampolgári jogai tudatosodásával illetve e téren való 
általánosan javuló informálódásával. Emiatt, és az egyre erősödő motorizáció okán a 
városok sűrű forgalmú, főként belvárosi részei, illetve a jelentős átmenő forgalmat 
bonyolító, fentebb felsorolt országos főúthálózat mentén a zajterhelésre érkező 
panaszok megerősödtek. Ez egyrészt abszolút értékű erősödést, a főként nappali 
határértékek mért helyeken való átlépését, másrészt relatív értelemben a lakosság 
érzékenységének növekedése miatt a jelenlegi terhelés megítélését érinti. A jövőben 
ez a települési átkelő szakaszok helyett elkerülő szakaszok kiépítését, illetve a 
városokon belül tudatos, átgondolt forgalomcsillapítást igényel.  
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V.5.2. Gazdaság a Nyugat-Dunántúlon 
 

Általános gazdasági helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon - állapotleírás 

 

Nyugat-Dunántúl gazdasága nyitottan és dinamikusan fejlődött a rendszerváltás 
után. Mind foglalkoztatásban, mind a külföldi tőkebefektetések arányában, és 
különösen a modern nagyipari termelési bázisok kialakításában Budapest után, 
Közép-Dunántúllal közösen a legkedvezőbb mutatók jellemezték. Gépjárműiparban 
európai összehasonlításban is elsők között áll a termelő kapacitások és az ebből 
következő export-teljesítmény növekedésében. 

A kívülről vezérelt gazdasági növekedés megmaradó abszolút dominanciája mellett, 
2000-től kellő figyelmet kapott a belső erőforrásokat mozgósító gazdasági ágazatok 
fejlődése is: így például a fa- és bútoripari termelés, vagy a termálturisztikai 
szolgáltatások fejlesztése. Ezt támogatta a Magyarországon először itt meginduló és 
ma már nemzetközivé vált klaszterfejlesztések, és a gazdaság önigazgatását a 
kornak megfelelő módon először megcélzó Pannon Gazdasági Kezdeményezés 
elindulása.  

A meglévő innovációs paradoxon felismerésre került, a kezeléséről a 3.2. és az 
V.5.3. fejezet külön beszámol. 

 

 

V.5.2.1. ábra: A nemzetgazdasági ágak részesedése a bruttó hozzáadott értékből és az egy főre jutó GDP, 
2010 (A térképet készítette: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 



Ilyen előzmények után nagy várakozás el
időszakot. A lassú programindulások után szinte azonnal lesújtott a 2008
gazdasági válság, amelynek köszönhet
2004. évi kétszeresére, míg Zala megyében a háromszorosára, 11,8%
évtized után megmutatkozott, hogy a világgazdasági nyitottság a Nyugat
egyben kitettséget is jelent: a világgazdaságban nemcsak a jóban való valódi 
összekötöttséget. 

 

V.5.2.2. ábra: Bruttó hazai termék piaci beszerzési áron (2009) 

Nyugat-Dunántúl gazdasága nem homogén. Egyes városok, különösen Gy
gazdasága és egyes vállalatok, 
Nagy és egyre növekvő, 
sugarú hatásterületet jelent Magyarországon és a Csallóközben is.

V.5.2.3. ábra: Egy f

 

zmények után nagy várakozás előzte meg a 2007-2013
szakot. A lassú programindulások után szinte azonnal lesújtott a 2008

gazdasági válság, amelynek köszönhetően a régió egészében a munkanélküliség a 
évi kétszeresére, míg Zala megyében a háromszorosára, 11,8%

évtized után megmutatkozott, hogy a világgazdasági nyitottság a Nyugat
tséget is jelent: a világgazdaságban nemcsak a jóban való valódi 

V.5.2.2. ábra: Bruttó hazai termék piaci beszerzési áron (2009) 

Dunántúl gazdasága nem homogén. Egyes városok, különösen Gy
gazdasága és egyes vállalatok, különösen az AUDI és az Opel szigetként léteznek. 

 mégis szigetként. Győr térségében ez már egy 60 km 
sugarú hatásterületet jelent Magyarországon és a Csallóközben is. 

V.5.2.3. ábra: Egy főre jutó bruttó hazai termék (2009) 
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13. évi fejlesztési 
szakot. A lassú programindulások után szinte azonnal lesújtott a 2008-2010. évi 

en a régió egészében a munkanélküliség a 
évi kétszeresére, míg Zala megyében a háromszorosára, 11,8%-ra ugrott! Két 

évtized után megmutatkozott, hogy a világgazdasági nyitottság a Nyugat-Dunántúlon 
tséget is jelent: a világgazdaságban nemcsak a jóban való valódi 

 

V.5.2.2. ábra: Bruttó hazai termék piaci beszerzési áron (2009)  

Dunántúl gazdasága nem homogén. Egyes városok, különösen Győr 
különösen az AUDI és az Opel szigetként léteznek. 
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V.5.2.4. ábra: Egy lakosra jutó külföldi befektetés (2009) 

 

Az évtizedes kényelmes gazdasági környezetnek (is) köszönhetően elmaradt a saját 
kompetenciák fejlesztése, nincsen érdemi stratégiai konzultáció a vállalkozások 
között, ezáltal a gazdaságnak megfelelő módon nem tervezhető Nyugat-Dunántúl 
gazdasága sem közép- sem hosszútávon (ezt hivatali, a gazdaságba kívülről jött 
tervezési próbálkozások nem pótolhatják). 

Gazdaságunk nyitottsága mellett nyitott lett munkaerőpiacunk is, amely különösen 
Nyugat-Dunántúlról jelentős munka-erőáramlást indított el Ausztria és Németország 
felé. Ennek tényleges méreteit csak becsülni lehet. Ennek is köszönhetően 2010 
után amilyen gyorsan felborult, olyan gyorsan konszolidálódott is a munkanélküliség 
aránya: ugyanakkor megnövelve az elmaradott kistérségekben, a tartós, és a 
fiatalkorú munkanélküliek arányát. 

Összességében, Észak-Nyugat Magyarország gazdasági dinamizmusa a 
nemzeti fejlesztéspolitika kiegyenlítési törekvései  ellenére is uralkodó maradt, 
és még ma is els ősorban kívülr ől vezérelt. Egyre nagyobb korlátot jelent a jó 
szakképzett munkaer ő szűkössége. A régió gazdasági fejl ődése fókuszálatlan, 
belső kohéziójának legnagyobb akadálya a közlekedési elé rhetőség 
gyengesége - különösen Vas és Zala Megyében, valami nt a térség bels ő 
perifériáin (pl. a Dél-Rábaközben). Mindeközben egy es elmaradott 
kistérségekben 12-18%-kal csökkent a lakosságszám, elsősorban a 
megélhetési lehet őségek és a térségi jövedelemtermel ő képesség súlyos 
visszaesése miatt. 
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V.5.2.5. ábra: A főbb foglalkoztatok a Nyugat-dunántúli Régióban (Forrás: KTI) 

A gazdasági válság gondolkodásmód változást hozott (ma már a lehetetlen is 
lehetséges!), ugyanakkor óvatosságot és kockázat-kerülést, valamint csökkenő 
beruházási hajlandóságot és képességet is. A fizetőképes kereslet visszaesett, és 
visszaestek a vállalati szolgáltatás pl. kutatási megrendelések is. Bár a válság ezen 
szakasza után egy éven belül visszaállt a gazdaság ’normális üzemmenete’, 
azonban még erősebb lett a foglalkoztatás méret- és térbeli, valam int ágazati 
koncentrációja. Az nagyipar aránya tovább n őtt. Egypólusúvá kezd válni a 
foglalkoztatás. Emiatt aztán egy jövőbeni megrendülés ciklusa régiónkban még 
szélsőségesebb hatású lehet! 

* 

 

Most részletesen megvizsgáljuk Nyugat-Dunántúlon je lentős hangsúlyt kapott 
két gazdaságfejlesztési eszközt: a klaszterek fejle sztését illetve a 
foglalkoztatási partnerségek hatását a nyugat-dunán túli gazdaság fejl ődésére. 

 

Ezután áttekintjük a Regionális Operatív Program gazdaságfejlesztési támogatásait. 

 

Végül előretekintünk a következő időszak várható világgazdasági feltételeire, és a 
nyugat-dunántúli gazdaság legfontosabb kérdéseire. 
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Vállalati együttm űködési hálózatok (klaszterek) hatása Nyugat-
Dunántúl gazdaságára  

 

A térségben országos viszonylatban az elsők között alakultak meg a speciális 
feladatokat felvállaló klaszterkezdeményezések, önálló menedzsmenttel rendelkező 
szervezetek, amelyek a régió egy-egy kiemelt iparágában próbálják elősegíteni a 
klaszterizációs folyamatokat . A klaszterek a vállalkozások egymás közti, illetve a 
vállalkozások és a nem gazdasági szereplők (felsőoktatás, kutatási szféra, 
szolgáltatók, stb.) közötti együttműködési kapcsolatok elmélyítésével igyekeznek 
tagjaik, illetve az adott ágazat és térség versenyképességét fokozni. Jelenleg több 
mint 20 kezdeményezés indult útjára, némelyik már 8-12 éves múltra tekint vissza, 
míg van, amelyik épp, hogy csak megalakult.9 

Legfontosabb területek: a gépipar, egyéb feldolgozóipar, az informatika, megújuló 
energia, a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások köre. 

A kezdetben főleg a hagyományos iparágakban létrejövő térségi 
klaszterkezdeményezések azonban jelenleg még alacsonyabb szintű innovációs 
potenciált hordoznak, amit jól példáz, hogy jelenleg a régióban nincs akkreditált 
innovációs cím birtokos. 

A Pannon Autóipari Klaszter 12 éves története egy követendő példa lehet a 
klaszterizációs folyamatok beindítására, amely hozzájárulhatott az ágazathoz 
kapcsolódó kis-és közepes vállalkozások megerősítéséhez, tudományos és 
gazdasági szféra közötti kapcsolat elmélyüléséhez (megalakult tudásközpont, 
kooperációs centrum és kompetencia központ), illetve napjainkban a térségben újabb 
járműgyártási kapacitások letelepedéséhez.   

A kezdeményezések jellemzően horizontális irányban szerveződnek, azaz egy-egy 
ágazat, szakterület tevékenységüket tekintve hasonló szereplőit fogják össze. A 
meglévő klaszterek vertikális irányú együttműködései viszonylag korlátozottak, az 
egymásra épülő (pl. kutatás-fejlesztés-termelés-piackutatás-értékesítés) láncolatok 
mentén történő szerveződésekben, még komoly potenciál lehet.  

 

A régióban működő klaszterek esetében nem elsősorban mennyiségi, hanem 
minőségi értelemben kell előrelépni, hiszen – döntően a Nyugat-dunántúli Operatív 
Program támogatási konstrukciójának köszönhetően – a régió legfontosabb 
iparágaiban már létrejöttek azok a hálózati együttműködések, melyek képesek 
lehetnek a legfontosabb szereplők együttműködésére, azonban ezek minősége, az 
együttműködések fenntarthatósága és hozzáadott értéke szempontjából még 
javítható a klaszterek teljesítménye. 

                                                           
9NYDOP klaszterfejlesztést szolgáló 1. pályázati kiírásának keretében (2008-ben) 1 fejlődő és 10 
induló kategóriájú klaszterszervezet nyert támogatást. A 10 induló klaszterből a 2. pályázati kiíráson 
(2011-ben) 5 továbblépett a fejlődő kategóriába és megjelent 1 vállalati együttműködés és újabb 17 
induló klaszter. 
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A klaszterek jelentős részének létét, működést, ugyanakkor, nagyban befolyásolják 
az aktuális támogatások és azok előírásai. A fenntarthatóságuk érdekében, egyik 
szempontból, hosszútávon is kiszámítható és konzekvens klaszter támogatási 
politika kialakítása szükséges. Másik szempontból, és elsődlegesen viszont az 
szükséges, hogy a klaszterek a működésükkel megalapozzák azt, hogy a bennük 
résztvevő cégek csoportjai saját működésük és gazdálkodásuk szerves részének 
tarthassák az együttműködésük szervezetének a saját vállalati forrásból történő 
fenntartását és továbbfejlesztését. A gazdasági életnek teljesen megfelel az, hogyha 
nem megfelelően működő szervezetek megszűnnek vagy átalakulnak – amit persze 
nagymértékben megakadályoz az EU programok többéves ún. fenntartási 
kötelezettsége. 

 

A foglalkoztatási partnerségek gazdasági hatása a N yugat-
Dunántúlon  

 

A jól működő foglalkoztatási paktumok, és más hasonló elveken működő helyi 
gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerségek hozzá tudnak járulni a 
gazdasági élet egészségéhez. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumvezető), a Nyugat-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ és a BFH Európa Kft. (paktum menedzsment szervezet) által 
kezdeményezett, 2010. november 4-én létrejött  REKORD hálózatban 13 térségi 
foglalkoztatási paktum és 52 csatlakozó szervezet (munkaügyi szervezet, megyei 
önkormányzatok, kamarák, pénzügyi szolgáltatók, vállalkozásfejlesztési 
alapítványok, regionális fejlesztési ügynökség, szakszervezetek köre) vesz részt. A 
REKORD hálózat célja a partnerségi alapú gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztés 
meghonosítása, a foglalkoztatási paktumok tartalmi fejlesztése, vállalkozások 
intenzívebb bevonása a partnerségi munkába.  

 

Aktivitási arány: 

Időszak 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nyugat-
Dunántúl  

57,2 58,3 58,7 58,8 57,8 57,8 57,4 57,6 

Győr-
Moson-
Sopron 
megye 

55,2 56,9 57,3 58,1 57,7 58,3 58,5 57,4 

Vas 
megye 

59,7 59,4 59,9 59,7 57,4 56,8 57,1 58,3 

Zala 
megye 

57,8 59,4 59,7 58,9 58,1 58,1 56 57,4 
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Munkanélküliségi ráta: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nyugat-
Dunántúl  

4,6 5,9 5,7 5,0 4,9 8,6 9,2 7,4 

Győr-
Moson-
Sopron 
megye 

3,8 4,3 4,3 3,7 3,5 6,3 6,9 6,3 

Vas 
megye 

5,8 8,0 7,4 6,8 5,5 10,2 10,4 7,1 

Zala 
megye 

4,7 6,4 6,3 5,3 6,6 10,8 11,8 9,3 

 

A Nyugat-dunántúli Régió releváns szereplői között létrehozott foglalkoztatáspolitikai 
együttműködés a régióban feltárt munkaerő-piaci problémák kezelését, közös 
megoldások keresését a partnerek gazdasági és humánerőforrás fejlesztési 
elképzeléseinek és erőforrásainak összehangolását és a foglalkoztatást elősegítő 
programok közös megvalósítását célozta meg.  A hálózat tevékenysége során 
regionális befektetés ösztönzést végez, munkahelyteremtéseket menedzsel, 
Regionális Foglalkoztatási Akadémiát működtet. Végez a régión belüli, országos és 
nemzetközi kapcsolati hálózatok menedzsmentjét, tapasztalatcsere programok 
szervezését, jó példák gyűjtését és terjesztését. Biztosítja az információáramlást a 
helyi paktumok és a regionális paktum partnerszervezetei között, paktum platform 
portált (http://rekord.westpa.hu/) működtet. Ellátja a paktumok érdekképviseletét, híd 
szerepet tölt be a helyi paktumok és az országos szint között. Elkészítette a 
Regionális Foglalkoztatási Stratégiát, ehhez illeszkedő projekteket generálunk és 
valósítunk meg.  Ezeken kívül a paktumok minőségbiztosítása, monitoringja, 
értékelése, módszertani fejlesztések, foglalkoztatási témájú kutatások, publikációk 
készítése is a tevékenységi körbe tartozik. Az elmúlt id őszakban 6 térségben (NY-
D Régió, K őszeg-Csepregi, Zalaszentgróti, Keszthelyi és Hévízi , Vasvári, 
Nagykanizsai kistérségek) a paktum menedzsment szer vezetekkel közösen  21 
vállalkozás, 4 önkormányzat, 7 civil szervezet part neri bevonásával összesen 
147 új munkahely létrehozása történt meg.  A humán szolgáltatásokat megvalósító 
felkészítő időszakot követően a 2013-as évben a munkahelyeket hátrányos helyzetű 
munkavállalók töltik be, és segítik foglalkoztatóikat üzleti céljaik megvalósításában, 
vagy magasabb szintű közszolgáltatások nyújtásában.” 

 

 

Az elmúlt id őszak gazdasági fejl ődését támogató programok:  
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A gazdasági szférában egyértelmű értékelése szerint a közigazgatási 
intézményrendszer és a támogatáspolitika nem volt képes érdemi hatást gyakorolni a 
válság éveiben, a gazdaság szervezetei pedig nem rendelkeznek a szükséges 
önszerveződési felhatalmazottsággal. Az EU támogatásoknál 2007 után hiányzott a 
stratégiai fókusz, a támogatások eljárásrendje és adminisztrációja pedig teljesen 
idegen a gazdasági élet rendjéhez képest – és mivel idegen, azért nem is lehet 
képes a gazdasági élethez annak szükségleteinek megfelelő módon hozzájárulni. Pl. 
Az egyedi pályázatok mellett regionális tőkealap jellegű forrásbővítést legelőször 
csak 2010 után hagyott jóvá az Európai Bizottság a Regionális Operatív Programban 
(a 2002 óta folyamatosan élő kérelem ellenére)! 

A fejlesztéspolitikának el kell tudnia szakadnia a pályázatoktól, ahhoz hogy 
egészséges hatása lehessen a gazdaságra. A pályázat ok esetleges és 
szaggatott jellege és a gazdaság folyamatosan fejl ődő evolutív jellege szöges 
ellentétben van egymással. Az árrés-finanszírozás h elyébe a 
kulcskompetenciák támogatására van szükség!  

A gazdasági folyamatok folytonosságából kiinduló ru galmas cél és 
eszközrendszerre van szükség, amelynek kiszámítható sága nem rombolja szét 
újra és újra a kialakuló vállalkozói együttm űködéseket, hanem képes bel őlük 
kezdeményezést meríteni. 

 

A Nyugat-dunántúli Operatív Programban is 2008 végére egyértelm űen 
jelentkeztek a régióban a gazdasági világválság hat ásai :  

- a belső piacok és a külpiacok beszűkültek és átalakultak, 

- az addigi fejlesztési szándékok halványabbak lettek,  

- a befektetői szándékok lecsökkentek vagy a befektetők visszaléptek, és a 
lehetséges projektgazdákat különösen érzékenyen érintette, hogy: 

-  a bankok hitelezési hajlandósága visszaesett,  

- a finanszírozás feltételei és költségei jelentősen megváltoztak.  

Így az NYDOP-ban meghatározott fejlesztési stratégia fő vonalainak megtartása 
mellett a források felhasználásának erőteljes koncentrációjára való törekvés innentől 
a pályázati kiírásokban sokkal enyhébben jelent meg. Ettől a változástól azonban a 
források felhasználása, a fejlesztések megjelenése nem vált elszórttá – a piaci 
környezet gondoskodott arról, hogy a gazdasági fejlesztések koncentráltan, az 
eddig is fejlett, illetve fejl ődőben lév ő területeken hasznosuljanak .  

 

Természetesen, ezzel együtt sikeres és jótékony egyedi fejlesztések 
(telephelyfejlesztések, inkubátorházak, vállalati hálózati támogatások és pl. 
mérőeszköz-fejlesztések) nagy számban történhettek meg a ROP-nak 
köszönhetően. Ugyanakkor, világossá vált az is, hogy a fejlesztéspolitika nem csak 
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ellensúlyozni, hanem érdemben befolyásolni sem képes a megyei jogú városainkba 
koncentrálódó gazdasági fejlődést. 

A határon átnyúló együttműködési programokban megvalósított projektek számos 
esetben szinte csak szervezeti működési finanszírozási és fenntartási jellegűek 
voltak – csak nyomokban hordoztak kezdeményező erőt és (talán még úgy sem) 
valódi gazdasági hatást. Hatalmas szükség lenne a cégek és az elérhető források 
egymáshoz vezetésére, azonban ezt a praktikus mélységet csak nagyon kevés 
közvetítő szervezet és projekt érte el. Különösen a tanácsadási jellegű projektek 
maradtak a levegőben. 

 

* 

 

Alább az EU támogatásokon belül részletesen értékel jük a Regionális Operatív 
Program gazdaságot fejleszt ő intézkedéseit.  

Ezután megvizsgáljuk az elkövetkező időszak várható legfontosabb világgazdasági 
hatásokat, és a nyugat-dunántúli gazdasági élet legfontosabb kérdéseit.  

 

A Nyugat-dunántúli Operatív Programban a gazdasági fejlesztések koncentráltan, 
az eddig is fejlett, illetve fejl ődőben lév ő területeken hasznosultak .  

A területi szempontok nem jelentek meg a támogatás felhasználásakor valós 
preferenciaként – sem az OP-ban meghatározott fejlesztési területekre vonatkozóan, 
sem a hátrányos helyzetű kistérségekre vonatkozóan. 

A fenti szempontok így látszólag nincsenek teljesen összhangban az Operatív 
Programmal, a tématerület specifikussága és a gazdasági válság indukálta 
változtatások azonban azt igényelték, hogy a területi preferencia ezen kiírásokban 
kevésbé legyen hangsúlyos. Ezáltal jobban tudtak érvényesülni azok a természetes, 
piaci folyamatok, amiknek eredményeként a tématerületre tervezett források jelentős 
része a vizsgált időszakban mégis az OP-ban célzott területen került felhasználásra. 
Közvetve ezt eredményezte, azaz területi szempontból is hozzájárult a 
forráskoncentrációhoz a kulcságazatok megjelölése , hiszen ismert, hogy ezen 
ágazatok elsősorban a megyei jogú városokban vannak hangsúlyosan jelen. 

A befektet ői környezet fejlesztése 

A tématerületen belül a Regionális Operatív Programban 3 komponensben terveztek 
kiírásokat:  

A) ipari parkok fejlesztése; 

B) ipari területek fejlesztése; 

C) inkubátorházak fejlesztése. 
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A fenti kiírások során szerzett tapasztalatok (alacsony abszorpciós képesség ) és a 
gazdasági válságnak a fejlesztési területeken megjelenő, országos szinten 
jelentkező hatásai arra vezették az Irányító Hatóságot, hogy a 2009-2010. évi 
akciótervben jelentős változtatásokat bevezetve bővítsék a fejlesztési célokat, a 
pályázók körét és a támogatott tevékenységeket. Három olyan új komponens 
született, melyek az OP-ban közvetlenül és a 2007-2008. évi akciótervben nem 
jelentek meg. Ezen komponensek a relatíve szűkös források koncentrált 
felhasználásának eredetileg kijelölt útvonalát megtörik, és a sokkal szélesebb 
felhasználási területtel a koncentráció feladását jelentik. Ezek a komponensek a 
következők: 

D) telephelyfejlesztés; 

E) egyedi regionális ipartelepítés; 

F) Regionális Válságkezelő Program (később Széchenyi Tőkebefektetési 
Alap) 

Először megvizsgáljuk az első három komponenst, azután a második hármat. 

 

A befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok,  ipari területek, 
inkubátorházak 

Az OP-ban meghatározott területi preferenciák  (kistérségi központok, közép és 
nagyvárosok) a pályázati kiírásokban nem jelentek meg (nincs területi szűkítés vagy 
területi alapon történő előnybiztosítás).  

Az indikátorok at tekintve azok körében jelentős változás nem tapasztalható a 
fejlesztési időszakban, bár a 2009-2010. évi akcióterv időszakban az indikátorok köre 
kiszélesedik a fejlesztés eredményeinek tekintetében (árbevétel változása, bruttó 
hozzáadott érték és indukált beruházások értéke), és rögzítésre kerül a 
munkahelyek megtartásának jelent ősége a létrehozott új munkahelyekre 
vonatkozó vállalások mellett . 

Megjelenik az előleg igénybevételének lehetősége. 

A támogatott projektek és a stratégiai közötti összhang alapvetően megfelelő volt, 
említést érdemel viszont, hogy az OP-ban szereplő szempont, miszerint a 
környezettudatos technológiák el őnyben részesítend ők, kevésbé tudott 
érvényesülni , hiszen a benyújtott pályázatok szerény mértékben alkalmaztak ilyen 
megoldásokat. Célkitűzésként szerepel az inkubátorházak, technológiai transzfer 
irodák támogatása, a nyertes projektek között ezen beruházásokra irányuló 
projekteket is találunk, melyek alapvetően a megyei jogú városokban jelennek meg. 
Az a célkitűzés viszont, hogy ezen beruházások az innovatív, induló vállalkozások 
kibontakozását ösztönözzék, néhány esetben kevésbé látszik teljesülni, ezek a 
fejlesztések inkább irodaház-építéseknek, mintsem i nkubátorház-létesítésnek 
foghatók fel . A válságnak köszönhetően az ipari parkok helyett a kisebb (sokszor 
telephely méretű) ipari területek jelentek meg pályázóként. Ez az eredeti célokhoz 
képest jelentős eltérés volt. 
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Befektetési környezet fejlesztése – telephelyfejles ztés, egyedi 
regionális ipartelepítés, Regionális Válságkezel ő Program 

Az intézkedések bevezetését megalapozó 2009-2010. évi akcióterv nem tartalmazza 
mindazon megfontolásokat, amik mentén ezek az új keretek meghatározásra 
kerültek, és nem rögzíti azokat az információ illetve adatforrásokat sem, amire az új 
komponensek létrehozását és elvárt sikerességét alapozták. Komoly hiányosságnak 
tekinthető, hogy a tervezett – és megvalósított – változtatások számos ponton inkább 
közvetetten, mintsem közvetlenül következnek az operatív programból. Az azóta a 
program egyik sikertörténeteként aposztrofált telephely-fejlesztési beavatkozás, az 
OP-ból csupán az „Ipari park címmel nem rendelkező telephelyi 
infrastruktúrafejlesztések elsősorban meglévő barnamezős területeken” indikatív 
műveletből következtethető. 

A kiírások értékelési szempontjai között a munkahelyteremtés mellett a pályázó 
gazdasági stabilitása, a projekt üzleti eredményessége dominálnak. Az ágazati 
preferencia előnyben részesítése és a földrajzi koncentrációra való törekvés (ipari 
park, barnamező) plusz pontok (3-5) adhatóságában merül ki. A beavatkozás 
újszerűségét mutatja azonban az is, hogy sem az akciótervben, sem a pályázati 
útmutatókban nem kerültek rögzítésre olyan szakmai elvárások, amelyek a 
potenciális pályázói kör jelentős szűkítését okozták volna. Azaz jelent ős 
tevékenység-béli megkötés nem jelent meg az OP-szin tű lehatárolási szabályok 
által generált megkötéseken – így pl. a mez őgazdasági vagy logisztikai 
tevékenységet végz ő vállalkozások kizárásán- túl.  A kiírás mögött tehát 
viszonylag kevés konkrét stratégiai célkitűzés, illetve azokból fakadó korlátozás 
rejlett – a magas népszerűségre azonban többek között éppen ez adhat választ! 

 

A területi szempontok megjelenése 

 

A 2009-2010. évi Akciótervben nevesítésre kerülő területi szempontok markánsan 
nem jelentek meg . A 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 
településen megvalósuló fejlesztés, valamint az ipari parkban, barnamezős területen 
megvalósuló fejlesztés előnyben részesülnek az értékelések során.  

Az Akcióterv meghatározás szerint telephely-fejlesztés esetén a hátrányos helyzetű 
térségek számára a rendelkezésre álló keret 1/3-a elkülönítésre kerül. A pályázati 
kiírásokban ez az elkülönítés nem jelenik meg. A hátrányos helyzet ű 
településekr ől érkező pályázatok száma és az általuk igényelt támogatás 
nagysága rendre alulmúlja a keretek egyharmadát.  
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V.5.2.6. ábra: Az NYDOP-ban megvalósult fejlesztések munkahelymegtartó hatása (Forrás: NYDRFÜ, 
2012. november) 

 

Megállapítható, hogy a tervezett területi preferencia nem érvényesül, a területi 
szempontok érvényesítését szolgáló plusz pontok mérhető módon nem indukálják a 
hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken való iparfejlesztést.  

 
A Regionális Operatív Program mellett a Gazdasági O peratív Programban 
megvalósuló kis-közepes vállalkozási fejlesztések n agyban el ősegítették a 
források abszorpcióját /magyarul: felhasználását/ -  különösen az eszköz-, és 
technológia-fejlesztési kiírások kereteiben, azonba n a programszint ű 
hatásokban a GOP pályázatok, kiemelten a munkahelyt eremtés kapcsán a 
ROP-hoz képest szerényebb eredményt tudtak elérni. 
 
A Vidékfejlesztési Program keretében juthattak els ősorban támogatáshoz a 
vidéki területek bizonyos méret ű és tevékenység ű vállalkozásai. Az ő pályázati 
feltételeik egyértelm űen rosszabbak voltak, mint GOP-ból támogatott város i 
versenytársaiké. Nem csoda, és nem is csak a gazdas ági válságnak 
köszönhet ő, hogy a Vidékfejlesztési Programban az eredetileg 
vállalkozásfejlesztésre tervezett keretek 40%-kal c sökkentek a programid őszak 
végére. 
 
Nyugat-Dunántúl számára a jöv őben alapvet ő fontosságú lesz a vidéki területei 
vállalkozásainak megfelel ő feltételekkel való támogatása! 
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Milyen világgazdasági jelenségek lehetnek hatással Nyugat-
Dunántúl gazdasági életére? 

 

• A gerjesztett európai pénzügyi válság ma még előre nem látható 
következményei 

• A világgazdaság jelenlegi formájának a 2008-2009. évihez hasonló alapokon 
történő megrázódtatása 

• A feltörekvő gazdaságok világgazdasági súlyának növekedése 

• A klimatikus viszonyok megváltozásából fakadó, esetleg radikális gazdasági-
viszony változások, az élelmiszer-gazdaság jövője 

• Az energia-árviszonyok miatt megnövekedő közlekedési költségek, ami 
felértékeli a helyi ill. regionális piacokat 

• A vállalatvezetés átlátó képességének és lelki rugalmasságának 
megnövekedő szüksége 

• Az osztrák és német munkaerő-piac felszívó hatásának ma becsült jelentős 
növekedése: 2 év alatt megduplázódott az ausztriai munkát vállalók köre; míg 
Németországban 10 éven belül 10 millió új munkavállaló belépésének a 
szükségletét becsülik. (Figyelemre méltó, hogy éppen száz évvel ezelőtt, 
1912-1914 között hasonló exportnövekedési becslések készültek a 
világháború előtt álló Németország gazdasági súlyának az angol-amerikai 
gazdaság export-képességét éppen 1914-re lehagyó gazdasági 
potenciáljáról.) 

 

 

A regionális gazdasági fejl ődésünk jelenlegi legsúlyosabb kérdései 

 

• Az észak-déli gazdasági és közlekedési tengely elhúzódó kiépítése, milyen 
módon határozza meg a régió északi pólusa gazdasági dinamizmusának 
tovaterjedését a jelen és a 2014-2020-as időszakban? 

 

• Felkészült-e a régió a 2008-2010. évihez hasonló esetleg a 2020-ig tartó 
időszakban fellépő világgazdasági és európai recessziós nyomásra? 2008-
2010 tapasztalatai hordoznak-e tanulságot a következő időszak gazdasági 
fejlődéséhez? 
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V.5.3. Innováció a Nyugat-Dunántúlon 
 

Általános innovációs helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon  - 
állapotleírás 

 

Nyugat-Dunántúl innovációs szereplői között ma is meghatározó a három nagy 
egyetem, az innovációs kapacitások és ráfordítások, szabadalmak száma 
tekintetében is.  

Megerősödtek a kutatóhelyek bázisán kialakuló tudásközpontok és a közöttük 
meglévő, részben a gazdasági szférát is átszövő hálózati kapcsolatok. (Hét év alatt 
ötszörösére n őtt a K+F ráfordítások értéke, napjainkban éves szin ten eléri a 14-
15 Mrd Ft-ot).  A kutatási potenciál belső szerkezetére jellemző, hogy a 
felsőoktatáshoz és központi költségvetési szervekhez kötődő kutatóhelyek aránya 
közel kétharmadát teszik ki az összes kutatóhelynek, szemben az országos arány 
54%-os értékével.  

A gazdasági szféra szereplőinek kutatás-fejlesztési tevékenysége is megerősödött, 
ez ugyanakkor döntően a nagy – elsősorban autóipari – vállalkozások 
tevékenységének és dinamikusan bővülő befektetéseinek köszönhető, a régió 
innovatív kis- és középvállalkozásainak száma továbbra is alacsony és jelentős 
területi heterogenitást mutat. (A jogi személyiségű vállalkozások kutatóhelyeinek 
száma az országos érték 6,5%-át tette csak ki 2009-ben.) Így a régióban fennálló 
innovációs paradoxon némiképp enyhült ugyan, de még  mindig er ősen 
érzékelhet ő. Ennek a problémának a sikeres kezelését nehezíti a regionális szinten 
elérhető, a kkv szektor számára vonzó lehetőséget kínáló innovációs források 
beszűkülése, melyet az EU támogatási alapjai az eltérő lépték és összetettség 
következtében csak részben tudnak kompenzálni. 

A régiók közötti összehasonlításban a három gyakran használt K+F mutató szerint 
(K+F kutatóhelyek, kutatói létszám és ráfordítások) a nyugat-dunántúli régió mintegy 
10 évvel ezelőtt rendre az utolsó hely környékén tanyázott, ma viszont az említett 
mutatók tekintetében a 4-5. helyeken szerepel. Azonban a vállalkozási kutatóhelyek 
számára tekintve – amelyek mint definícióinkból és a gyakorlatból is következik, 
szorosabb kapcsolatban állhatnak az innovációval, mint a közfinanszírozású 
kutatóhelyek mutatói – az látható, hogy 2010. évben ebben a mutatóban két másik 
magyar régiót megelőzve szintén az 5. helyen állunk. Látható azonban az az 
örömteli folyamat is, melynek során a vállalkozási kutatóhelyek száma 10 év 
alatt közel két és félszeresére n őtt:  
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Vállalkozási kutatóhelyek száma 

Közép-
Magyarország 

Közép-
Dunántúl  

Nyugat-
Dunántúl  

Dél-
Dunántúl  

Észak-
Magyarország  

Észak-
Alföld  

Dél-
Alföld  

Kelet-
Magyarország 

Nyugat-
Magyarország Összesen 

2001 353 62 42 36 33 44 60 137 140 630 

2002 370 63 41 39 45 45 67 157 143 670 

2003 385 63 35 36 42 53 60 155 134 674 

2004 397 57 30 35 39 49 62 150 122 669 

2005 434 58 41 36 40 56 84 180 135 749 

2006 553 84 54 60 67 84 125 276 198 1 027 

2007 589 96 75 74 70 106 115 291 245 1 125 

2008 608 86 73 70 88 110 120 318 229 1 155 

2009 691 104 87 66 85 115 159 359 257 1 307 

2010 726 119 103 78 82 119 157 358 300 1 384 

 

V.5.3.1. ábra: A vállalkozási kutatóhelyek számának változásai (Forrás: NIH KFI Obszervatórium) 

A vállalkozások alkalmazásában álló kutatók számát elemezve már azt láthatjuk, 
hogy a Budapestet is magában foglaló közép-magyarországi régiót kivéve, a többi 
régióhoz képest ezen mutatót tekintve nincsen nagyságrendi eltérés!  A legnagyobb 
eltérés is 16%-os „lemaradást” jelez mindössze: 

Vállalkozási k utatók száma (F TE)* 

Közép-
Magyarország 

Közép-
Dunántúl  

Nyugat-
Dunántúl  

Dél-
Dunántúl  

Észak-
Magyarország  

Észak-
Alföld  

Dél-
Alföld  

Kelet-
Magyarország 

Nyugat-
Magyarország Összesen 

2001 3 036 266 199 57 128 136 249 513 522 4 071 

2002 3 296 227 201 63 140 183 234 557 491 4 344 

2003 3 385 251 181 113 143 178 231 552 545 4 482 

2004 3 143 253 166 108 198 200 241 639 527 4 309 

2005 3 473 355 239 125 210 283 323 816 719 5 008 

2006 4 376 479 303 131 280 298 381 959 913 6 248 

2007 4 692 530 371 172 306 436 479 1 221 1 073 6 986 

2008 5 490 586 395 183 323 506 429 1 258 1 164 7 912 

2009 5 977 656 453 221 432 610 623 1 665 1 330 8 972 

2010 7 114 563 537 277 541 619 623 1 783 1 377 10 274 

*FTE: full time equivalent, a kutatók munkájának 1 fő egész éves, teljes munkaidejű 
munkamennyiségére történő átszámítása  

 

V.5.3.2. ábra: A vállalkozási kutatók számának változásai (Forrás: NIH KFI Obszervatórium) 

 

A Nyugat-dunántúli Régió innovációs helyzetével kapcsolatban több félrevezető 
elképzelés is él a köztudatban. Ilyen például annak a KSH adatnak az értelmezése, 



miszerint az egy innovatív vállalkozásra jutó fejlesztési összeg a régiónkban a 
legmagasabb (2006, KSH). Ez azonban 
hajlandóságot tükrözi, hanem nagyrészt a külföldi tulajdonú nagyvállalatok 
befektetéseiből adódik. 

Az innováció szempontjából örömtelinek tekinthet
összes K+F ráfordításon belül a m
56,7%-ról 2008. évre 65,8%

A kutatóhelyek megoszlása a régióban az alábbi:

V.5.3.3. ábra: A kutatóhelyek megoszlása szektorok szerint Nyugat

A K+F tevékenységet folytató vállalatok száma és területi megosz
Moson-Sopron megyében mutat jelen
megmaradt az innovációt végz
részesedése az összes vál
Vas megyék rövid- vagy középtávon élenjáróvá válhatnak ezen a területen:

283 281
251

226

0

50

100

150

200

250

300

miszerint az egy innovatív vállalkozásra jutó fejlesztési összeg a régiónkban a 
legmagasabb (2006, KSH). Ez azonban sajnos nem a legnagyobb innovációs 
hajlandóságot tükrözi, hanem nagyrészt a külföldi tulajdonú nagyvállalatok 

Az innováció szempontjából örömtelinek tekinthető regionális fejlemény, hogy az 
összes K+F ráfordításon belül a műszaki tudományok által képviselt rész a 2004. évi 
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A kutatóhelyek megoszlása a régióban az alábbi: 

V.5.3.3. ábra: A kutatóhelyek megoszlása szektorok szerint Nyugat-Dunántúlon (2009) (Forrás:TEIR)
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V.5.3.4. ábra: K+F tevékenységet végz
K+F tevékenységet végz

Ebben a két megyében a kitörési pont a min
mennyiségi mutatók helyett. Egy olyan, a két megye meglév
magas innovációs potenciállal rendelkez
legalább középtávú fejlesztési programra van szükség, amely néhány területre 
fókuszálva képes megerősíteni, kiemelni olyan innovációkat, amelyek katalizátorai 
lehetnek nem csak az innováció területének, de a gazdaságfejlesztésnek és 
munkahelyteremtésnek is. Arra lenne sz
is megfogalmazódott: 

„A Nyugat-dunántúli Régió képessé válik arra, hogy helyi vállalkozásai a térség bels
erőforrásain alapuló innovációs folyamataikat a piaci hasznosulás szintjén is sikerre 
vigyék és régióban megtermelt bruttó hozzáadott érték növekedésében érzékelhet
növekedést generáljanak.” (RIS Navigátor, 2011)

V.5.3.5. ábra: K+F helyek és azok K+F ráfordításai Nyugat

A K+F ráfordítások tekintetében az országos szinten kiegyenl
szintjén jóval heterogénebb képet mutat. A 2004
ben jelentős növekedés tapasztalható. A ráfordítások szintjének másfélszeresére 
növekedése részben az EU csatlakozás következtében (f
ÚMFT pályázatok keretében) elérhet
fordítható támogatási források megjelenésével magyarázható.
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Ebben a két megyében a kitörési pont a minőségre való fókuszálás lehet a 
mennyiségi mutatók helyett. Egy olyan, a két megye meglévő K+F adottságaira, 

ovációs potenciállal rendelkező fejlesztéseire koncentráló tudatos és 
ávú fejlesztési programra van szükség, amely néhány területre 

ősíteni, kiemelni olyan innovációkat, amelyek katalizátorai 
lehetnek nem csak az innováció területének, de a gazdaságfejlesztésnek és 
munkahelyteremtésnek is. Arra lenne szükség, ami a régió innovációs stratégiájában 

égió képessé válik arra, hogy helyi vállalkozásai a térség bels
forrásain alapuló innovációs folyamataikat a piaci hasznosulás szintjén is sikerre 

megtermelt bruttó hozzáadott érték növekedésében érzékelhet
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V.5.3.5. ábra: K+F helyek és azok K+F ráfordításai Nyugat-Dunántúlon (Forrás: TEIR)

A K+F ráfordítások tekintetében az országos szinten kiegyenlített növekedés a régió 
szintjén jóval heterogénebb képet mutat. A 2004-2006. évi mértékhez képest 2007

s növekedés tapasztalható. A ráfordítások szintjének másfélszeresére 
növekedése részben az EU csatlakozás következtében (főként a 2007
ÚMFT pályázatok keretében) elérhetővé vált gazdaságfejlesztési, innovációra 
fordítható támogatási források megjelenésével magyarázható. 
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V.5.3.6. ábra: K+F helyek létszáma a Nyugat

A kutatóhelyek megoszlását tekintve 
képest magasabb a felső
vállalkozási kutatóhelyekkel szemben.

A régiónak 2005-ig nem volt egyetlen olyan kutatóintézete sem, amelyik valóban ki 
tudta volna szolgálni az üzleti kulcságazatok igényeit. Két egyetemi tudásközpont és 
két együttműködő kutatócentrum alakult a már említett gócpontokban, melyek az 
ipari igényekre képesek voltak reagálni, egyesítve a térségben tevékenyked
cégeket és megszólítva a K+F 
központok ipari-tudományos kapcsolatokat alakítanak ki a régió egyes 
kulcsiparágaiban, a gépjárm
energiaforrások területén, az együttm
innovációs szolgáltatások kiterjedtsége tekintetében azonban továbbra is jelen
hiányosságok tapasztalhatók. A szabadalmi bejel
Dunántúl az utolsó helyen áll a magyarországi régiók rangsorában.

 

Az elmúlt id őszak innovációs fejl
fejlesztések, folyamatban lév

 

A hazai innovációs források keretében 2009 után hosszú ideig nem került 
meghirdetésre új konstrukció, f
fakadóan kényszerűen szű
Tudomány- Innováció Programjának
lehetőség az innovációs tevékenységek támogatására. A konstrukciók jellemz
Gazdaságfejlesztés Operatív Program
elérhető források a 2005
regionális, hanem országos hatókörbe tartoznak.

                                                           
10http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 
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V.5.3.6. ábra: K+F helyek létszáma a Nyugat-Dunántúlon (Forrás: TEIR)

A kutatóhelyek megoszlását tekintve szembetűnő, hogy a régióban az országoshoz 
képest magasabb a felsőoktatási, illetve költségvetési kutatóhelyek aránya a 
vállalkozási kutatóhelyekkel szemben. 
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 kutatócentrum alakult a már említett gócpontokban, melyek az 
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A hazai innovációs források keretében 2009 után hosszú ideig nem került 
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űen szűkülő költségvetési keretek következtében. Az ÚSZT 
Innováció Programjának 10 keretein belül 2011 második fele óta nyílik 

ség az innovációs tevékenységek támogatására. A konstrukciók jellemz
Gazdaságfejlesztés Operatív Program keretében jelennek meg, így a jelenle

 források a 2005-2009 közötti időszakkal ellentétben alapvet
regionális, hanem országos hatókörbe tartoznak. 
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A GOP 1. K+F és innováció prioritása ösztönzi a vállalkozások által végzett, a 
gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, az 
innovatív vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív fejlesztések piacra 
vitelét, és a korszerű kutatási infrastruktúra kialakítását. 

A prioritás célkitűzései: 

• A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése a program hatására. 

• Megadott EPO szabadalmi, használati és formatervezési mintaoltalmi 
bejelentések számának növekedése a program hatására. 

• Kutatási személyzet számított létszámának növekedése a program 
hatására. 

Eredmények a program indulásától kezdődően: 

A GOP-1. prioritáshoz kapcsolódóan 654 pályázat részesült összesen 75 703 millió 
forint támogatásban. Ebből a Nyugat-dunántúli régióban 93 nyertes pályázatot 
hirdettek 7 683 millió forint támogatással. 

A megítélt támogatások az egyes intézkedések között a megítélt támogatások és a 
nyertes pályázatok számát tekintve az alábbiak szerint oszlik meg: 

GOP-1.1. Az egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások közötti innovációs, K+F 
együttműködések ösztönzése céljára 34 600 millió forintot ítéltek meg 231 
pályázathoz kapcsolódóan. A Nyugat-dunántúli régióban ezen intézkedés keretein 
belül 19 pályázat nyert összesen 3 651 millió forint támogatást. 

GOP-1.2. Az innovációs technológiai parkok és hídképző intézmények fejlesztése 
intézkedés keretében országosan 12 400 millió forint támogatásban részesült 21 
pályázó. Az intézkedés keretében Nyugat-Dunántúlon egyetlen pályázó sem 
részesült támogatásban. 

GOP-1.3. A vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése 
keretében 28 703 millió forintot ítéltek meg 402 pályázathoz kapcsolódóan. Nyugat-
Dunántúlon 64 nyertest hirdettek, akik összesen 3 695 millió forint támogatásban 
részesültek.  

A TIOP 1. prioritása Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, melynek keretében 
lehetőség van a felsőoktatási szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztésére. A 
TIOP-1.3.3.-08/2, Agóra Pólus, Pólus illetve társpólus városok innovatív kulturális 
infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása konstrukció célja a fejlesztési pólusok és 
társközpontok versenyképességének növelése a kulturális alapú városfejlesztés 
eszközeivel. A program keretében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 672 
millió forint támogatásban részesült az  AGÓRA Pólus Autopolis Interaktív Kiállítási 
Központ megvalósításához kapcsolódóan. Az „Agóra Pólus Interaktív kiállítási 
központ” elnevezés oktatási jellegű, komplex szolgáltatásokat nyújtó kulturális 
intézményt takar, amely a „Győr-Autopolis” tematikához kapcsolódóan az 
autógyártás témaköreit ismerteti, mutatja be részletekbe menően. 
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A TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság 
kiépítése érdekében prioritása az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez való 
csatlakozáshoz, a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai 
szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez 
szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést célozza meg: 
felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése, intézményirányítás 
hatékonyságának növelése, kutatás-fejlesztési kapacitások bővítése, műszaki és 
természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztése. 

A 4. számú intézkedés - A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a 
tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében - keretében lehetőség nyílik innovációs 
projektek támogatására. A TÁMOP 4.2. Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az 
alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatására elnevezésű konstrukciót 
azért alakították ki, hogy ösztönözze az innovatív tevékenységet a felsőoktatásban, 
munkahelyet teremtsen a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódóan, és lehetővé tegye a 
nemzetközi kutatási módszertanok hazai adaptációját. A konstrukció keretében a 
régióban a beérkezett 11 pályázatból 10 részesült 7 650 millió forint támogatásban. 

 

A régió „saját” operatív programjának záró időszakának akciótervében nem található 
kifejezetten innovációs célú támogatási jogcím, azonban a támogatott fejlesztések 
között megjelenhetnek innovációs célú fejlesztések, illetve innovációs szolgáltatások 
(inkubátorházak, klaszterszolgáltatások). Az akcióterv releváns indikátora a 
„vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése a program hatására” (hatásindikátor, 
bázis 0, a 2015-ös cél +1%). 

A régióban átlagosan 26 millió forinttal támogatták az NYDOP-1.1.1/A Klaszterek 
szolgáltatásainak fejlesztése konstrukcióra beérkezett pályázatokat. A legtöbb 
pályázat Győr-Moson-Sopron megyében részesült támogatásban, ez a nyertes 
pályázatok 45%, a megítélt támogatások aránya 43% a régióhoz viszonyítva. Az 
ÚSZT keretében meghirdetett NYDOP-1.1.1-A jelű pályázati kiírásra beérkezett 23 
pályamű közül 19 nyertest hirdettek 451 millió forint össztámogatással. Győr-Moson-
Sopron és Vas megyében is egyaránt 7-7 pályázat, míg Zala megyében 5 pályázat 
részesült támogatásban. A megítélt támogatás aránya Zala megyében 37%, Vas 
megyében 34%, míg Győr-Moson-Sopron megyében 29%, volt a régión belül. 

 

A nemzeti költségvetés keretéb ől a Baross Gábor Programot először 2005-ben 
hirdették meg, témakörei folyamatosan változtak, ezzel igazodva a pályázói 
igénykehez. Az együttműködést ösztönözve lehetőség nyílott arra, hogy a 
vállalkozások nemcsak önállóan, hanem felsőoktatási intézményekkel, kutató 
szervezetekkel konzorciumban is nyújthattak be pályázatokat. 2005-ben  a Kutatási 
és Technológiai Innovációs Alap terhére a régió számára 960 millió forintot 
biztosítottak technológiai fejlesztésekre, termék-innovációra, szolgáltatás-
fejlesztésre, klaszter-innovációra, valamint innovációs infrastruktúra fejlesztésére. 
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2005-ben a régióban 39 pályázat részesült összesen 777 millió forint támogatásban. 
A megyéket tekintve kiemelendő Győr-Moson-Sopron megye, amely a nyertes 
pályázatok 53%-át, a megítélt támogatás 43%-át adta. A nyertes pályázatok számát 
tekintve ezt követi Zala megye ahol nyertes pályázatok aránya 24%, míg Vas 
megyében 23%. A megítélt támogatást tekintve Vas megye részesült az 
össztámogatás 33%-ában, Zala megye pedig 24%-ában. 

 

2006-ban  353 millió forintot biztosítottak Nyugat-Dunántúlon a regionális innovációs 
programcsomag keretében. Ebben az évben az igényelt támogatás összege 
meghaladta a rendelkezésre álló forrás háromszorosát, 31 sikeres projekt között 353 
millió forint támogatást hirdettek. A Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek által elnyert 
pályázatok aránya 51%, míg a megítélt támogatások tekintetében ez az arány 62% a 
régióra vonatkozóan. 

 

2007-2008-ban  a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére 1 374 millió 
forintot biztosítottak. Új célokként jelent meg a K+F emberi erőforrás fejlesztése, a 
spin-off vállalkozások támogatása és az innováció társadalmi tudatosítása. A 
Program keretein belül 44 nyertest hirdettek, összesen 1 026 millió forint 
támogatással – az előzőhöz hasonló területi eloszlással.  

2009-ben  588 millió forint keretösszeg állt a pályázók rendelkezésére az alábbi 
célkitűzések megvalósításához. 2009-ben 17 pályázó részesült összesen 558 millió 
forint támogatásban. A nyertes pályázatok 47%-a felsőoktatási kutatóhely volt, akik 
az összes támogatás 39%-át nyerték el. REG_ND_NEMZ_09 kiírásra mindössze 1 
pályázat érkezett, azonban ez formailag nem volt megfelelő, így nem részesült 
támogatásban. 

Az NKTH 2005-ben indult Innocsekk programja a regionális innováció fejlesztésére, 
a kis- és középvállalkozások (KKV-k) innovációs kezdeményezéseinek és az 
innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzésére irányult. 2008-ban 
jelentős módosításokkal már Innocsekk Plusz néven került meghirdetésre a program, 
melynek finanszírozási mechanizmusa lényegében változatlan. 

 

Az INNOCSEKK program keretében 26 pályázat részesült 425 millió forint 
támogatásban. A benyújtott pályázatok 50% Győr-Moson-Sopron megyéből került ki, 
az elnyert támogatás 56%-át szintén GYMS megyei vállalkozások kapták. A sikeres 
pályázatok 35%-át Zala megyéből, míg 15%-át Vas megyéből nyújtották be. Az 
elnyert támogatás aránya Zala megyében 27%, Vas megyében pedig 17%. Az 
INNOCSEKK PLUSZ programban 27 sikeres projektet támogattak összesen 520 
millió forinttal. A nyertes pályázatok mindegyikét Termékfejlesztés témakörben 
nyújtották be. 
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Az EU-7 keretprogramra összesen 20 pályázat érkezett be Magyarországról, 
melyeket 36 810 ezer forint támogatásban részesítettek. A régióból nem nyújtottak 
be sikeres pályázatot. 

 

A Baross Gábor Programban megvalósított INNO-TÉR ke zdeményezés 
kétségkívül egyik legsikeresebb és fenntartható kezdeményezése a Nyugat-dunántúli 
régióban első alkalommal, 2010 áprilisában a Széchenyi István Egyetemen, 
hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került Regionális Innovációs és 
Találmányi Kiállítás  az Universitas-Győr Nonprofit Kft. és az egyetemen működő 
Tudásmenedzsment Központ szervezésében. 

Az egymást követő két évben megrendezett kiállítás közel teljes kihasználtsággal11 
vonultatott fel találmányokat, sikeres termék- és szolgáltatásfejlesztéseket a 
járműipartól a sport területén át a közlekedésbiztonságon keresztül a 
növénytermesztésig, színteret adva így a régió mindhárom egyeteme (Pannon 
Egyetem Georgikon Kar, Nyugat-magyarországi Egyetem, Széchenyi István 
Egyetem) kutatási eredményeinek minél szélesebb körben való megismertetésére is.  

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2011-ben 
hívta életre a Mérnök Színházat . A kezdeményezés fő üzenete: Műszaki értelmiség 
nélkül nincs fejlődés, innováció és piacképes kutatás. Az országban és Európában is 
egyedülálló törekvésként a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében a művészetek 
útján, az érzelmekre ható impulzusokon keresztül járul hozzá a 
természettudományos és mérnöki szakmák népszerűsítéséhez. Ez idáig az öt 
hiányszakmát (ápoló, asztalos, elektroműszerész, maró/esztergályos, szabó) 
felvonultató előadást öt alkalommal láthatták Szombathely és Győr városában, Pécs, 
Paks és Dunaújváros esetében két alkalommal játszották, míg Nagykanizsa, 
Székesfehérvár, Budapest, Miskolc, Szeged, Orosháza és Szolnok városában egy-
egy alkalommal vitték a színpadra. A regionális innovációs ügynökségek 
összefogásával, a szombathelyi Weöres Sándor Színház csapata 2011 őszétől 
országos turné keretében népszerűsíti a hiányszakmákat és egyúttal a mérnöki 
életpályát. Az együttműködés nyitott, a szervezők számítanak a különböző 
szakterületeken dolgozó mérnökök és cégek aktív támogatására a Mérnök Színház 
sikerre vitele érdekében.  

Napjainkban az innováció térnyerésének elősegítéséhez kapcsolódóan két 
interaktív kiállítási központ  létesül Győr-Moson-Sopron megyében, melyek 
lehetőségeket nyújtanak a látogatóknak a legújabb ipari és tudományos megoldások 
megismerésére és kipróbálására.  

Mosonmagyaróváron a turisztikai attrakcióként megvalósuló Futura , gabonaraktárból 
kialakított közel 4000 m2-es élménycentrum, a négy elem tematikájára épülve (föld, 
víz, levegő, tűz) népszerűsíti majd 2012-től a természettudományokat különböző 

                                                           
11 Első alkalommal 34 kiállító és több mint 250 fő, második alkalommal 39 kiállító és mintegy 200 
látogató. 
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kiállítási installációkkal és eszközökkel (alternatív energiák, elektromosság, robotika, 
mágnesesség, csillagászat, űrkutatás témakörökhöz kapcsolódóan) berendezve. 

A járműgyártás, közlekedés és a mozgás fizikájának titokzatos világába enged 
bepillantást nyerni a Széchenyi István Egyetem kampuszán 2012-ben megnyíló, akár 
300 főt befogadó Mobilis Interaktív Kiállítási Központ . A belső égésű motorok 
dugattyújához hasonlított formájú épületben 74 db interaktív kiállítási eszköz kerül 
elhelyezésre. A „science center” épületében kipróbálható eszközökön túl helyet kap 
egy 35 fős látványlabor, 20 fős kreatív foglalkoztató (rendhagyó fizikaórák, 
szakkörök, klubfoglalkozások), utazó kiállítási térben elhelyezhető többségében 
külföldi interaktív eszközök, 100 fős konferenciaterem. 

 

A meglév ő programozási dokumentumok áttekintése – a fejl ődésről való 
gondolkozás változása a regionális innováció-fejles ztésben 

 

A Nyugat-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája részletes helyzetelemzésben 
értékeli a 2001-2011 közötti 10 éves fejlődési időszakot, az első regionális 
innovációs stratégia célkitűzéseinek teljesülését. Ebből itt a 2., 3., és 4. prioritás 
teljesülésének az értékelését közöljük: 
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A szabadalmi aktivitás, a bejelentett 
szabadalmak számának növekedése. 

++ A belföldi bejelentett szabadalmak száma 
2004 és 2010 között összesen 107 volt a 
régióban. A 2004. évi 4 db-ról ez a szám 
2009-re 32 db-ra nőtt. (A 2010. évi érték 
20.) A magyarországi régiók viszonylatában 
ez azonban még mindig alacsony értéket 
(3%-ot) jelent 

A kutatás-fejlesztési létszám és 
ráfordítások növekedése. 

+++ A tényleges K+F létszám (kutató-fejlesztő 
és segédszemélyzet együtt) az 1998. évi 
823 főről 2009-re 3 101-főre növekedett. Ez 
utóbbi az országos érték 5,9%-a. 

A kutató-fejlesztő helyek K+F ráfordításai a 
2000. évi 2 916 millió Ft-ról a 2007. évben 
14 819 millió Ft-ra növekedtek. (A 2009. 
évben ez az érték 13 961 millió Ft volt, ami 
az országos érték 4,8%-át teszi ki. 

A vállalkozások termelékenységének és 
versenyképességének növekedése. 

+ Közvetlenül nem mérhető. 
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A vállalkozások árbevételében az 
innovációból származó bevételek 
növekedése. 

+ A vállalkozási szektor kutatás-fejlesztési 
ráfordításai a 2004. évi 4 271 millió Ft-ról 
2007-re 9 809 millió Ft-ra, majd 2008-ra 
8 945 millió Ft-ra növekedtek.  

 A K+F ráfordítás kapcsolata az 
innovációból származó bevételek 
növekedésével nem egyenesen arányos, de 
– időbeli késleltetéssel – következtethető az 
innovációból származó bevételek 
növekedése is. 

Az egy főre jutó regionális GDP EU 
átlaghoz való közeledése. 

++ Az 1997-ben mért 56%-hoz képest, 2004-re 
az arány 66%-ra nőtt, majd 2008-ra 63%-ra 
mérséklődött. 

A beszállítói láncok szélesedése. -(+) Ezen a téren kevés előrelépés 
tapasztalható. A megalakuló 
klaszterkezdeményezések többsége nem 
elsősorban vertikális irányban (láncolatok 
mentén) szerveződik. (ld. 4.1 fejezet) 

Forrás: A Nyugat-dunántúli régió 2001-ben elfogadott Regionális Innovációs Stratégiája 
hatásindikátorainak teljesülése a 2. prioritás vonatkozásában. 

A tudásbázis fejlesztése és a tudás terjedésének ösztönzése, mint prioritás a 
szabadalmaztatási tevékenység, a k+f létszám és ráfordítások dinamikus bővülése 
alapján eredményesnek mondható, jóllehet egyes mutatók alapján kevésbé 
látványos, kevésbé mérhető az elmozdulás. 
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A kutatóhelyek létszámának 
növekedése. 

+++ A tényleges K+F létszám (kutató-fejlesztő 
és segédszemélyzet együtt) az 1998. évi 
823 főről 2009-re 3 101-főre növekedett. Ez 
utóbbi az országos érték 5,9%-a. 

A kutatóhelyek technológiai 
színvonalának növekedése. 

+++ A kutató-fejlesztő helyek K+F ráfordításai a 
2000. évi 2 916 millió Ft-ról a 2007. évben 
14 819 millió Ft-ra növekedtek. (A 2009. 
évben ez az érték 13 961 millió Ft volt, ami 
az országos érték 4,8%-át teszi ki. 

A kutatóhelyek és a vállalkozások 
közötti kapcsolatok intenzitásának 
növekedése. 

+ A régió vállalkozásainak 50,1%-ánál a négy 
fő innováció típus valamelyike előfordult. 
2005 óta megjelentek azok a kutatóhelyek, 
melyek ki tudták szolgálni az üzleti 
kulcságazatok igényeit. (Elsősorban az 
egyetemi kutatóhelyekhez kötődően.) 

A kutatás-fejlesztés ráfordítások 
növekedése. 

+++ A kutató-fejlesztő helyek K+F ráfordításai a 
2000. évi 2 916 millió Ft-ról a 2007. évben 
14 819 millió Ft-ra növekedtek. (A 2009. 
évben ez az érték 13 961 millió Ft volt, ami 
az országos érték 4,8%-át teszi ki. 

Az egy főre jutó regionális GDP EU ++ Az 1997-ben mért 56%-hoz képest, 2004-re 
az arány 66%-ra nőtt, majd 2008-ra 63%-ra 
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átlaghoz való közeledése. mérséklődött 

A beszállítói láncok szélesedése. -(+) Ezen a téren kevés előrelépés 
tapasztalható. A megalakuló 
klaszterkezdeményezések többsége nem 
elsősorban vertikális irányban (láncolatok 
mentén) szerveződik. 

Forrás: A Nyugat-dunántúli régió 2001-ben elfogadott Regionális Innovációs Stratégiája 
hatásindikátorainak teljesülése a 3. prioritás vonatkozásában. 

Az innovációs infrastruktúra fejlesztése elsősorban a k+f létszám és ráfordítások 
növelése, továbbá az – elsősorban egyetemi központokhoz köthető – kutatóhelyek 
számának növekedése és azok kapacitásainak bővülése tükrében értékelhető. 
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Az új, technológiai-orientált 
vállalkozások számának növekedése 

 

-(+) A régióban a vállalkozások innovációs 
kompetenciák és készségei továbbra is 
alacsony szintűek illetve hiányoznak. Kevés 
az új, innovatív vállalkozás. 

A jogi személyiségű vállalkozások 
kutatóhelyeinek száma a 2004. évi 30-ról 
2009-re 87-re nőtt. Ezek jelentős részét 
döntően külföldi tulajdonú vállalkozások 
teszik ki. 

A vállalkozások termelékenységének, 
minőségi színvonalának növekedése 

+ Közvetlenül nem mérhető 

A kutatás-fejlesztés szintjének 
növekedése 

+++ A kutató-fejlesztő helyek K+F ráfordításai a 
2000. évi 2 916 millió Ft-ról a 2007. évben 
14 819 millió Ft-ra növekedtek. (A 2009. 
évben ez az érték 13 961 millió Ft volt, ami 
az országos érték 4,8%-át teszi ki. 

A régió vállalkozásai 
versenyképességének növekedése 

 

 

+(-) A régió vállalkozásainak versenyképessége 
közvetlenül nem mérhető, arra azonban  
nemcsak az innovációs tevékenységnek, 
hanem sok egyéb tényezőnek is jelentős 
hatása van (pl. munkaerő költsége, 
jogszabályi-adminisztratív környezet, 
támogatás-politika, stb.) 

Forrás: A Nyugat-dunántúli régió 2001-ben elfogadott Regionális Innovációs Stratégiája 
hatásindikátorainak teljesülése a 4. prioritás vonatkozásában. 

 

Az innováció fejl ődésének jelenlegi legsúlyosabb kérdései a régióban 

 

• A jelenlegi, dominánsan nemzeti szintű innováció-finanszírozási rendszerben 
mennyiben tud érvényesülni a 2014-2020 időszakban az elmúlt 10 év 
meginduló fejlődését hozó regionálisan specializált innováció-támogatási 
gyakorlat? 
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• Az elmúlt 10 évben létrejöttek Nyugat-Dunántúlon az üzleti szféra innovációs 
gyakorlatának és a közszféra K+F potenciáljának első tényleges 
összekapcsolódásai. Milyen feltételek, milyen lépések szükségesek ahhoz, 
hogy megtörténhessen az összekapcsolódás elmélyítése a következő 
fejlődési időszakban? Hogyan tud az innováció egyre inkább termékekben és 
szolgáltatásokban megjelenni, és amennyiben életképes, a piacon 
megfelelően hasznosulni? 

• Hogy befolyásolja Nyugat-Dunántúl innovációs folyamatát az európai 
gazdasági környezet tartósnak mutatkozó bizonytalansága? 

• Hogy befolyásolja a nyugat-dunántúli innovációs folyamatot az a tény, hogy 
Az EU 2020-ra vonatkozó stratégiája szerint a (köz- és magánforrásból 
származó) GDP 3%-át a kutatás-fejlesztés és az innováció ösztönzésére 
irányuló beruházásokra kell fordítani; - miközben az EU 2010-re ugyanígy 
kitűzött 3%-os GDP-hez viszonyított innovációs költségvetési célkitűzéséből 
semmi nem valósult meg? 

 

A kialakult (határon átnyúló) hálózati, szervezeti együttm űködések és 
kapcsolatok bemutatása 

 

Ausztria - Magyarország Határon Átnyúló Együttm űködési Program 2007-2013 

A program célja az osztrák-magyar határ mentén a gazdasági, társadalmi, kulturális 
és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, s ezáltal a regionális versenyképesség 
erősítése és az egyenlőtlenségek enyhítése. A program első prioritása az „Innováció, 
integráció és versenyképesség” címet viseli, célja a régió gazdasági 
versenyképességének erősítése, az innováció, a kutatás-fejlesztés, az emberi 
erőforrások, a turizmus valamint a hálózati együttműködések és a klaszterek 
finanszírozásával. A tevékenységek célja, hogy hozzájáruljanak a régió gazdasági és 
társadalmi szereplői közötti együttműködés és az innováció fejlesztéséhez. A 
rendelkezésre álló keretösszeg 101 millió EUR. A Közös Monitoring Bizottság 2011 
szeptemberéig összesen 58 projektet hagyott jóvá, a program forrásainak 
kihasználtsága ezáltal 85,57%. 

 

A következ ő időszak legfontosabb el őzetes legfontosabb fejl ődési irányai; 
benne határon átnyúlóan megvalósítható innovációs f ejlesztésekkel, az 
együttm űködések tervezett folyamatával. 

 

A célrendszer tekintetében a jövőkép is a KKV szektor, a piaci értékesítés, így az 
innovációs folyamat gazdaságfejlesztési hatásai felől került megfogalmazásra.  

„A Nyugat-dunántúli Régió képessé válik arra, hogy helyi vállalkozásai a térség 
belső erőforrásain alapuló innovációs folyamataikat a piaci hasznosulás 
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szintjén is sikerre vigyék és régióban megtermelt b ruttó hozzáadott érték 
növekedésében érzékelhet ő növekedést generáljanak.” 

A jövőképet a stratégia az alábbi prioritások mentén kívánja megvalósítani: 

 

Prioritások: 

1. A régió innovációs keretfeltételeinek javítása 

2. Az innováció támogatási rendszerének fejlesztése 

3. A régió innovatív vállalkozásai versenyképességének javítása 

 

A helyzetelemzésből kiinduló stratégiai tervezés a következő elvek mentén történik 
az innováció területén: 

• Helyi igényekből kiinduló – bottom-up – tervezési metódus. 

• A KKV-k igényeinek maximális figyelembe vétele. 

• Hálózatközpontúság – az együttműködés, kooperáció kiemelt kezelése. 

• Mérhetőség – monitoring – figyelembe véve az e téren felhalmozódott 
nemzetközi tapasztalatokat is. 

 

Az INTERREG IV Program keretében megvalósított SCIN NOPOLI projekt és 
Navarra régió innovációs stratégiájának tapasztalat ai beépültek a régió 
innovációs stratégiájába, ami megalapozhatja ezek gyakorlati megvalósítását is. A 
régió számára ezek közül jelentőségében kiemelkedik a spanyolországi Navarra 
régió stratégiaalkotási és –megvalósítási folyamata. E folyamat két elemében adott 
hozzá lényegi elemet a RIS módszertanhoz: 

 

1. A konszenzusépítés jelentősége és folytonossága kiemelkedő, és hatása 
túlmutat a stratégiakészítésen, megalapozza a megvalósítás eredményeit. A 
konszenzus kiépítése és fenntartása, a folyamatos párbeszéd a stratégia fő 
motívuma. 

2. Az értékelési és monitoring rendszerek, a tényalapú tervezés és döntések 
fontossága és hatása sokkal nagyobb, mint azt az eddigi magyarországi 
gyakorlatból következne, ezért kialakítása a korábbinál nagyobb hangsúlyt 
kell, hogy kapjon – ez kell, hogy az igények és célok strukturálásának alapját 
jelentse. 

Ez a két elem meghatározó lehet az elkövetkező időszak fejlesztéseinek 
meghatározásánál. 

 

Összegzés, áttekintés 
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Nyugat-Dunántúl 10 éve az innovációs paradoxon csapdájában vergődött. A magas 
külföldi termelő tőkebefektetéseknek köszönhetően Nyugat-Dunántúl GDP-je és 
foglalkoztatása erős növekedést mutatott, miközben kutatás-fejlesztési potenciálban 
és intézményrendszerben az ország egyik legelmaradottabb régiójának minősült. 

Ahogy a tematikus helyzetelemzés feltárta, az elmúlt 10 évben fordulat állt be az 
innovációs folyamatokban:  

- az innovációs paradoxon enyhült,  

- a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások növekedésnek indultak;  

- megkezdődött a kutatás-fejlesztési és a vállalati innovációs szféra 
együttműködése; 

- tartósan kiegyensúlyozottan fejlődő és erősödő regionális intézményrendszer 
és együttműködési kultúra alakult ki,  

- miközben 2009 után jelentős innováció-finanszírozási és szervezeti átalakulás 
történt, melynek eredményeképpen a regionális helyébe elsődleges nemzeti 
szintű fejlesztési prioritások és finanszírozási konstrukciók kerültek; 

- ugyanakkor a régió innovációs kapacitása még nem teszi lehetővé, hogy FP7-
es nagy kutatási programban részt vegyen nyugat-dunántúli szervezet - 
miközben az Európai Unió 2020-as Stratégiája a jelenleginél még 
koncentráltabb, még nagyobb kapacitásokat igénylő fejlesztésekre kívánja 
fordítani KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) forrásait. 

 

A 2007-2013. évi Nyugat-dunántúli fejlesztési program három legfontosabb 
célkitűzése közül kettő kifejezetten érintette az innovációt: 

- hogy létrejöjjön az észak-déli gazdasági-innovációs és közlekedési tengely, 
melynek eredményeként 20%-kal nőhet a régión belüli gazdasági 
együttműködések száma. 

- hogy a közép-európai gazdasági tér újraformálásában a régió kezdeményező 
szerepet lásson el; és ennek részeként 30%-kal növekedjenek az innovációs 
és kutatási kapacitások, valamint a ’90-es évek mennyiségi fejlődése után a 
gazdaság minőségi megújulása jellemezze Nyugat-Dunántúlt. 

 

A vállalkozási kutatóhelyek száma 2006 után 5 év alatt 90%-kal növekedett, a 
vállalkozási kutatók száma pedig ez idő alatt 77%-kal, 2010-re elérve az 537 teljes 
munkaidejű vállalati kutatói kapacitást. Ugyanez az arány az első Regionális 
Innovációs Stratégia 2001. évi indulásához képest 170%-os növekedést jelent. 

Eközben a nyugat-dunántúli kutatási-fejlesztési helyek K+F ráfordításai tíz év alatt a 
hatszorosára nőttek, 2006-tól 5 év alatt pedig a másfélszeresére – úgy hogy ezen 5 
év alatt 20%-kal nőtt a kutatás-fejlesztésben dolgozó munkatársak létszáma is, 
megközelítve a 3000 főt.  
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A számok mögött pedig meghúzódnak a helyzetelemzésünkben is ismertetett 
konkrét fejlesztések, és azok között is különösen az Audi és a Győri Széchenyi 
István Egyetem országosan is egyedülálló együttműködési gyakorlata. 
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V.5.4. Turizmus a Nyugat-Dunántúlon 

 

Általános turisztikai helyzetkép Nyugat-Dunántúlon – állapotleírás 

Nyugat-Dunántúl Magyarország régiói közül a második legnagyobb piaci 
részesedéssel rendelkezik a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
terén. A belföldi és külföldi vendégéjszakák aránya 50-50 % körül mozog, főbb küldő 
piacok: Németország, Ausztria, Csehország és az utóbbi időben, elsősorban Hévízre 
jellemzően: Oroszország. A turizmus térben koncentrálódik, a vendégek 10 
településen töltik a vendégéjszakák több mint 80 %-át. A régió az elmúlt 
esztendőkben folyamatos fejlődést tudott felmutatni, a vendégéjszakák terén, de ezt 
nem követte hasonló mértékben a bevételek és az átlagárak növekedése a turisztikai 
szektorban.  

 

A régió az országos átlaghoz képest lassabban alakítja ki a TDM (Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment) szervezeteit. Főleg turisztikai jelentőségéhez képest itt 
állt fel eddig az egyik legkevesebb szervezet. Ennek egyik oka lehet az 
indokolatlanul kötött pályázati feltételek sora. 

 

Vendégéjszakák változása – 
2004-2011:  

 

Régió: + 417 327 �129% 

GYMS: + 106 618�122% 

Vas: + 171 303�140% 

Zala: + 139406�125% 

 

 

  

V.5.4.1. ábra: Vendégéjszakák változása Magyarországon (Forrás: T-star, KSH, Térképet készítette: 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 
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Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nyugat-
Dunántúl 

1 040 885 1 116 025 1 198 451 1 224 471 1 323 931 1 286 917 1 378 778 1 458 212 

Győr-
Moson- 
Sopron 
megye 

367 829 396 476 429 007 404 441 444 871 407 410 446 632 474 447 

Vas megye 256 945 267 601 273 709 294 094 360 047 364 774 407 004 428 248 

Zala 
megye 

416 111 451 948 495 735 525 936 519 013 514 733 525 142   555 000 

 

V.5.4.2. ábra: Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken 

 

Az elmúlt id őszak turizmus fejl ődését meghatározó folyamatok és fejlesztések, 
folyamatban lév ő fejlesztések 

A Nyugat-dunántúli Régió az elmúlt esztendőkben folyamatosan jól teljesített a 
turizmus terén, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében 
elért piaci részesedését növelni tudta. A magyarországi régiók közül a gazdasági 
válság idején a leginkább „válságállónak” bizonyult, tehát forgalmát a recessziós 
időszakban is növelni tudta. 

 

Ez többek között köszönhető az itt megvalósított fejlesztéseknek, a fejlesztési 
programok (Széchenyi Terv, Új Magyarország Fejlesztési Program, Új Széchenyi 
Terv) sikeres egymásra épülésének. A pozitív folyamatokban nagy szerepet játszott 
a kedvező piaci tendenciák felismerése és azok kihasználása is. Ezen tendenciák 
egyrészt álltak az utazási szokások változásának felismeréséből, miszerint a nyári 
üdülések száma és időtartama folyamatosan csökkent, de ezzel párhuzamosan 
növekedtek a tavaszi-őszi pihenések, másrészt pedig felértékelődtek a közeli 
országok, mint potenciális küldő-területek. A régió a már meglévő kínálatával, annak 
fejlesztésével, valamint az ahhoz kapcsolódó marketingmunkával tudott sikeres lenni 
a turisztikai piacon.  

 

A meglév ő programozási dokumentumok áttekintése – benne: a t ervezett és 
meg nem valósuló fejlesztések; a fejl ődésről való gondolkozás változása 
turizmus területén 2005-2012 között; a fejlesztéspo litika által át nem fogott 
kapcsolódó folyamatok hatása 

 

A fejlesztés sikerének egyik legfontosabb kulcsa a fentieken kívül kétségtelenül az 
volt, hogy a régió fejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok megegyeztek a 
turisztikai fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokkal. Alapvetően három 
turisztikai terület:  
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- az egészségturizmus,  

- a kulturális turizmus, és  

- az ökoturizmus fejlesztése  

került ezen dokumentumokban meghatározásra. A turizmus területe továbbá nagy 
lehetőséget kapott a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól azzal, hogy a 
rendelkezésre álló keretből a legnagyobb részt turizmusra terveztek elkölteni a  
regionális operatív program keretéb ől.  

 

Összességében azt állíthatjuk, hogy az időszakra meghatározott főbb fejlesztési 
célok nagyjából-egészéből teljesültek, de a részcélok közül több nem valósult meg. A 
tervezési dokumentumok például fontos célként kezelték az egészségturisztikai 
szolgáltatók részére, hogy egyedi, jól megkülönböztet ő szolgáltatásokat és jól 
elkülöníthet ő célcsoportokat érjenek el, annak érdekében, hogy minél kevésbé 
legyenek egymás piaci vetélytársai, de ez a cél nem teljesült , vagy csak 
részlegesen. 

 

Fontos induló cél volt a turizmus térbeli és időbeli koncentrációjának csökkentése, 
melyből az időbeli koncentrációt sikerült mérsékelni  a tavaszi és az őszi hónapok 
egyre jobb teljesítményével. A térbeli koncentráció nem csökkent , új, jelentősnek 
nevezhető fogadóterület nem tudott piaci sikereket elérni az elmúlt időszakban! 

 

A fejl ődés jelenlegi legsúlyosabb kérdései 

Az egyik legfontosabb fejlesztési kérdés a turizmus fejlődéséhez nem is közvetlenül 
a turizmushoz kapcsolódik: ez pedig a közúti elérhet őség kérdése . A belföldi 
turizmus legfontosabb küldő-területe továbbra is természetesen Budapest és 
környéke, és onnan a régiós célpontok egyértelműen komoly versenyhátrányban 
vannak a megközelítés tekintetében. Elsősorban a régió nyugati és középső részét a 
vetélytársakhoz képest jóval költségesebb és időigényesebb megközelíteni, ami 
rontja a turisztikai szolgáltatók versenyképességét. Emellett a városok és a vidék 
alapinfrastruktúrájának fejlesztése  vezethet ahhoz, hogy ne csak a turisztikai 
enklávékban (zárványokban), hanem az egész régióban otthon érezzék magukat a 
vendégek (ahogy az itt lakók is). 

 

Súlyos kérdés ezen felül a fejlesztések célcsoportjainak kezelése . Erős belföldi 
piac nélkül nincsen fejlődés! A szomszédos Burgenlandban pl. a vendégéjszakák 
90%-a belföldieké. 

Ugyanakkor, az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó indikátorok elsősorban abszolút 
értékben (látogatószám) írnak elő növekedési kényszert. Ez a növekedés számos 
esetben osztálykirándulókat, diákcsoportokat, egynapos látogatókból elért, pusztán 
látogató-szám szerinti növekményt jelentett. A turizmus, a turisztikai szolgáltatók 
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számára igazán fontos célcsoportokat – a szállást és egyéb szolgáltatásokat is 
igénybe vevő célcsoportokat – nem, illetve nem mindig sikerült elérni. Számos 
fejlesztés, közöttük a nagy műemlék-felújításos kiemelt fejlesztések sem tudtak eddig 
vendégéjszaka szám növekedést generálni egy-egy térségben.  

 

Ugyancsak súlyos kérdésnek minősíthető a fejlesztésekkel párhuzamos, 
informatikai fejlesztések elmaradása .  Sajnos nem igazából készültek olyan, a mai 
igényeknek megfelelő szállásfoglalási, jegyértékesítési, szolgáltatás-összekapcsolási 
és különböző piaci folyamatok folyamatos mérését és monitorozását lehetővé tévő 
rendszerek, melyek a jövő fejlődésének alapjai.  

 

A turizmusban a pályázatokon keresztül létrejövő esetleges kapacitás-túlfejlesztés  
a már létező és az újonnan beálló vállalkozásokat is jövedelmez őségi csapdába 
vezetheti . Nyugat-Dunántúl 2010-től felismerte ezt, és a már meglévő kapacitások 
minőségi javítására fordítja elsődlegesen a ROP támogatásokat. 

 

A kialakult (határon átnyúló) turisztikai hálózati,  szervezeti együttm űködések 
és kapcsolatok bemutatása 

Összességében elmondható, hogy a határ két oldalán működő szervezetek 
igyekeznek együttműködni, de ez az igyekezet nem mindig elegendő a piaci 
sikerekhez. A szervezeti rendszerek teljesen mások , (bár most a TDM rendszerek 
magyarországi felállításával közelítünk egymáshoz), és az érdekek is gyakran 
különböz őek. Kevés az információ a határ túloldalának szolgáltatásairól, továbbra is 
vetélytársként kezelik egymást a felek. Kevés olyan csomagajánlat került 
kialakításra, ami a határ mindkét oldalának vonzerejére építve kívánja pozitívan 
befolyásolni az utazási döntést.  

 

Ausztriában a regionális közlekedési szövetségeknek köszönhetően jelentősen 
megemelkedett az elmúlt 15 évben a közösségi közlekedési módok használata a 
turizmus területén. Az elkövetkez ő 10 év várható energia-ár emelkedése még 
erősebb hangsúlyt fektet (a belföldi vendégkör meger ősítése mellett) a 
közösségi közlekedés által elérhet ő turisztikai attrakciók összehangolására és 
közös megjelenésére.  Egy majdani Nyugat-dunántúli Közlekedési Szövetség 
letéteményesei már most készek koordinátorként fellépni egy térségenkénti, 
kistájankénti vonzerő-csoport összeállítása utáni közös idegenforgalmi-közlekedési 
kommunikációban. Nyugat-Dunántúl 12 tájegysége kiválóan alkalmas erre. 

 

A következ ő időszak legfontosabb fejl ődési irányai; benne a határon átnyúlóan 
megvalósítható fejlesztésekkel, az együttm űködések tervezett folyamatával 
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A fejlesztési irányok és hangsúlyok meghatározásához szükséges egy részvételi 
alapú, konzultatív regionális turizmus stratégiai t ervezési folyamat . 

 

A nyugat-dunántúli termálfürdő-fejlesztések az elmúlt tíz évben egyértelműen a 
Wellness, családi wellness piaci szegmens felé nyitottak. A következő időszak 
hosszútávon is meghatározó termál-fejlesztési kérdése: a wellness profil 
megerősítése vagy a gyógyturizmus bázisainak a megújítása  lesz-e a 
következ ő időszak els ődleges fejlesztési célja?  

 

Az egyik legnagyobb magyarországi kihívás a turisztikai kínálat márkázható 
programcsomagokként való piacra vitele.  Ebben szerepet játszhat a TDM 
szervezeteinek további, lépésről-lépésre történő fejlesztése, a turisztikai 
szezonhosszabbító tevékenységek folytatása, és az informatika erősebb 
megjelenése a szolgáltatás-fejlesztésekben. 

 

A turizmus Nyugat-Dunántúlon belüli beágyazottságát és jövedelmezőségét, ennek 
megfelelően regionális gazdasági szerepét jelentősen megerősítheti a helyi 
mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket el őállító termel őkkel való 
szervezett üzleti kapcsolat kialakítása.  A nyugat-dunántúli termelők az elmúlt évek 
fejlesztéseinek köszönhetően kellő minőségű és mennyiségű kínálatot tudnak 
nyújtani a turisztikai szolgáltatóknak. Ennek a régóta várt összekapcsolódásnak a 
lehetősége különösen megnövekedhet, amennyiben a Pannon termál-klaszter és a 
Pannon helyi-termék klaszter érzékeli az ebben rejlő jövedelmezőségi potenciált a 
tagjai számára. Támogatott fejlesztések forráspontja, szervező ereje is lehet ez az 
összefogás. A turisztikai vállalkozások érdeklődését tovább erősítheti, hogy az 
Európai Bizottság pozíciója szerint nem kívánja engedni Magyarország számára a 
„pusztán” üzleti alapú turisztikai beruházások támogatását. 

 

Emellett, a régióban még jelenleg is szűk szolgáltatási szelet, viszont bővítésre 
érdemes a csúcs- min őségű szolgáltatások és feltételek megteremtése  és 
összekapcsolása. 

 

A turizmus fejlesztési irányainak a meghatározásánál Nyugat-Dunántúlon 
hiányoznak, és fájóan szükségesek az egyes projekteken túlmutató, a piaci 
viszonyokat érint ő kutatások és a természeti er őforrásokat felmér ő elemzések 
(pl. termálforrások tartalék-kapacitásainak mérése) . 

 

A helyzetfeltáró műhelymunkában megfogalmazódtak konkrét fejlesztési szándékok 
is, amelyek a stratégiai folyamat során kerülhetnek beágyazódásra és kifejlesztésre. 
Így például: 
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• A kiemelt turisztikai központok multimodális és közösségi közlekedési 
elérhetőségének a javítása (légi-, vasúti, közúti elérhetőség javítása) 

• Termálturizmushoz kötődő gyógyhely- és szanatóriumi fejlesztések 

• Hiányzó nemzeti parki látogatóközpont fejlesztése 

• Kerékpáros turizmus egymással összekapcsolódó továbbfejlesztése 

• Környezettudatos vendégkör megszólítása, környezet- és energia-tudatos 
vállalati fejlesztések előtérbe kerülése. 
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V.5.5. A közlekedés és mobilitás a Nyugat-Dunántúlo n 

 

A régió közlekedését alapvetően meghatározza, hogy négy országgal – Szlovákia, 
Ausztria, Szlovénia, Horvátország – határos. A régió előnyös elhelyezkedése  miatt 
Magyarország nyugati kapuja, mivel itt lépnek hazánk területére a legjelentősebb 
közúti, vasúti és vízi közlekedési útvonalak Európa legfejlettebb térségei felől. A 
régiót három Helsinki közlekedési folyosó is érinti, az egyik a IV. számú 
páneurópai közlekedési folyosó, amely Európa nyugati felét köti össze a Balkánnal, a 
másik a VII. számú, amely a Duna folyam vízi útját jelöli, míg a harmadik az V. 
páneurópai közlekedési folyosó, illetve ennek egyik alága a V/B. jelű folyosó. A IV. 
számú folyosó része az M1, M15 gyorsforgalmi út és a Budapest-Hegyeshalom 
vasútvonal, míg az V. számúé az M7 autópálya, amely Letenyénél Horvátországgal, 
az M70 gyorsforgalmi út pedig - az V. sz. folyosó részeként - Tornyiszentmiklósnál, 
Szlovéniával teremt kapcsolatot. Ugyanezen közlekedési folyosó vasúti ága, a Boba-
Zalaegerszeg-Bajánsenye-országhatár (Hodoš) vonal. 

A régió nemzetközi összeköttetése  a többi magyar régióval összehasonlítva 
mindenképpen átlag feletti , azonban fekvéséb ől is adódik, hogy országosan 
peremhelyzet ű, azaz a központtól (Budapest) távol fekszik és sok  esetben az 
összeköttetés sem tökéletes. 

Emellett mindenképpen ki kell térni a régió belső kohéziójára. A térség 
elengedhetetlen gazdasági érdeke a régión belüli együttműködés erősítése, melynek 
egyik alapfeltétele a megyeszékhelyek közötti minőségi közúti és vasúti eljutás 
biztosítása. Ebbe bele tartozik a jelenlegi első és másodrendű főutakon lévő átkelési 
szakaszok kiváltása település elkerülő utak építésével. Ezt csak az észak-déli irányú 
közlekedési folyosó tudná kiszolgálni. A Nyugat-dunántúli Régióban hiányzik egy 
markáns, észak-déli irányú közlekedési folyosó , jelenleg ezt a szerepet a 86. 
számú másodrendű főút látja el. A főút erősen túlterhelt – egyes szakaszain akár a 
napi 15 ezer gépjárm ű is elhalad. Ezenkívül, az elkerül ő utak hiánya, valamint a 
sokszor nem megfelel ő vonalvezetés és a m űszaki állapot romlása is szerepet 
játszik abban, hogy a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési tervei  között 
szerepelnek az M9 és M86 gyorsforgalmi utak és egy minőségi vasútvonal, 
amely mind a régió bels ő kohéziója tekintetében, mind pedig a balti-adriai 
relációban kiemelt jelent őségű, miközben a nevezett páneurópai folyosókat is 
összeköt ő szereppel bírna.  

A régióban az országos átlaghoz képest kiugró a törpe és aprófalvak száma 
(különösen Zala és Vas megyében). A települések megtartó ereje a városi és falusi 
lét egyensúlyának helyreállításában, a fokozódó mobilitási igények megfelelő 
kielégítésében rejlik. Ehhez szükséges a kistelepüléseket feltáró új összeköt ő 
útszakaszok építése, valamint a határon átnyúló, je lenleg hiányzó 
infrastruktúra szakaszok visszaépítése. Még ennél i s égetőbben szükséges a 
kistelepülések között meglév ő alsórend ű közúthálózat karbantartása és 
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felújítása. A közigazgatási reform következtében a járások kialakítása, a 
közoktatás és az egészségügy átalakulása miatt jele ntősen változni fognak a 
közösségi közlekedés térségi „mintái”. Ez alkalmazk odást igényel.  

A régiót jelenleg több nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal érinti, amelyek 
biztosítják a kapcsolatot a főváros és a szomszédos országok között Hegyeshalom, 
Rajka, Sopron, Szentgotthárd, Bajánsenye, Murakeresztúr határátkelőkön keresztül. 
Az észak-déli vasúti összeköttetésben nagy szerepe van a Győr – Celldömölk - 
Szombathely, Sopron-Szombathely, Szombathely-Nagykanizsa vonalaknak. A 
régióban két vasúttársaság van jelen : a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. Főbb 
vasúti gócpontok: Győr, Sopron, Csorna, Szombathely, Celldömölk, Porpác, Zalabér-
Batyk, Zalaszentiván, Zalaegerszeg, Zalalövő és Nagykanizsa.  

A régió életében az egyik legjelent ősebb vasúti beruházás, a Sopron – 
Szombathely - Szentgotthárd vasútvonal teljes felúj ítása, illetve villamosítása 
volt. A Sopron-Szombathely–Szentgotthárd-vasútvonal  korszer űsítésével 
együttesen javultak az autóbusz kapcsolatok, parkol ók, városi közlekedési 
elemek és kerékpártárolók épültek (több mint 45 mil liárd forint értékben). 
Ennek köszönhet ően az elmúlt 2 évben 7%-kal és 7,8%-kal n őtt az ezt az utat a 
közösségi közlekedésben megtév ők köre.  

A régióban a volántársaságok regionalizációjáig négy volántársaság  (Kisalföld 
Volán Zrt., VASI VOLÁN Zrt., Zala Volán Zrt., G-Busline Kft.) végzett közszolgáltatási 
szerződés alapján személyszállítást. A költséghatékonyság, és a racionalizálás elvét 
követve négy megye  (GYMS, VAS, VESZPRÉM, ZALA) volántársaságainak 
regionalizálási folyamata zajlik napjainkban , Szombathely pedig a négy megye 
volántársaságának központjául fog szolgálni a közeljövőben. 

Bár a régió közúti közösségi közlekedési ellátása összességében  jónak 
mondható , a kis szállítási volument adó perifériális helyzet ű aprófalvas térségek  
ellátásának megoldatlansága jelentős gondot jelent. Befolyásolja a közszolgáltatások 
(oktatás, egészségügy, szociális) ellátási színvonalát, ezáltal nagy hatással van e 
térségek lakosság megtartó erejére is. Leginkább jellemző a nagyobb városok 
környezetében az agglomerációs közlekedés, az ingázás. A vasúthálózatra 
jellemz ő, hogy a nagyobb városok környezetében sugaras elrendezés űek, e 
településeken keresztül valósulnak meg leginkább átszállással történő utazások a 
főváros irányába, illetve nemzetközi irányokba. E tekintetben kiemelkedik Gy őr, 
Sopron és Szombathely  szerepe. 

A régióban két jelent ős, regionális szerepkör ű repül őtér  található. Az egyik a 
Balaton melletti Sármelléki  repülőtér, a másik a Győr melletti Pér repülőtere. Ezek 
mellett további, elsősorban sportcélú repülőtér található a régióban, így 
Fertőszentmiklóson, Szombathelyen, Zalaegerszegen (Andráshida), Nagykanizsán 
(Bajcsa), illetve Zalakaroson. Az utóbbi négy repülőtér füves leszállópályával 
rendelkezik, nem nyilvános le- és felszálló helynek minősülnek. A szombathelyi 
repülőtér fejlesztésére fejlesztési dokumentum készült. 
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A régióban gyakorlatilag csak egyetlen hajózható vízfolyás van, a VII. Helsinki 
Folyosót is jelentő Duna. A vízi turizmus szempontjából fontos folyóvizeink a Rába, a 
Mosoni-Duna, a Mura és a Zala. A keszthelyi és a balatongyöröki kikötő révén a 
régió érintett a balatoni személyhajózásban is. A régió egyetlen kiépített és 
folyamatosan m űködő áruforgalmi kiköt ője a Győr-göny űi országos 
közforgalmú kiköt ő. Az Öreg-Dunán Dunaremete-Lipót térségében folyamatban 
van a Bősön keresztül Csallóközzel történő komp-összeköttetés kiépítése. 

 

V.5.5.1. ábra: A Közép-Európai Közlekedési Folyosó útvonala (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat) 

A Közép -Európai Közlekedési Folyosó 
Kezdeményezés megalakulásában és életében 
Nyugat-Dunántúl kulcsszerepet játszik.  Ez egy 
Közép-Európában született kezdeményezés. Mit is 
jelent a CETC-Route65 mozaik szó? Hat ország 11 
régiójának erőfeszítése azért, hogy a Baltikumtól az 
Adriáig egy új multimodális közlekedési folyosó 
épülhessen ki. A legendás amerikai Route 66 
mintájára, a közép európai Route 65. Méghozzá azon 
a természet adta folyosón, amely Európa nagy 
hegységeit, az Alpok és a Kárpátok hegyeit elkerüli. 

Az Európai Unió b ővítése után Közép-Európában a 
vertikális szállítási útvonalakon a forgalom 
jelenősen megn őtt, Nyugat-Dunántúl teljes 
szakaszán több mint 100%-kal. Ezek a forgalmi 
adatok intenzív gazdasági kapcsolatokat fednek, 
amelyek indokolttá teszik ennek a hiányzó észak-déli 
kapcsolatnak a kiépítését. 

Ezt tapasztalva 2004-ben svéd, lengyel, cseh és 
szlovák régiók megállapodást írtak alá egy a Balti 
tengertől – akkor még Pozsonyig kiépítendő 
közlekedési folyosó létrehozására. Majd 2007-ben 
újabb szlovák, magyar és horvát régiókkal kibővülve 
került elfogadásra a Közép-Európai Közlekedési 
Folyosó Kezdeményezés létrehozásáról szóló Politikai 
Nyilatkozat. 

Cél, hogy a CETC-Route65 közlekedési tengely teljes 
szakasza a TEN-T felülvizsgálata során, mint hivatalos 
észak-déli hálózati elem a Transz Európai Mag-
Hálózat részévé váljon. Erre a Bizottsági döntési 
fázisban nem került sor (!). Ma a Nyugat-Dunántúli 
szakaszok a TEN-T kiegészítő hálózatának 
szakaszaiként nevesítettek. Folyik az érvek feltárása a 
most még nyitva álló Európai Parlamenti pozitív döntés 
érdekében.  

Nyugat-Dunántúl természetesen érdekelt a Balti tenger 
keleti felével összekötő másik, a Pozsonytól az útját 
Gdanskig folytató közlekedési folyosónak a teljes 
kiépülésében is. Ezt az összeköttetést a harmadik 
évezred Borostyánkő útjának is nevezik. Ez utal arra, 
hogy ezen az egykor Borostyánkő útnak nevezett 
kereskedelmi, szállítási útvonalon bonyolították le a 
Baltikum és az Adria közötti kereskedelmet. 
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A Nyugat-Dunántúli M9/M86-os észak-déli gyorsforgal mi szakaszok kiépítése 
azonnali szükség. A kiépítés 2007-2013 közötti jele ntős halasztódása egész 
Magyarország számára veszteséget jelent, és veszély ezteti az itt él ők 
biztonságát. 

A 86-os jelzésű, Mosonmagyaróvárt és Rédicset összekötő főút tehermentesítését 
és állapotának javítását megcélzó fejlesztési terveket már a korábbi koncepciók is 
napirendi pontra tűzték, ellenben a kisebb-nagyobb javításokon kívül jelentősebb 
beavatkozások még nem történtek meg. 

A 86-os főút problematikája mindhárom megyét érinti, hiszen Zala megyében 38 km, 
Vas megyében 82km, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 67 km útszakasszal 
rendelkezik. A legnagyobb probléma elsősorban a főúton áthaladó óriási teherautó 
forgalom, mely leginkább a Balti-államok, orosz, cseh, szlovák és olasz 
tranzitforgalmát takarja. Az alább táblázat is jól mutatja, hogy vannak útszakaszok 
(Zala megye), ahol megtriplázódott a teherforgalom, de az egész útszakaszra 
vonatkozóan az évi átlagos tehergépkocsi forgalom is megduplázódott a 2000-es év 
óta. Ezek a statisztikák is mutatják, hogy a régió egyik központi kulcskérdése e főút 
tehermentesítése, illetve gyorsforgalmi úttá fejlesztése.  

A 86-os  főút évi átlagos tehergépkocsi forgalmának adatsora ( 2000-2011) 

Évi átlagos tehergépkocsi 
forgalom a 86-os f őúton 

(jármű/nap) 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

A főút 187,347 km hosszú teljes 
(Rédics-Mosonmagyaróvár) 

szakaszán 
749 1.012 1349 1644 1.974 1.888 1.578 

A főút 67,351 km hosszú Győr-
Moson-Sopron megyei szakaszán 

1.196 1.282 1.508 1.819 1.762 1.888 1.616 

Győr-Moson-Sopron megye 
legforgalmasabb szakaszán 
(Csorna 85-ös főúttal közös 

belterületi szakaszán) 

2.686 2.933 4.842 5.019 4.305 3.909 3.645 

Vas megye legforgalmasabb 
szakaszán (Szombathely elkerülő 

szakaszán) 
1.494 1.879 2.441 2.336 3.670 2.914 2.889 

Zala megye legforgalmasabb 
szakaszán (a szlovén határ 

közelében) 
591 718 1.891 2.698 3.650 1.924 1.750 
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V.5.5.2. ábra: A 86-os főút tehergépkocsi forgalmának adatsora 

A közlekedés fejl ődésének legfontosabb kérdései a Nyugat-
Dunántúlon: 

- 86-os út forgalmi adatain is látható, hogy csökkenteni kell a főút forgalmát, 
illetve megvalósításra vár a gyorsforgalmi út kialakítás; 

- Győrtől Székesfehérvár, Veszprém, Pápa felé kiinduló utak fejlesztése, illetve 
Győrön át Dunaszerdahely felé haladó kamionforgalom terhelésének 
csökkentése. 

- A Győr-Pér vasútvonal kialakítása a péri repülőtér miatt. 

- Győr-Pozsony vasúti személyszállítás helyreállítása. 

- Kombinált közlekedési rendszerek kialakítása. 

- Celldömölk bekapcsolása a régió gazdasági rendszerébe, mert jelenleg a 
város és vidéke nehezen megközelíthető; 

- Egy jövőbeni fejlesztési terv: Szombathely- Sárvár- Celldömölk- Pápa 
útvonalfejlesztés, elsősorban a pápai repülőtér miatt (mely nem csak katonai, 
hanem polgári és cargo funkciókat is ellátna). Egy kiváló minőségű főúttá való 
fejlesztése. 

- Nagykanizsa logisztikai központtá való fejlesztése. 

- További együttműködések létrehozása a közlekedésben illetékes szervezetek 
közt. Jó példa erre a GySEV és a volántársaságok együttműködései.  

- A volántársaságok reformjával a cél a hatékonyság és együttműködések 
növelése, illetve a színvonalasabb szolgáltatások kialakítása (közös 
informatikai rendszer). 

- Az öt megyei jogú városnak kiemelt szerepe van, illetve kell, hogy legyen a 
közlekedési folyamatban: ugyanakkor, közös probléma a városokon átmenő 
nagy volumenű kamionforgalom, illetve a kötött pályás elővárosi közlekedési 
rendszerek helyzete (cél: az „élhető” város). 

- Térségi közlekedési szövetségek kialakításának lehetőségei, céljainak és 
eszközeinek a meghatározása. 

- Különleges fejlesztői figyelmet igényel, hogy az EU-Magyarország tárgyalási 
folyamatban a jelenlegi állás szerint a 2014-2020. évi programokban a 4 és 5 
számjegyű utak fejlesztése nem vagy csak nagyon szigorú feltételek mellett 
lesz támogatható. Ez a kistelepülések elérhetőségének a javulását szinte 
ellehetetlenítené. 
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Alsórend ű közútfelújítások Nyugat-Dunántúlon, 2007-2012 

 

 

V.5.5.3. ábra: A NYDOP 2007-2012 keretében felújított mindösszesen 81 km hosszúságú alsórendű 
közutak területi eloszlása, a külső- és belső perifériális helyzetben lévő kistérségek részesedésének 

kritikusan alacsony aránya (Forrás: NYDRFÜ, 2012. november). 

 

A kialakult (határon átnyúló) hálózati, szervezeti együttm űködések 
és kapcsolatok bemutatása 

 

- AT-HU ETE 2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség 
javítása: 

- GreMo Pannonia 2008-2011: Határon átnyúló mobilitás Burgenland-Nyugat-
Magyarország 

A projekt során különböző tanulmányok és tervezetek születtek meg a 
közlekedéssel és a mobilitással kapcsolatosan, illetve egy közös tervezésű és 
fejlesztésű közlekedésinformációs rendszer is elkészült. A GySEV mint a 
hazai projektpartner vett részt a közös munkálatokban, három osztrák oldali 
partnerrel együtt. 

- Transborder: Az Ágfalva és Somfalva közti kapcsolatok helyreállítása 

A projekt keretében létrejött legfőbb megvalósítások történnek meg: a két 
település közti útszakasz kiépítése, kerékpárhálózat létrehozása, illetve a 
társadalmi és kulturális kapcsolatok helyreállítása. A projekt két partnere a az 
érintett települések önkormányzata. 

- Landmark- rubber: Határkő- Radír- Közösen a határtérség átjárhatóságáért 
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A magyarországi Zsira, illetve az ausztriai Locsmánd (Lutzmannsburg) és 
Nikitsch településeit összekötő út fejlesztése, illetve különböző ökoturisztikai 
programok és rendezvények létrehozása a kerékpárosok számára.  

- A további együttműködések és közös közlekedésfejlesztési koncepciók 
megteremtése érdekében további 3 projekt partnerei is közösen dolgoznak, 
hogy mind a kerékpáros, mind a közúti, mind pedig a vasúti összeköttetés a 
két állam közt megfelelő és minden igényt kielégítő lehessen. 
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V.5.6. Vidéki területek fejl ődése a Nyugat-Dunántúlon 

 

A vidéki fejl ődést meghatározó folyamatok a Nyugat-Dunántúlon 

 

A Vidékfejlesztési Operatív Program teljes kerete a 2007-2013-as időszakra 4 747 
488 379 EUR, ami négy tengely és a Technikai Segítségnyújtás keret között oszlik 
meg. A vidék fejlesztésére a teljes program 21%-a irányul, és az alábbi táblázatból 
az is jól látható, hogy a pályázható intézkedések nem a vidék legsúlyosabb 
problémáira adnak választ. A Leader aránya, ahol elméletileg komplex és integrált 
térségi stratégiák mentén lehetne fejlesztéseket támogatni, elenyésző (4%).  

 

Míg a Vidékfejlesztési Program III. tengelye az 500 és 1000 f ő alatti településeket  
és a 33 leghátrányosabb helyzet ű kistérséget is népességarányuknál magasabb 
mértékben támogatja, addig a teljes Nemzeti Fejlesztési Terv inkább a városias 
térségeket preferálta.  

 

V.5.6.1. ábra: Az ÚMVP-ben III. tengely támogatásainak megoszlása 

 

A 2007-2013 közötti Regionális Operatív Programok kötelezettségvállalásaiból 
ellentétes tendencia olvasható ki. Ha az egy főre jutó támogatásokat vizsgáljuk, azt 
tapasztaljuk, az egy főre jutó támogatás a népességlétszámmal növekszik, ahogy ezt 
az alábbi ábra is bemutatja. 
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V.5.6.2. ábra: Az ÚMFT ROP egy főre jutó támogatása településméret szerint 

 

Az ÚMFT Regionális Operatív Programjaiban kb. 1,170 mr d Ft . vehető igénybe 
2007-2013 között, míg az ÚMVP III. tengelyéb ől csak kb. 188 mrd Ft .  

Ugyancsak hátrányt jelent a kisebb létszámú települ ések nem agrárjelleg ű 
vállalkozásai számára, hogy az ÚMVP mikrovállalkozá sokat támogató 
intézkedése egyes jellemz őiben (pl.: el őleg hiánya, 3 év helyett 5 éves vállalási 
időszak, pénzügyi tábla 10 évre el őre tervezése, hiánypótlás hiánya, 
alacsonyabb támogatási összegek) kevésbé vállalkozó barát, mint az ÚMFT 
hasonló intézkedése. 

A vidéki területek fejlesztéspolitikai hátránya közvetett módon növelheti az 
elvándorlást. Emellett, más nemzeti szabályozások és gazdasági folyamatok továbbá 
olyan mértékben gyakorolhatnak hatást a vidéki életre, aminek az ellensúlyozására a 
Vidékfejlesztési Program intézkedései önmagában nem elegendők. 

 

LEADER Források a Nyugat-Dunántúlon  

A Nyugat-dunántúli 13 LEADER Helyi Akció Csoport (HACS) 2012. év eleji 
kimutatások alapján a következő forrásokkal gazdálkodhat a 2007-2013-as 
programozási időszakban. 

Forrás Összkeret (€) 

ÚMVP III. tengely 4 intézkedése (falumegújítás, vidéki örökség, turisztika, 
mikrovállalkozás fejlesztés) – ÚMVP 312, 313, 322, 323 

56 053 286 

LEADER fejlesztési források – ÚMVP 411, 412, 413 (421?) 19 681 254 

HACS működési forrás – ÚMVP 431, 341 2 678 075* 

Összesen  78 412 615* 

* A HACS működési forrás összege becslés, mivel az IH 2011-től az egyes HACS-ok vonatkozásában 
csak forint összegű meghatározást ad. 
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A régióbeli HACS-ok 75,7 millió € , azaz körülbelül 21 milliárd forint fejlesztési 
forrás  helyi pályáztatásában működtek közre. Ezen források túlnyomó többsége 
(átlagosan 75%-a) központilag meghatározott cél ra, azaz az ÚMVP III. tengely 4 
intézkedésére kerülhet leköltésre. Ezen intézkedések csak „LEADER-szer űen” 
kerültek megvalósítás ra, a LEADER program területfejlesztési hatása nem 
jellemezte őket. Az egymást követő támogatási körökben a HACS-ok egyre nagyobb 
mozgásteret kaptak az intézkedések keretein belül támogatandó projektek körének 
kiválasztásában. Az első körben (2008) a HACS joga  szinte csak arra 
korlátozódott , hogy mennyi forrást biztosít a központilag meghatározott pontozási 
szempontok alapján az adott támogatási rangsorra. A 2012-ben meghirdetésre 
kerülő harmadik, egyben utolsó támogatási körben már „átsúlyozhatta” az értékelési 
szempontokat, dönthetett arról, hogy egy intézkedésen belül mely célterületeket nem 
hirdet meg. 

Az ÚMVP III. 4. intézkedésénél a „LEADER-szerű” megvalósítás mindezek ellenére 
egyértelműen pozitívnak mondható a vidék szempontjából. Egyik legfontosabb előny 
a központi meghirdetéssel szemben, hogy sokkal kiegyensúlyozottabban lehetett 
lekötni a forrásokat, hiszen ez a forrás biztos, hogy az adott HACS térségében kerül 
felhasználásra. 

 Az ÚMVP III. pályázatok ügyintézése  jellemzően túlterhelte a 
munkaszervezeteket  és elvonta a kapacitásokat a hagyományos LEADER 
tevékenységektől (együttműködés, tervezés, projektgenerálás stb.). Az ÚMVP III. 
intézkedésekkel kapcsolatos „munkatömeget” jól szemléltetik a mikrovállalkozás és 
turisztika jogcímek első két támogatási körének (2008. ill. 2009.) 13 Nyugat-dunántúli 
HACS-ra vontakozó adatai: 

Jogcím 
Beérkezett igény Támogatott projektek 

db Ft db Ft 

Mikrovállalkozások létrehozása és 
fejlesztése TK1 

246 4 358 551 443 99 1 516 984 157 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
TK1 

204 4 755 119 894 65 1 363 425 889 

Mikrovállalkozások létrehozása és 
fejlesztése TK2 

167 1 609 499 687 92 884 845 069 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
TK2 

164 3 289 762 212 74 1 058 778 566 

Összesen:  781 14 012 933 236 330 4 824 033 681 

 

A tényleges LEADER forrásokat – amely sajnos csak a kisebbik része keretnek 
(25%) - az akciócsoportok a helyi projektötleteket, adottságokat figyelembe véve 
helyben készült Stratégia, célok mentén pályáztatják ki. 

 

A Programozási dokumentumok áttekintése – a terveze tt és meg nem valósult 
fejlesztések  
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- Az EMVA vidékfejlesztési intézkedéseiben (III. és IV. tengely) a nyertes projektek 
csak mintegy 70%-a valósul meg. Oka: túlszabályozottság (9 hónapon belüli 
kezdés, kifizetési kérelem benyújtásának elnyújtása, a módosítási lehetőségek 
minimálisak, értelmetlen kötöttségek mind az építési mind az egyéb 
tevékenységek esetében, nincs hiánypótlás);  

- A tervek szerinti fejlesztéseket „sablonra” kell igazítani, így nem láthatóak, melyek 
is voltak a valódi tervek, fejlesztési elképzelések (nincs lehetőség a 
projekttevékenység valódi leírására a pályázati anyagban); 

- Az előleg hiánya és az alacsony támogatási összegek mind a civil, 
önkormányzati, vállalkozói szektor számára visszatartó erő; 

- Még a Leader menedzsment szervezetek sem kaptak megfelelő kondíciók mellett 
előleget, amely súlyos likviditási problémákat okozott a HACS-ok több mint 70%-
ánál; 

- Az alacsony támogatási intenzitás, értelmetlen tematikus és földrajzi 
lehatárolások, a túlzott szabályozottság hátráltatták a vállalkozásfejlesztést 
(általánosságban alacsony volt a Leader térségekben a vállalkozói aktivitás, 
holott a stratégiák zöme gazdaságfejlesztést szeretett volna felvállalni). 

- A központi kiírások széles köre – központilag meghatározott támogatási 
tevékenységekkel –, ami ellene hat a helyi stratégiák megvalósításának; 

- Sok helyütt gyenge Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák készültek. 

 

A fejl ődésről való gondolkodás változása 2005-2012 között a vid ékfejlesztés 
területén:  

- pesszimizmus erősödése 

- egyéni utak közös utak helyett – de már megjelent a hálózatok fontossága, a 
hálózati menedzsment tudás és alkalmazása iránti igény 

- egyértelművé vált, hogy csak partnerségben lehet „messze” eljutni 

- általános felismerés lett, hogy csak hosszú távú, de belátható, realisztikus térségi 
stratégiákkal lehet egy térséget előre lendíteni (ehhez szükség van képzésekre, 
európai kitekintésre, tudásátadásra, tapasztalatcserére, spontán, informális 
tanulási formákra) 

- világos, hogy a „terepi munkát ellátó vidéki menedzsmentet” kell erősíteni – a 
Leader munkaszervezetben, mint vidéki menedzsment hálózatban rejlő erőt és 
lehetőséget szükséges kiaknázni a jövőben az európai minták alapján 

 

A LEADER program egyik legnagyobb hozzáadott értéke, hogy a helyi problémákra 
az érintettek saját maguk keresnek, dolgoznak ki megoldásokat és ezek 
megvalósításához eszközöket is kapnak a fejlesztési források és HACS 
menedzsment képében. Kérdés, hogy a Nyugat-dunántúli HACS-ok vajon jól 
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azonosították be a legfontosabb problémákat és azok ra megfelel ő válaszokat 
adtak-e?  

HACS szinten az a benyomás, hogy ezt a kérdéskört nem vizsgálta, nem vizsgálja 
senki. A 2008-ban és 2011-ben készült Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákat 
mindenféle visszajelzés , átdolgozási javaslat nélkül elfogadták egyt ől egyig  mind 
a 96 hazai HACS vonatkozásában. Úgy tűnik, hogy a stratégia-tervezésnek csak a 
bürokráciája (aláírások, dokumentumok, nyilvánosság ellenőrzése stb.) került jó 
alaposan kigondolásra és számonkérésre, a tartalom szinte egyáltalán nem. 

Ahhoz, hogy a LEADER ne csak egy pályázati forrás legyen a sok közül, szükség 
van arra, hogy a fejlesztések jól megtervezett, egyedi stratégiák mentén egy irányba 
hassanak. A régi EU tagállamok (pl. Ausztria) helyi stratégiáinak színvonalát – 
véleményem szerint – a hazai és régióbeli HVS-ek még nem érik el. A jelenlegi 
programozási időszakban jobb stratégiák csak abban az esetben születnek, ha a 
helyi szereplők (munkaszervezet, döntéshozók stb.) önállóan igyekeznek a 
látókörüket szélesíteni, legjobb (pl. tervezési) gyakorlatokat adaptálni, innovációs 
műhelyeket kialakítani, térségen kívül kapcsolatokat keresni stb. Ezt egyébként a 
jelenlegi keretek között nem várja el tőlük senki. Megfigyelhető, hogy a 2008-ban 
készült első stratégiák 2011-es felülvizsgálatakor a HACS-ok figyelték egymás 
korábbi célterületeit, aktuális tervezését és átemeltek számukra is hasznosítható 
elemeket. 

 

Régióbeli akciócsoportok  

Összesen 13 db*LEADER Helyi Akciócsoport  (HACS) kapott jogosultságot a 2008. 
év elején megtervezett Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának megvalósítására a 
Nyugat-dunántúli régióban : 

• Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület 
• Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület 
• Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 
• Őrség Határok Nélkül Egyesület 
• Pannónia Kincse LEADER Egyesület 
• Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 
• Sághegy LEADER Egyesület 
• Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 
• UTIRO LEADER Egyesület 
• Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület 
• Zala Termálvölgye Egyesület 
• Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 
• Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 

*A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig HACS Keszthely térségében még 
érintette a Nyugat-dunántúli Régiót, de alapból a Közép-dunántúli Régióhoz tartozott 
tevékenységében. 
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Nyugat-Dunántúlon a HACS-ok a nagyobb városokat (pl. Nagykanizsa, Szombathely, 
Győr) leszámítva minden települést lefedtek  tevékenységükkel (a kisvárosokat is: 
pl. Zalaszentgrót, Hévíz). 

A helyi közösségek  

Az akciócsoportok nyitott módon szervez ődtek és m űködtek.  A HACS-ok 
tevékenységében bármely helyi szereplő részt vehetett és a legtöbb esetben az 
önkormányzatok, aktív civil szervezetek, közösségért tenni akaró vállalkozók 
valamennyien taggá váltak a LEADER szervezetben. 

A HACS-ok tevékenységében részt vevő helyi szerepl ők az elmúlt években (a 
kísérleti és az AVOP LEADER+ kapcsán korábban is) értékes tapasztalatokat 
szereztek a közösségi tervezés, helyi pályáztatás, döntéshozatal és 
érdekképviselet területén . 

A LEADER HACS-ok fontos terepei voltak az együttműködésnek, egyfajta 
„fejlesztési ügynökségi” szerep et kezdtek betölteni a saját térségükben. Legtöbb 
helyen már korábban is működtek, működnek ugyan (civil, vállalkozási vagy 
közszférához tartozó) „menedzsment” szervezetek, pl. van ahol az önkormányzatok 
társulása tölt be hasonló funkciót. Sok térségben azonban kizárólag a LEADER 
HACS-ok biztosítanak „valódi beleszólást”  a térségi fejlesztésekbe  a helyi 
közösség számára, s ez az állítás az önkormányzati társulások 2012. december 31-i 
átalakulását követően még helytállóbb lesz. 

A HACS-ok munkaszervezet eiben zömmel adott térségben lakó, felsőfokú 
végzettséggel bíró munkatársak dolgoztak (átlagosan HACS-onként 4 fő), akik 
személyes kapcsolat ot alakítottak ki a pályázókkal és emiatt – a közreműködő 
szervezeteknél megszokottnál – magasabb fokú „tulajdonosi”  szemlélet tel bírtak 
az egyes projektek vonatkozásában. 

Eddig is az volt és a jövőben még fontosabb cél  lesz, hogy az egyes térségekben 
létrejöjjenek felkészült, elkötelezett szakemberekb ől álló vidékfejleszt ő 
kapacitások . A HACS-oknál, különösen a munkaszervezeteknél, döntéshozó 
testületeknél szükség van arra, hogy a megfelelő kompetenciákkal bíró emberek 
határozzák meg a helyi stratégiaalkotást, megvalósítást. 

Sajnos ebből a szempontból a Magyarországon 2008-2011 között biztosított 
LEADER program megvalósítási környezet nem volt eléggé ösztönző, támogató: 

• A HACS munkaszervezetek  2009. őszi akkreditációját követően a HACS-ok 
munkatársai túlnyomórészt  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a 
program kifizetési ügynökségének feladatait végezték  egyfajta „kis MVH 
kirendeltségekként” működve, elvonva a kapacitásokat a vidékfejlesztő 
munkától. 

• A program Irányító Hatóság a és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat nem 
biztosított  a stratégiai tervezéshez és megvalósításhoz megfelel ő szakmai 
támogatást , nem valósultak meg a szükséges kompetenciafejlesztések a 
tervezési csoportok, munkatársak részére. A HACS-ok nem kaptak valódi 
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szakmai visszajelzéseket teljesítményükről, zömmel külső impulzusok nélkül a 
helyi viszonyok, adottságok alapján formálódtak a helyi fejlesztéspolitikák. 

• A fejlődés kerékkötője volt a kiszámítható, támogató környezet hiánya . Az 
évről-évre romló pénzügyi feltételek (többszöri működési forrás elvonás, 
működési költség korlátozása, előfinanszírozási problémák stb.) és politikai 
támadások (pl. egyedi esetek alapján kollektív „megbélyegzés”) gátolták az 
erős, magabiztos, aktív helyi kapacitások kialakulását.  

 

A vidékfejlesztés jelenlegi legsúlyosabb kérdései  

- zászlóshajós programok és élő hálózati – partnerségi, hosszútávon gondolkodó 
térségi vidéki stratégiák hiánya, 

- horizontális elvek helyén való kezelése a mai napig elmaradt a programokban – 
pl. esélyegyenlőség, környezettudatosság, klímaváltozás (biodiverzitás, 
vízminőség, megújuló energiák), 

- a térségi szolgáltatók, termelők hálózatba szervezése elmaradt – közösségi 
tervezés, termékfejlesztés, közösségi marketing, 

- város-vidék kapcsolat hiánya, feladatok pontosítása elmaradt – együttműködés, 
közös tématerületeken közös programok kidolgozása: pl. közlekedés, helyi 
termék, egészségügy, 

- elöregedő társadalomra nem születnek válaszok, 

- mélyszegénységre nincs valódi válasz – a hagyományos integráció és 
foglalkoztatás (közmunkaprogramok) nem tartós válaszok a problémára, 

- az oktatás nem gyakorlati, nem valósul meg az ifjúság bevonása a 
vidékfejlesztésbe (pl. általános iskolás korosztályosok esetében ifjúsági helyi 
akciócsoportok (vagy legalább témaműhely) „Ifjúság Vidékfejlesztési 
Stratégiája – amilyennek én szeretném látni a térsé gemet.”  - elmaradása 

- alacsony a térségek közti hosszú távú szakmai együttműködések – projektekhez 
kötöttek, nem a természetes együttműködésből származó előnyökre (közös 
tudás, tanulás, tapasztalatcsere, kölcsönös előnyök kiaknázása) épülnek, 

- A Vidékfejlesztési Programban foglaltakkal ellentétben az akciócsoportoknak 
rendkívül kevés energiája, ideje és figyelme maradt az előrehaladási folyamatban 
történő önértékelésre, a HVS mentén történő valós fejlesztő tevékenységekre, 
ösztönző és hálózati feladatok teljesítésére, a partnerség aktivizálására, a 
passzívabb társadalmi csoportok bevonására, a LEADER kulcsszempontjait 
magukon hordozó projektek generálására stb. 

 

A HACS-ok körében végzett kérdőíves felmérés keretében 89 akciócsoport adott 
értékelhető választ, amely alapján 88-és 94% között van azon akciócsoportok 
aránya, amelyek a munkaszervezetük teljes kapacitás ának kevesebb, mint 
10%-át tudják az alábbi tevékenységekre fordítani:  a partnerség működtetése, 
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aktivizálása; projektgenerálás és térségi animáció; kommunikációs, promóciós 
tevékenységek; monitoring és értékelés.  

 

Nyitott kérdések  

A korábbi fejezetek ténymegállapításai alapján a LEADER, a közösség vezérelte 
helyi fejlesztés módszertana (CLLD), valamint a töb b alapból való összehangolt 
vidéki fejlesztés-finanszírozás életszerűsége és szükségszerűsége egyértelműen 
megfogalmazódik, röviden az alábbiak szerint:  

1. EMVA LEADER - az eddigi hagyományos, vidékfejlesztési program 
kulcsfontosságú Nyugat-Dunántúl vidéki térségei számára (a fentiekben 
tárgyalt problémák kiküszöbölésével, egy európai Leader megvalósítási 
gyakorlat bevezetésével, lsd. www.transleader.webnnode.hu ) 

2. ERFA – 5% - Szükséges a vidékfejlesztési helyzetelemzésünk első pontjában 
tárgyalt aránytalanságok, problémák kezelése  (Vidéki települések 
aránytalanul alacsony részesedés a ROP-ból, az EMVÁ-ban a 
vidékfejlesztésre aránytalan kevés rendelkezésre álló forrás, valamint a 
vállalkozások számára biztosított EMVA lehetőségek rosszabb kondíciói miatt) 
és a jelenlegi két alap miatti lehatárolási problémáknak a vidéki 
területekre nézvést kedvez ő feloldása.  

3. A Közösség vezérelte helyi fejlesztések (CLLD) módszertannal egy egységes 
stratégia mentén fejleszthetnének a térségek, nem merülne fel az egyedi, 
elszigetelt projektek problémája, és nem jelennének meg a megyénként 
észlelhető jelentősebb “leszakadások” sem – nem folytatódna tovább a város-
vidék közti szakadék elmélyülése. 

4. ESZA – 5% Amennyiben az ESZA is hasonló aránnyal biztosítana forrásokat 
mint az ERFA, akkor a Vidéki térségek foglalkoztatási  és képzési  
problémáira helyben célzottabban  lehetne helyi válaszokat adni, a központi 
egységes intézkedések helyett. (Németországban a képzési vonalon külön 
programot indítottak a HACS-okon keresztül, az ún. “LERNENDE 
REGIONEN” programot. Lsd. Transleader oldal OSZTRÁK tanulmány 5.5 
fejezetét, ahol a program részletes leírása olvasható, valamint mellékletben 
egy HACS Lernende Regionen stratégiája.) 

5. ETE – 5% - Az érintett határmenti térségek esetében ezen alapok 
segítségével, valamint a LEADER 421 segítségével egy jelentős határon 
átnyúló, közös stratégia alapú gondolkodás indulhatna el. 

  



Mezőgazdaság a Nyugat

 

A régióban a megművelhető
fokozatosan szorult vissza a rendszerváltást követ
változások területegységenként, m
szempontjából vegyes képet mutatnak. A használt mez
2000 óta nagyobb mértékben csökkent a régióban, mint országos szinten, a 
legnagyobb változás Zala megye területén figyelhet

 

 

Győr-Moson-Sopron 
megye 

Vas megye 

Zala megye 

Nyugat-dunántúli régió 

Országos 

V.5.6.3. ábra: Használt mez

A földhasználat változását a gyepterületek
helyét elsősorban erdők és a beépített területek foglalták el. 
változásait a következő ábra is jól mutatja: gyakorlatilag a földhasználat minden 
szegmensében csökkenés tapasztalható hol nagyobb, hol kise

V.5.6.4. ábra: A földhasználat változása Nyugat
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Földhasználat változása a Nyugat

gazdaság a Nyugat -Dunántúlon 

űvelhető földterületekhez köthető mezőgazdasági 
fokozatosan szorult vissza a rendszerváltást követően. Ezek a negatív irányú 
változások területegységenként, művelési ágak és termesztett növények 
szempontjából vegyes képet mutatnak. A használt mezőgazdasági területek aránya 

értékben csökkent a régióban, mint országos szinten, a 
legnagyobb változás Zala megye területén figyelhető meg. 

A használt mez őgazdasági terület (ha)

2000 2010 
A változás mértéke 

260 474 256 186 

152 141 149 730 

141 127 131 494 

553 742 537 410 

4 652 448 4 611 606 

V.5.6.3. ábra: Használt mezőgazdasági terület a Nyugat-Dunántúlon

zását a gyepterületek csökkenése is jól mutatja. A gyepek 
ők és a beépített területek foglalták el. Az elmúlt 10 év 
ő ábra is jól mutatja: gyakorlatilag a földhasználat minden 

szegmensében csökkenés tapasztalható hol nagyobb, hol kisebb arányban.

V.5.6.4. ábra: A földhasználat változása Nyugat-Dunántúlon 

Gyepterületek nagysága (ezer ha), 2000
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Földhasználat változása a Nyugat -dunántúli régióban (2000- 2010, ezer 
ha)
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Zala megye 56,5 31,9 

Nyugat-dunántúli Régió 108,5 67,8 

V.5.6.5. ábra: Gyepterületek nagysága Nyugat-Dunántúlon 

A nemzetgazdasági ágak GDP-ből való részesedéséből megállapíthatjuk, hogy az 
országos átlagnál a régióban valamivel nagyobb arányú a mezőgazdaság szerepe, 
főleg Vas megye és Zala megye esetén.  

Megye 
Mezőgazdaság 

aránya a GDP-b ől 

Ipar és épít őipar 
aránya a GDP-

ből 

Szolgáltatások 
aránya a GDP-

ből 

Vas 6,50 41,49 52,01 

Győr-Moson-Sopron 
megye12 

3,4 47,2 49,1 

Zala megye 6 31,45 62,54 

Országos átlag 3,77 31,28 64,95 

Vidéki átlag (Bp. nélkül) 6,16 37,33 56,51 

V.5.6.6. ábra: Főbb ágazatok részesedése a megye GDP-jéből 

A régió mai mezőgazdasági helyzetéhez mindenképp hozzá kell tenni, hogy nem 
csak a termőföldek, hanem az agrár szektorban foglalkoztatott munkavállalók száma 
is jelentős mértékben csökkent az utóbbi években. Vas megyében a teljes 
munkaidős foglalkoztatottak száma a mezőgazdasági ágazatban 2000-ben 4796 fő 
volt, 2010-ben már csak 2395 főt, így egy 50%-os foglalkoztatottsági csökkenést 
diagnosztizálhatunk . Zala megyében nagyobb mértékű visszaesés tapasztalható, a 
2000-es évek számához (5372 fő) képest 41%-ig esett vissza a mezőgazdaságban 
dolgozók száma (2193 fő).  

A foglalkoztatottság visszaesése mellett a működő vállalkozások száma a 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban Nyugat-
Dunántúlon összesen 3180 db-ot számlált 2010-ben, ami alapján az elmúlt években 
kismértékű emelkedés tapasztalható, hiszen 2008-ban 3078 db vállalkozás 
működött. Ez azt mutatja, hogy a mezőgazdaság egyre nagyobb gépesítettséggel 
működik, ami az elkövetkező évtized várható energiaár-viszonyai mellett jelentős 
kockázatot jelent. 

A régióban a szántók (490 600 ha) mintegy 66%-át (327 000 ha) a gabonafélék 
foglalták el 2010-ben, bár a növények megoszlásának alakulását az olajos növények 
vetésterületének növekedése jellemzi az alternatív növényfajok vetésterületének 
kárára. A cukorrépa termesztése a honi feldolgozóüzemek (a régióban a petőházi 
cukorgyárat érintő) bezárásának köszönhetően óriási mértékben visszaesett, 
ellentétben a repcemaggal, melynek termelése az elmúlt 10 évben megtriplázódott. 
Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy a régióban (de az országban is) jelentősen 
visszaesett az állattartás, így az ehhez köthető takarmánynövények termelése is 
jelentős mértékben csökkent.  

                                                           
12 2009-es adat 
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  Jelent ősebb változások az elmúlt 10 évben   

 2000 2010 

 Cukorrépa Repcemag Sertésállomány Cukorrépa Repcemag Sertésállomány 

Győr-
Moson-
Sopron 
megye 

8342 ha 9297 ha 210 000 db 1440 ha 10 967 ha 158 000 db 

Vas 
megye 

3548 ha 3103 ha 85 000 db 610 ha 8874 ha 35 000 db 

Zala 
megye 

10 ha 4572 ha 117 000 db - 10 158 ha 59 000 db 

Nyugat-
dunántúli 

Régió 
11 900 ha 16 972 ha 412 000 db 2050 ha 29 999 ha 252 000 db 

V.5.6.7. ábra: Mezőgazdasági termények változása 2000-2010 

 
I. tengely Mez őgazdasági 
és erdészeti gazdaságok 

versenyképessége 

II tengely A környezet 
és vidék fejlesztése 

összesen 

 db MFt Db MFt db MFt 

Vas megye 2 743 11 496 1 604 8 567 4 347 20 063 

Zala megye 2 669 11 285 2 673 10 431 5 342 21 716 

Győr-Moson-
Sopron megye 

4 046 19 573 2 520 15 388 6 566 34 961 

Nyugat-
dunántúli Régió 

9 458 42 355 6 797 34 387 16 255 76 742 

Magyarország 76 933 345 068 117 069 376 947 194 002 722 015 

V.5.6.8. ábra: A táblázat13 bemutatja a 2007-2013. évi Nemzeti Vidékfejlesztési Programból nyújtott 
mezőgazdasági támogatásokat a Nyugat-Dunántúlon, illetve a régiót alkotó megyékben.  

 

Láthatjuk, hogy a Nyugat-Dunántúlon az NVP I. és II. tengelye által nyújtott támogatások 
mind számában, mind pedig a támogatás összegében Győr-Moson-Sopron megye 
dominanciája figyelhető meg. A pályázatok számában kisebb mértékű a dominancia, 
ellenben a támogatások összegében, ahol a régiós támogatások majdnem fele (45%-a) 
koncentrálódott.  

 

A régió mezőgazdaságának állapota általában az országos helyzethez hasonló, a 
problémák nem elsősorban térségi jellegűek, a helyi viszonyok csak részben térnek 
el az országos helyzettől. 

 

                                                           
13 Forrás: mvh.gov.hu - http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/eredmenyek, 
2012. december 7. 
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Mezőgazdaságunk kihívásai:  

- Integrálódás és globalizáció (különösen az élelmiszeriparban és a 
kiskereskedelemben) 

- Hipermarketek térhódítása, kisboltok számának csökkenése 
- Élelmiszeripari multinacionális vállalkozások célja jórészt piacszerzés 
- Vásárlói szokások változása (kényelem) 
- Vendéglátás igényei növekedtek 
- Élelmiszeripar külföldi tulajdona miatt az innováció gyakran szegényes. 

 

Nyugat-Dunántúl mez őgazdaságának aktuális kérdései:  

- A középfokú mezőgazdasági szakképzést folytató intézmények profilja az 
egyéb ágazati képzések javára változott. A legjelentősebb szakképző 
intézmény (Vépi Mg. Szki) a DASZK TISZK-hez csatlakozott, melynek 
központja Szekszárd. A Darányi Ignác terv célkitűzése, hogy az 
iskolarendszerű agrár-szakképzést csak a VM fenntartású szakképző 
intézmények fognak folytatni, tiszta profillal. Még nem látható, hogy mindez 
mikor, és hogyan fog megvalósulni. 

- A régió legjelentősebb élelmiszer alapanyag feldolgozói nehéz helyzetben 
vannak, néhányan felszámolás előtt vagy alatt. Pannontej Zrt nehéz 
helyzetben, és a SÁGA Foods Baromfiipari Zrt pulykavágóhíd felszámolás 
előtt, Kapuvári Húsipari Zrt. felszámolás alatt vannak, jelentős kapacitással 
működő malomipari cég már rég nincs a régióban, a petőházi cukorgyárat 
lebontották. Felvásárló nélkül az alapanyag termelőknek is kétes kilátásaik 
vannak. Reményt ad a közeli osztrák, német, esetenként az olasz és a 
szlovén piac. 

- Támogatások felhasználása sikeres, a lehívás nagyságrendje a régió 
méretével, agrárpotenciáljával arányos 

- Az agrár-környezetgazdálkodási programokat sokan csak támogatási 
formának tekintik, ezért ezek a programok eddig mélyebb 
környezetgazdálkodási céljukat csak kis mértékben valósították meg. 

- Vidékfejlesztés és mezőgazdaság fogalmának sajnálatos elkülönülése (ÚMVP 
III.-IV. tengely programjaiban az agrárgazdaság (mezőgazdasági termelők, 
élelmiszerfeldolgozók, input- output anyag kereskedők) és a vidékfejlesztés 
(főleg önkormányzatok, civil szervezetek) szereplői szinte csak véletlenül 
találkoznak. 

- Gazdasági válság következtében keletkező szociális problémákat a 
mezőgazdaság alig tudja enyhíteni, 

- Tevékenységbővítés a mezőgazdálkodók körében nem jellemző (pl. 
biogazdálkodás szerepe eddig csekély maradt) 

- Különösen az állattartó gazdaságok küzdenek súlyos piaci gondokkal, 
veszteséget termelnek, ez az állapot hosszú távon nem fenntartható, a 
kiskereskedelmi élelmiszer árak emelkedését nem követte a felvásárlási árak 
növekedése 
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- A kertészeti ágazatok közül Vas megyében a dísznövénytermesztés és az 
ezzel kapcsolatos fajtanemesítés, integráció, export országos jelentőségű. A 
szombathelyi székhelyű PRENOR Kft tevékenysége e téren meghatározó. A 
zöldség-gyümölcs kertészet inkább Győr-Moson-Sopron illetve Zala megyére 
jellemző, de a szervezettség tekintetében még vannak tennivalók (TÉSZ-ek) 

- A helyi és a hazai termékek marketingje, termelői piacok illetve kistermelői 
élelmiszer előállítás lehetőségei ma még nem kellőképpen kihasználtak. Ezen 
a területen jelentős kezdeményezések történtek az elmúlt években, 
ugyanakkor az élelmiszer-kereskedelem struktúrája miatt ezen a területen 
nem könnyű áttörést elérni. 

 
Mindhárom megyében különös fontossággal bír az un. zsebszerződésekkel külföldi 
tulajdonba került földterületek tulajdonosi és művelési kérdéseinek a megoldása, 
amelyhez a jogszabályi feltételek 2012-ben megteremtődtek. 
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V.5.7. Összehangolt városfejlesztés a Nyugat-Dunánt úlon 
 

A városfejlesztés stratégiai és szakmai kereteit Nyugat-Dunántúlon a Regionális 
Operatív Program, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkársága által 2007-ben kiadott (2009-ben 
felülvizsgált) Városfejlesztési kézikönyve határozta meg. 

A 2007-2013-as időszak két fő célja volt, hogy a városok elmozduljanak az integrált 
fejlesztési szemlélet  (mind a projektek szakmai tartalma, mind a megvalósításba 
bevont szervezetek köre), illetve a részben/egészben piaci, vagy visszatérítend ő 
támogatási forrásból történ ő finanszírozás  felé. 

 

E célok teljesülését 4 eszköz volt hivatott segíten i: 

 

A. Pályázati kiírások 

A Nyugat-dunántúli városrehabilitációs forrásokat a következő szempontok mentén 
csoportosíthatjuk: 

• Pontszerű/integrált megközelítésű projektek 

• Megyei Jogú Városok/ többi város számára meghirdetett projektek14 

• Funkcióbővítő/ szociális célú projektek 

 

A fenti szempontok alapján a következő pályázati kiírások jelentek meg: 

• Pontszerű fejlesztések nem megyei jogú városok számára (NYDOP-3.1.1/D 
és NYDOP-3.1.1/C, egyfordulós eljárásrend) 

• Integrált funkcióbővítő projektek nem megyei jogú városok számára (NYDOP-
3.1.1/A, kétfordulós eljárásrend) 

• Integrált funkcióbővítő projektek megyei jogú városok számára (NYDOP-
3.1.1/B, kiemelt projekt eljárásend) 

• Integrált szociális célú projektek megyei jogú városok számára (NYDOP-
3.1.1/B, kiemelt projekt eljárásend) 

 

A Pályázati kiírások részletes elemzése a négy eszk öz átfogó értékelése után 
található meg. 

 

B. Integrált Városfejlesztési Stratégiák és Akcióte rületi tervek 
                                                           
14Győrújbarát nem városi jogállású település, azonban az 5000 főt meghaladó lakosságszáma miatt 
szintén jogosult volt a városokkal együtt pályázni 
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Minden városnak, amely 50 millió forintot (pontszerű fejlesztések) meghaladó 
városfejlesztési támogatásra pályázott, kellett városfejlesztési kézikönyv által 
meghatározott tartalommal Integrált Városfejlesztési Stratégiát, illetve akcióterületi 
tervet készítenie. 

Az integrált városfejlesztési stratégia  középtávú, stratégiai szemléletű, de 
megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a városok 
középtávú városfejlesztési tevékenységeit. Az integrált városfejlesztési stratégia 
tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési szemlélettel készül. 
Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. 
gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok 
megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil 
szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat 
városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált 
megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, 
megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli.15 Az integrált 
Városfejlesztési stratégia a kezdetben közegidegen volt a települési dokumentumok 
rendszerében (szabályozási terv, rendezési terv, HÉSZ, városfejlesztési koncepció), 
de az Étv. módosítása rendezte ezt a kérdést. 

 

Az akcióterületi terv  egy városfejlesztés specifikus megvalósíthatósági tanulmány, 
amely egy (IVS-ben kijelölt) akcióterület komplex fejlesztési szükségleteit írja le. Az 
akcióterületi terv komplexitása abban is megjelenik, hogy nem csupán a 
támogatásból megvalósuló projektelemeket veszi számba, hanem a privát szereplők 
lehetséges/tervezett fejlesztéseit is, illetve a fejlesztésre rendelkezésre álló 
ingatlanvagyont. 

 

C. Városfejleszt ő társaságok 

A bevált európai és hazai gyakorlat tapasztalatai szerint általában az önkormányzati 
városfejlesztő társaságok tudnak leginkább megfelelni az integrált városfejlesztési 
projektek operatív menedzsment feladatok ellátásának. A gazdasági társasági forma 
egyrészt lehetőséget ad a visszatérítendő források fogadására, illetve a fejlesztő tőke 
bevonására (lsd. JESSICA) 

Figyelemmel arra, hogy ezeknek a társaságoknak a működtetése jelentős forrást 
igényel, csak bizonyos projektmenedzsment volumen felett lehetnek 
költséghatékonyak, Erre tekintettel ezek létrehozása csak a MJV-ok esetében volt 
kötelező. 

A városfejlesztő társaságok létrehozását a tervek szerint az is elősegítette volna, 
hogy a városok nem csak a városfejlesztési, hanem a többi kiírásra benyújtandó 
projektjeit is ezek készítik elő, illetve menedzselik le. 

                                                           
15Városfejlesztési kézikönyv definíciója 
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A társaságok esetében lehetőség volt különálló cég létrehozására, illetve a városi 
vagyonhasznosítóba történő integrálásra. 

 

D. JESSICA típusú, részben/egészben visszatérítend ő források bevezetése  

A JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) típusú 
beavatkozások elvi vezérfonala az, hogy a közösségi források csak olyan 
beruházásokat támogassanak, amelyeket a piac önmagában nem valósít meg, de 
szükségesek a város fejlődése szempontjából. A megtérülő beruházások esetében a 
városok vegyenek igénybe visszatérítendő forrásokat, vagy működjenek együtt olyan 
szereplőkkel, akik ezeket piaci alapokon képesek megvalósítani. Ez a folyamat 
lehetővé tenné, hogy kevesebb forrásból több projekt valósulhasson meg, illetve a 
jövedelemtermelés révén a városokat olyan bevételhez juttassa, amely további 
városfejlesztési projektekbe forgatható. A korábban bemutatott eszközök (integrált 
projektek, városfejlesztő társaságok, a pályázatok egyes kritériumai, mint kötelező 
gazdasági elemek, bevonandó magántőke mértékének előírása stb.) végsős soron 
azt a célt szolgálták, hogy a városok a ciklus végére, illetve 2013 után képesek 
legyenek a JESSICA típusú forrással is finanszírozni a fejlesztési elképzeléseiket. 

 

Tapasztalatok, problémák, lehet őségek 

A megvalósult fejlesztési program összességében sikeres volt, azonban a kitűzött 
végső célt (visszatérítendő/piaci forrásokra alapozott városfejlesztés) nem sikerült 
elérni. Ennek oka, hogy mintául szolgáló fejlesztések  (nemzetközi példák, 
Magdolna-negyed, Corvin-sétány) olyan speciális környezetben és id őpontban 
valósultak meg, amelyek Nyugat-Dunántúlon, az el őző időszakban nem álltak 
fent  (önkormányzati tulajdonú ingatlanok nagy száma, lakásépítési boom, 
hitelképesség és hitelezési hajlandóság, önkormányzati vállalkozási kedv és 
képesség).  

Az IVS-ektől várt komplex szemlélet csak részben valósult meg, az IVS-ek 
rohammunkában  készültek, a pályázók inkább csak a fejlesztési pénzek 
elnyeréséhez szükséges kötelező nyűgnek tekintették. Az elkészült dokumentumok a 
gyakorlatban kevésbé hasznosultak, mivel jelentős terjedelmük miatt a döntéshozók 
nem ismerték meg  igazán, és a pályázati rendszer  (a különböző fejlesztési 
források, pl. iskolafejlesztés, közösségi közlekedési fejlesztések, KEOP kiírások stb.) 
sem várta el t őlük az integrált szemléletet. Az id őhiány miatt a társadalmi 
egyeztetés is jellemz ően csak formális volt.  Szintén problémát jelentett az, hogy a 
megalapozáshoz szükséges adatok elavultak voltak már a készítéskor is (utcaszintű 
adatok csak a KSH 2001-es népszámlálásából álltak rendelkezésre). 

Speciális Nyugat-dunántúli probléma, hogy a 7 éves ciklusban a megyei jogú 
városoknak legalább egy szociális célú városrehabilitációs  projektet meg kell 
valósítaniuk. A minisztérium ezzel azt kívánta elérni, hogy a városok ne csak a 
városközpontokkal, hanem a szociális problémákkal küzdő városrészekkel, 
telepekkel is foglalkozzanak. Nyugat-Dunántúlon azonban szerencsére ezek a 
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városrészek nem jellemzőek, így az IVS-ben ilyen akcióterületeket több városban 
nem sikerült kijelölni,  viszont ez a kötelezettség velük szemben is fennáll.  

Az akcióterületi fejlesztések esetében jellemzően (néhány üdítő kivételtől eltekintve) 
nem sikerült értelmes, különösen nem piaci szerepl ők által megvalósítandó 
gazdasági elemeket integrálni  a projektekbe.  Ahol igen, ott az jelentett problémát, 
hogy a gazdasági szereplők már a pályázat benyújtásakor készek voltak ezeket 
elindítani (mivel jellemzően már korábban előkészített, forráshiányos, vagy 
támogatás nélkül is megvalósítani tervezett projektekről volt szó), míg a városok 
esetében a projekt előkészítés (terveztetés, döntés a pályázatról, közbeszerzés) 
elhúzódott, így a megvalósításra rendelkezésre álló határidő rövidnek bizonyult. 

A pályázati kiírások számos olyan adminisztratív ak adályt tartalmaztak , 
amelyeknek célja az volt, hogy a pályázókat a kitűzött cél felé vezető útra korlátozzák 
(belső arányok, jogosultsági kritériumok, magántőke bevonásának kényszere stb.). 
Emiatt több esetben jó, és átgondolt projekteket kellett újraírni (Pl. Zalaegerszeg és 
Nagykanizsa esetében a belváros rehabilitációjának előfeltétele a közlekedési 
tehermentesítés, viszont a pályázati útmutató lekorlátozta a közlekedésfejlesztésre 
fordítható forrásokat). Ez a túlzott szabályozás elkerülhető lett volna, ha a kétfordulós 
eljárásrend valóban betölti szerepét, az első fordulóban csak egy koncepció kerül 
benyújtásra, amihez a döntéshozó valódi (a projekt tényleges szakmai tartalmát 
érintő) feltételeket fogalmaz meg, így a második fordulóra olyan kiírás készíthető, 
amelynek meg tud felelni a projekt. 

Jelentősen javította a projektek tervezhetőségét, hogy az MJV-k esetében 
meghatározásra került minden városra egy pénzügyi keret. Jelentősen javította volna 
a megvalósítást, illetve a KSZ hitelességét, ha a városok a megígért forrásokat a 
tervezett rendnek megfelelően meg is kapták volna. Jelen állás szerint a program 
eredménye az, hogy 5-ből 3 belvárosban a tervezett fejlesztések csak egyik lába 
valósul meg. 

A városfejlesztő társaságok, részben közbeszerzési problémák miatt, nem tudták 
betölteni azt a szerepet, hogy a városok minden pályázatának előkészítését, és 
menedzsmentjét koordinálják. Egyes városokban a végleges szervezeti formát és 
szakemberállományt sem sikerült kialakítani. 

 

Városrehabilitáció Nyugat-Dunántúlon a 2007-2013-as  időszakban  

A városfejlesztés általános fogalmába beletartozik minden olyan beruházás, illetve 
nem beruházási tevékenység, amely adott településen, vagy adott településhez 
szorosan kapcsolódóan valósul meg, így a teleülés elérhetőségének fejlesztésétől a 
közösségi közlekedés modernizációján át az egyes közszolgáltatások fejlesztéséig 
szinte minden, amely az ROP-ok, illetve más OP-k keretében támogatható. Az alábbi 
összegzés ezzel szemben a városrehabilitáció alatt csak az NYDOP 3. 
„Városfejlesztés” prioritásának első csoportjába (NYDOP-3.1.1) tartozó kiírások 
keretében támogatott fejlesztéseket érti. 

1. Kislépték ű, pontszer ű városfejlesztési projektek 
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A nem megyei jogú városok, illetve a nem városi jogállású települések közül 
Győrújbarát számára volt lehetőség pontszerű városfejlesztési projektekre pályázni a 
NYDOP-2007-3.1.1/D és a NYDOP-2009-3.1.1/C kódszámú kiírások keretében.  

A kiírások célja az volt, hogy kisléptékű, sürgős beavatkozást igénylő fejlesztésekkel 
támogassa az épített és természeti értékek megőrzését, az adott település 
közszolgáltatási, közösségi, kulturális, gazdasági funkcióinak megerősítését, új 
funkciók megjelenését. A két kiírásra 12, illetve 17 db pályázat került benyújtásra, 
melyekből 9, illetve 12 került támogatásra. 

 

A pályázatok jellemzően korábban elmaradt felújítási munkák pótlását szolgálták, 
illetve „szépészeti”, beavatkozások voltak. A benyújtott pályázatokat a következő 
módon csoportosíthatjuk (félkövéren a nyertes pályázatok): 

 

Közigazgatási intézmények felújítása: Jánossomorja, Őriszentpéter, Sárvár, Lenti, 
Csorna, Vép, Keszthely 

Művelődési házak felújítása: Csorna, Zalaszentgrót, Jánossomorja, Pacsa 

Műemlék épületek felújítása: Zalaszentgrót, Vasvár 

Közlekedési fejlesztések: Körmend (2x) 

Játszóterek, sportpályák fejlesztése: Kőszeg, Kapuvár, Répcelak 

Egyéb közterületi fejlesztések: Letenye, Zalalövő, Kapuvár, Szentgotthárd, Bük, 
Zalakaros, Fertőd, Celldömölk 

 

A kiírás kedvelt és sikeres volt, melyet érdemes lenne folytatni, mivel további számos 
önkormányzati tulajdonú intézmény, illetve közterület felújítása támogatható a 
keretében. Az 50 millió Ft-os maximális támogatás, és a magas, 90%-os intenzitás 
lehetővé tette, hogy kis összegből is viszonylag sok fejlesztés valósulhasson meg, az 
önkormányzatok csak a valóban szükséges fejlesztésekre pályázzanak, és a kisebb 
települések is eséllyel induljanak. Az egyfordulós eljárásrend, és az egyszerűsített 
dokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány nem, csak adatlap volt szükséges) 
gyorssá és hatékonnyá tette a pályázati folyamatot. 

 

2. Az integrált városfejlesztési projektek 
 

2.1. Funkciób ővítő városfejlesztési pályázatok nem megyei jogú 
városok számára.  

A nem megyei jogú városok integrált városfejlesztési projektjeinek támogatására 
szolgáló 2 kiírásra (NYDOP-3.1.1/A-07 és NYDOP-3.1.1/A-09) benyújtott pályázatok 
jellemzően átmenetet képeztek a pontszerű fejlesztések és a komplex akcióterületi 
fejlesztések között. Ennek az oka, hogy jellemzően a városok egy nagyobb léptékű, 
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a pontszerű kiírás kereti közé pénzügyileg be nem férő projekt (jellemzően a fő tér, 
vagy a belvárosi közterületek rendszere, esetleg egy közintézmény) köré kerestek 
még olyan fejlesztéseket, amelyekkel a pályázati kiírás integráltságára vonatkozó 
feltételeit teljesíteni lehet.  

Ezeknél a projekteknél több esetben az akcióterületi célok sablonosak voltak, a 
projektek nem törekedtek az adott terület trendjeinek megváltoztatására, és a 
kapcsolódó gazdasági elemek sem relevánsak a projekt céljait tekintve. Ennek az 
opportunista megközelítésnek a legjellemzőbb példái a sárvári projekt, ahol csak a 
belváros és a fürdő közti sétányt szerették volna megépíteni, a többi elemre a 
városnak igazából nem volt szüksége. Hasonló a fertődi és a büki projekt, ahol egy 
művelődési központ megépítés, illetve a városháza bővítése volt a valós cél. 
Amennyiben ezekre az elemekre lett volna más pályázati kiírás, amelybe ezek a 
komoly forrásigényű pontszerű elemek beleférnek, valószínűleg oda kerültek volna 
benyújtásra. 

A projektek legnagyobb csoportjába azok tartoznak, ahol az elmaradt infrastruktúra 
fejlesztésekből egy valódi integrált projektet sikerült összegyúrni, de valamilyen 
összetevő hiányzott ahhoz, hogy ezekből mintaprojekt váljon. Ez lehetett a 
városközpont strukturális problémáinak konzerválása, a gazdasági elemek névleges 
szerepeltetése, vagy a városrész perspektíváinak hibás felmérése.  

A harmadik csoportba azokat a projekteket sorolhatjuk, amelyek teljesen megfelelnek 
a kiírás céljainak, az akcióterületen komplex, jövőbemutató, további, akár a 
magántőke bevonásával is megvalósítható beruházásokat indukálnak. 

A 2007-es és a 2009-es kiírás keretében is támogatott keszthelyi projekt a sétálóutca 
kiterjesztésével a Fő térre egy grandiózus beruházás, amely egyszerre szolgálta a 
terület forgalommentesítését, a környék közlekedési rendszerének átszervezését, a 
korábban közlekedési csomópontnak számító Fő tér rendezvény és közösségi 
helyszínné válását, a városközpont elérhetőségét biztosító parkolók kialakítását, a 
városi piac modernizációját és kiterjesztését, valamint az érintett terület számos 
műemlék épületének megújulását. Emellett korlátozott számban még az 
akcióterületen működő vállalkozásokat is sikerült bevonni. Ezt jól egészítette ki a 
városi vagyonhasznosító gazdasági célú beruházásai. 

A 2007-es kiírás keretében támogatott mosonmagyaróvári projekt azért érdemel 
említést, mert egy alulhasznosított városi alközpont fejlesztését szolgálta, és a 
támogatott projekt csak egy részeleme egy olyan integrált akcióterületi fejlesztésnek, 
amelynek a keretében a város (illetve a városfejlesztő társasága a Movinnov Kft) az 
egész területet új pályára kívánja állítani, és ahol a korábbi, illetve későbbi elemek 
jelentős része piaci alapon valósul meg. 

Szintén sikerprojektnek ígérkezik a 2009-es kiírás keretében nyerte pannonhalmi 
városközpont rehabilitáció, amelynek a célja, hogy az apátságba érkező évi 150-200 
ezer turista, akik eddig a városon csak keresztülbuszoztak, most megálljanak a 
városban is, és a Váralja skanzenszerű (jelenleg nagyon rossz fizikai állapotban 
lévő) környezetében ismerkedjenek meg a várossal. A projekt lehetőséget nyújt a 
Váralja lakossága számára, hogy kiegészítő gazdasági tevékenységet folytassanak, 
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és ezzel elinduljon egy öngerjesztő fejlődési folyamat. A projekt keretében támogatott 
soft elemek (vállalkozási képzések, helytörténeti képzések, marketing tanácsadás) is 
jól kapcsolódnak a beruházási elemekhez. A projekt integráltságát erősíti, hogy az 
apátságig vezető útvonal elején a Magtár alapítvány egy művészeti központot hoz 
létre, valamint az apátság is fejleszti a műemlék majorság épületét, amely a Fő tér 
meghatározó épülete. 

A két kiírás keretében 17 település 18 projektje ke rült támogatásra (Keszthely 
mindkét kiírásban nyert), ebb ől Szentgotthárd visszalépett a pályázattól. 
Pályázott, de nem nyert támogatás Csorna, Zalakaros , Fertőszentmiklós, 
Letenye. Az elnyerhet ő maximum 540 milliós támogatás kissé alacsony volt,  
így a városoknak jelent ős öner őt kellett vállalniuk, viszont pont emiatt ritka vol t 
az olyan projekt, ahol felesleges projektelemek ker ültek bele a pályázatba. A 
kétfordulós eljárásrend nem vált be, az els ő és a második fordulóra benyújtott 
dokumentáció közt szinte nem volt különbség, és az első forduló viszonylag 
részletes kidolgozottsága miatt az els ő fordulós döntésben sem lehetett már 
érdemben alakítani a projekteken. 

 

2.2. Funkciób ővítő városfejlesztési pályázatok megyei jogú városok 
számára. 

A kiemelt projekt kiírásra mind az 5 város nyújtott be projektjavaslatot, és nyert is. A 
viszonylag alacsony támogatási összeget (900, illetve Sopron esetében 600 millió Ft) 
azzal kívántuk ellensúlyozni, hogy a 7 éves városonkénti pénzügyi keret kijelölésével 
lehetőség volt a városoknak a projektjeik ütemezésére. Sajnos a második ütem 
forrásai nem kerültek meghirdetésre, így több város esetében is „városfejlesztési 
torzók” lettek a projektek eredményei. 

Nagykanizsa és Zalaegerszeg esetében is a belváros forgalomcsillapítását követte 
volna a belvárosi közterületek megújítása, ez azonban a fent említett okok miatt 
részben elmaradt. Zalaegerszeg esetében mindenképp meg kell említenünk a 
magántőke sikeres mozgósítását (Csipkeházak), míg Nagykanizsa esetében a 
második fordulóra előkészített széles körű vállalkozói együttműködést  

Szombathely esetében a saját forrásból megvalósított Fő tér kiterjesztése történt 
meg, melyet a Kőszegi utca mentén található önkormányzati üzlethelységek, 
valamint a mozi felújítása tett teljessé. Bár a projekt jelentős számú gazdasági 
elemet tartalmazott, a pályázati kiírásnak történő megfelelés érdekében a kőszegi 
utcai parkolóház megépítés, valamint a Savaria szálló felújítása is bekerült a 
projektbe, ezek azonban nem valósultak meg. 

Sopron esete is hasonló a két zalai településhez, annyi különbséggel, hogy itt első 
körben a városmag újult meg, és a második ütemben történt volna a várkör 
tehermentesítés és megújítása, ezek sajnos szintén elmaradtak. A projekt keretében 
vállalt szállodafejlesztés szintén nem valósult meg. 

Győr a Széchenyi tér megújításával szép példáját mutatta be az integrált 
fejlesztéseknek azzal, hogy nem csak a közterület, hanem az akörül található összes 
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épület is megújult, részben projekten kívüli forrásból. A tér központi épülete, a Lloyd 
irodaház felújítása jelentős magánforrásokat mozgatott meg. 

 

2.3. Szociális célú városfejlesztési pályázatok meg yei jogú városok 
számára. 
 

A kiírás keretében egyelőre csak a győri Újváros projekt került támogatásra, a többi 4 
város projektje előkészítés alatt van.  Jellemzően belvárosi, vagy belvároshoz közeli 
akcióterületeken szociális bérlakások felújítására kerül sor, ellentetében a többi 
régióval, ahol telep rehabilitáció, vagy nagyon leromlott lakótelepek felújítása történt. 
Mivel Nyugat-Dunántúlon ilyen szegregátumok szerencsére nincsenek, vagy nagyon 
kis lélekszámúak, ezért az itteni projektekhez az Irányító Hatóság elvárásai nem, 
vagy csak nehezen megfeleltetetőek. Mivel a 2014-t ől kezdődő ciklus esetében a 
városrehabilitáció egyik f ő iránya a szociális célú fejlesztés lesz, ez komoly  
problémát jelenhet a régió városainak.  
 
Ez megerősíti a régiónkénti térségfejlesztési elvek érvényes ülésének a 
szükségét a támogatásokban. E nélkül, a nyugat-duná ntúli városrehabilitációs 
intézkedésnek a differenciáltsága nem lett volna le hetséges.  
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V.5.8. Települési- és környezeti- infrastruktúra a Nyugat-
Dunántúlon 

 

 
Ebben a fejezetben mutatjuk be a nyugat-dunántúli s zennyvízkezelés helyzetét, 
a vízvédelem- és vízgazdálkodás helyzetét, a hullad ék-kezelés helyzetét, a 
lakás- és energiaügyet. 

 

A szennyvízkezelés helyzete Nyugat-Dunántúlon:  

 

A települési szennyvíz kezelésében a 2000 lakosegyenérték (LE) feletti 
szennyvízelvezetési agglomerációk megfelelő gyűjtőrendszerét és szennyvíztisztító 
telepi kapacitását – legalább biológiai fokozattal – ki kell építeni legkésőbb 2015. 
december 31.-ig. A Nemzeti Települési Szennyvízkezelési Programban 
célállapotként meghatározott csatornázottsági szint 88-90 %. Ez a kötelezettség nem 
vonatkozik a 2000 LE alatti településekre. Ennek megfelelően Nyugat-Dunántúlon 
hatalmas előrelépés történt a nagyobb rendszerek kialakításában 2007-2012 között – 
amiként azt a mellékletben található részletes helyzetelemzés mutatja. Még így is, 
csak 2011-ben 35 település részéről összesen 10,6 milliárd forint értékű pályázatot 
nem tudott támogatni a NYDOP. 

 

o Alapdokumentum: TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI 
PROGRAM 147/2010.(IV.29.) kormányrendelet  

o EU-s determináció a 2000 LE alatti településekre nem 
vonatkozik 

o EU-s determináció a 2000 LE feletti agglomerációkra 
- A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv:  

• A 2000 lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési 
agglomerációk megfelelő gyűjtőrendszerét és 
szennyvíztisztító telepi kapacitását – legalább biológiai 
fokozattal – ki kell építeni az előírt határidőre. A kiépítési 
határidő az agglomeráció LE terhelésének nagyságától és a 
befogadó vízfolyás érzékenységétől függően: 2008. 
december 31., 2010. december 31., illetve 2015. december 
31.  

• A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. 
Rendelet: A 2010. december 31-i állapot szerinti 
felülvizsgálat folyamatban van. A célállapotban 
meghatározott csatornázottsági szint: 88-90 %. 
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• A „Blueprint” folyamat: Célja: az EU vízügyi szabályozás 
komplett értékelése, áttekintése, Idő horizont: 2020, úgy mint 
az EU 2020 Stratégia. Új aspektusok a vízgazdálkodásban: 
ökológiai szolgáltatások szerepe, klímaváltozás, 
extremizáció, demográfiai változások, víz-élelmiszer-energia, 
földhasználatok, vízhiány, az integráció jelentősége, stb. 

o Jelentősebb, megvalósult KEOP és NYDOP projektek 
• NYDOP megvalósult projektek: pl.: Pat, Valkonya, Csapi, 

Zalaújlak, Csehimindszent, Uraiújfalu, Sitke, Rábahídvég 
• KEOP megvalósult projektek: Vasvár szennyvízcsatorna 

hálózat megépítése, Keszthely Szennyvíztelep kialakítása, 
Győri szennyvíztelep kialakítás, Győrszemere-Tényő 
szennyvíztisztítás megoldása 

• Agglomerációba való belépés/ agglomerációból való kilépés 
nehézségei 25/2002 (II. 27.) Kormányrendelet felülvizsgálata 
két évente történik csak meg. 

• Jelentkező igények ROP keretében: 2007–ben beérkezett 
támogatási igény: 2,5 milliárd Ft, támogatásban részesített: 
806 millió Ft, 2009-ben beérkezett támogatási igény: 9,9 
milliárd Ft, támogatásban részesített: 3,612 milliárd Ft, 2009-
ben ismételten benyújtott és nem támogatott projekt 10 
településről, 2011-ben beérkezett támogatási igény: 10,6 
milliárd Ft, támogatás: 0 Ft! 

• 2000 LE alatt hagyományos és egyedi megoldások közötti 
dilemmák  

• EU-s determináció a 2000 LE alatti településekre nem 
vonatkozik 

• Balaton törvény  2008. évi módosítása: azokon a 
településeken, ahol megoldatlan a szennyvízkezelés, nem 
adható ki új építési engedély  

• egyedi kisberendezés telepítési költség 1,2-1,4 
MFt/berendezés, üzemeltetése 3000-4500 Ft/hó (amortizáció 
nélkül). Csatornázás projektek bekötési költségei 850-1700 e 
Ft, szennyvízdíj: nettó 260-640 Ft/m3 

• Megfelelő szennyvíztisztítási technológia kiválasztása 
(befogadó: talaj-6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendelet, felszíni vízfolyás-28/2004.(XII.25.) korm.rendelet) 

• Tisztítási technológia: Települési szennyvíztisztító: 
Természetközeli szennyvíztisztítás, Hagyományos, művi 
szennyvíztisztítás 
 Egyedi szennyvízkezelés: Bővített oldómedence, Egyedi 
kisberendezés, Zárt gyűjtő 
 

o Csatornával ellátott lakosok száma NYDOP keretében 
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• OP célérték 11.000 fő, jelenlegi érték 7860 fő- 71,5 % 

 

Az alábbi táblázat és térképek pontosan jelzik, hogy a régió 2 aprófalvas megyéjének 
természeti értékekkel bíró, jelentős területei maradtak ellátatlanul. Súlyos 
veszélyként áll fenn, hogy évek múltán a vízbázisok védelme érdekében ezekben az 
amúgy is hátrányos helyzetű kistérségekben esetleg vállalkozási engedélyek, 
későbbiekben netán építési engedélyek sem kerülnek kiadásra. Nem beszélve 
esetleg pályázati források igénybevételének korlátozásáról. Ezt ma még nehéz 
elképzelni, de pl. a Balaton törvény 2008. évi módosítása már tartalmazta, hogy 
azokon a településeken, ahol megoldatlan a szennyvízkezelés, nem adható ki új 
építési engedély. 

 

 Települések 
száma 

Nem ellátott 
települések 

száma 

Lakosok száma Nem ellátott 
lakosok száma 

Győr-Moson-Sopron 
megye 

182 db 25 db (13,7%) 448 435 fő 10 876 fő (2,4%) 

Vas megye 216 db 95 db (44%) 259 364 fő 
36 616 fő 
(14,1%) 

Zala megye 257 db 90 db (35%) 288 591 fő 22 624 fő (7,8%) 

Nyugat-dunántúli 
Régió 

655 db 210 db (32,1%) 996 390 fő 70 116 fő (7%) 

 

V.5.8.1. ábra: A szennyvízhálózatra való csatlakozás aránya16 

Vas megye 95 ellátatlan (a települések 44%-a, a lakosság 14%-a) kistelepülésének 
területe túlnyomóan a Rába-medencében, és a megye belső perifériáin helyezkedik 
el. Zala megye 90 ellátatlan (a települések 35%-a. a lakosság 8%-a) települése 
szintén a megye belső perifériáin helyezkedik el. Ellátásuk megoldása az 
évszázados település-szerkezetünk és a tájm űvelés szempontjából is: 
életkérdés!  Megoldás az Ausztriából jól ismert települési természetközeli 
szennyvíztisztítás útján lehetséges, erre a tanulmánytervek nagy része 
rendelkezésre áll. Szükséges, hogy az érintett, forráshiányos legszegényebb 
települések 100%-os (EU+állami) támogatásban részesülhessenek. 

                                                           
16 Az adatok a 2010-es népességi adatokból lettek levetítve 
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V.5.8.2. ábra: A NYUDUVIZIG adatbázisa az ellátatlan településekről, Vas Megye (sárga színnel 

jelölve) 

Győr-Moson-Sopron megyében szintén a belső perifériában érintett kistérségek 
(Csornai, Kapuvári kistérség) települései tartoznak a régió ellátatlan települései közé. 

Az egyedi szennyvízkezelés kiépítése a kistelepülések számára megoldott lehet (jó 
példa Balatoncsicsó, Gétye) a szennyvíztisztító kisberendezések telepítésével. 
Azonban az említett berendezések telepítési költségei kb. 1-1,5 millió Ft, a havi 
üzemeltetése 3-5 ezer Ft (amortizáció nélkül). További gátló tényező, hogy a 
településeken a telepítés érdekében hangsúlyt kell helyezni az ingatlanok 
terepadottságaira is, illetve hazai szolgáltatói kör még nincsen, a meglévő 
csatornaszolgáltatók pedig nem érdekeltek az egyedi szennyvízkezelés 
üzemeltetésében. 
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Mind a vízgazdálkodási mind a szennyvízkezelési fej lesztések területén annyi 
indokoltan benyújtott és forráshiány miatt 2007-201 3 között támogatásban 
részesülni nem tudó pályázat került kidolgozásra (m in. 3-szoros túligény), hogy 
megfontolandó a 2014-2020 közötti programdokumentum okban azok (szakért ői 
értékelés függvényében történ ő) nevesítése – és megfelel ő előkészítés után 
nevesített támogatása. 

* 

A települési- és környezeti közm űfejlesztések er ősen beágyazódnak a 
vízvédelem és vízgazdálkodás összefüggéseibe . A vízgazdálkodás területén 
jelenleg folyamatban van az EU tagországok vízügyi szabályozásának komplett 
áttekintése, s abban az ökológiai szolgáltatások szerepének, klímaváltozásnak, a 
szélsőséges természeti jelenségek felmerüléséből fakadó feladatoknak, demográfiai 
változásoknak, a víz-élelmiszer-energia és a földhasználat kérdéseinek az elemzése; 
valamint a vízhiány kezelésének a feladatai. 

 

A csapadékvíz-elvezetés helyzete:  

 
o Jelentősebb, megvalósult KEOP és NYDOP projektek  

• A vízügyi jellegű projektek esetében a lehatárolás jelenlegi 
állása szerint az országos jelentőségű vizek fejlesztései 
(Duna, Tisza, Balaton, Fertő-tó) a KEOP-ban, a térségi 
jelentőségűek pedig a ROP-okban kell megoldani 

• NYDOP megvalósult projektek: Lukácsházi árvízcsúcs 
csökkentő tározó, Nagy-Pándzsa, Szentgotthárd belterületi 
vízrendezés, Sopron belterületi vízrendezés 

• KEOP megvalósult projektek: Szigetközi mentett oldali és 
hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése; 
Vízbázis védelme: Sopron, Szany, Gönyű; Duna védelme, 
Balaton védelme 

• Jelentkező igények ROP keretében: 2007–ben beérkezett 
támogatási igény: 2,3 milliárd Ft, támogatásban részesített: 
1,4 millió Ft, 2009-ben beérkezett támogatási igény: 3,7 
milliárd Ft, támogatásban részesített: 1,5 milliárd Ft, 2011-ben 
beérkezett támogatási igény: 4,3 milliárd Ft, támogatás: 2,05 
milliárd Ft 

• Értékelés során a fokozottan veszélyeztetett települések 
előtérbe helyezése - Vis maior igazolás a káresemények 
gyakoriságának, súlyosságának igazolására 

• Jelentkező igények ROP keretében: Cuhai Bakonyér és Ikva 
vízgyűjtő rendezése, tározók építése, árvízi biztonságának 
növelése, Kőszeg belterületi Vízrendezése, Sopron-VIZIG 
kezdeményezés-Rák-patak, Dozmat víztározó építése 
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o Jelentkező problémák a domborzati elhelyezkedésből, illetve az 
önkormányzati üzemeltetési feladatok elmaradása miatt adódnak 

o  Ár- bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság lakosok száma 
NYDOP keretében 

• OP célérték 95000 fő, jelenlegi érték 52002 fő- 54,7 % 

 

A vízgazdálkodási, vízvédelmi fejlesztések helyzete : 

 

A vízügyi, vízvédelmi fejlesztések közül az országos jelentőségű vizek fejlesztései 
/így a Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú 
továbbfejlesztése; valamint Sopron, Szany, Gönyű Duna vízbázis-védelme, a 
Balaton védelme/ a KEOP-ban; míg a térségi jelentőségűek /így a lukácsházi 
árvízcsúcs csökkentő tározó, Nagy-Pándzsa, Szentgotthárd belterületi vízrendezés, 
Sopron belterületi vízrendezés/ pedig a ROP-ban kerültek megoldásra a 2007-2013 
időszakban. Az értékelés során a fokozottan veszélyeztetett települések kerülnek 
előtérbe – a káresemények gyakoriságát és súlyosságát igazoló un. Vis Maior 
igazolások révén. 

 

A vezetékes ivóvíz kiépítettsége a régióban kiválónak mondható, hiszen Győr-
Moson-Sopron és Zala megye esetén 98%, Vas megye esetén 97%-os a lakások 
ivóvízrendszerbe bekötött aránya. Az ivóvizek nagy részét rétegvizekből nyerik ki, és 
ezeket általában a kisebb, térségi alapon szerveződő szolgáltatók juttatják el a 
lakosokhoz. A hatékonyság szempontjából, illetve vízgazdálkodási szempontból 
fontos lenne a közüzemi vízhálózat megfelelő és rendszeres karbantartása, vagy 
felújítása, hiszen a 25%-os vízveszteség elsősorban a rossz állapotú 
vezetékrendszernek köszönhető. 

A csapadékvíz elvezetése, és csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása az 
1995-ös vízgazdálkodásról szóló törvények szerint a régióban a települési 
önkormányzatok feladata. Sok esetben azonban a fenntartására, karbantartására, 
tisztítására nem kerül sor. A városok csapadékvíz elvezetése nagy általánosságban 
jobban megoldott, mint a falvak esetében. A megfelelő rendszerek kiépítése nagy 
fontossággal bír, hiszen a csapadékvizek szennyvizekkel összekeveredve a 
talajvizekbe juthat, így fertőzve az ivóvízbázist, vagy elősegítve a belvizek 
kialakulását. A települések csapadékvíz elvezetési gondjai elsősorban a hirtelen jövő 
és nagy intenzitású csapadékhullás következtében fordul elő, amikor a nagy 
csapadékmennyiséget az elvezető rendszerek nem tudják elvezetni, melyet a 
Nyugat-dunántúli Régió domborzati tulajdonságai (lejtők) illetve az osztrák határ 
közelsége (nagyobb átlagos csapadékmennyiség, hegyvidéki jellegű) felerősítenek. 

A vízügyi, vízvédelmi fejlesztések közül az országos jelentőségű vizek fejlesztései 
/így a Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú 
továbbfejlesztése; valamint Fertő-tó, Szany, Gönyű Duna vízbázis-védelme, a 
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Balaton védelme/ a KEOP-ban; míg a térségi jelentőségűek /így a lukácsházi 
árvízcsúcs csökkentő tározó, Nagy-Pándzsa, Szentgotthárd belterületi vízrendezés, 
Sopron belterületi vízrendezés/ pedig a ROP-ban kerültek megoldásra a 2007-2013 
időszakban. Az értékelés során a fokozottan veszélyeztetett települések kerülnek 
előtérbe – a káresemények gyakoriságát és súlyosságát igazoló un. Vis Maior 
igazolások révén. 

Árvízveszély szempontjából a következő vízfolyások mentén fekvő településeket 
érintettek leginkább (a folyóvízszint nagyobb ingadozása, illetve az árvízvédelem 
érdekében létrejött töltések romló állapota, nem megfelelő magassága miatt): Duna, 
Rába, Cuhai-Bakonyér, Pinka, Gyöngyös, Kerka, Zala, Mura. 

A ROP keretein belül a támogatási összeg iránt nagyobb igény jelentkezett az évek 
folyamán: 2007-ben a beérkezett támogatási igény 2,3 mrd Ft volt, 2009-ben 3,7 mrd 
Ft, 2011-ben pedig 4,3 mrd Ft. További szükséges beruházások a ROP keretében: 
Cuhai Bakonyér és Ikva vízgyűjtő rendezése, tározók építése, árvízi biztonság 
növelése, Kőszeg belterületi vízrendezése, Sopron-VIZIG kezdeményezés, Rák-
patak vízrendezése, Dozmat víztározó építése. A jelentkező problémák elsősorban a 
domborzati elhelyezkedésből adódnak. 

 

A hulladékgazdálkodás helyzete:  

 

o kohéziós alapból kiépült térségi rendszerek és kimaradó települések 
o rekultivációs törekvések (alacsony érdeklődés az önkormányzatok részéről 

– inkább csak olyan fejlesztések valósultak meg, ahol a probléma a 
területhez kapcsolódó, ráépülő fejlesztés(eke)t veszélyeztetett (pl. Sárvár, 
Kőszeg) 

o Zala megyében a hulladék hasznosítás rendszere nem épült ki a 
megyében, alapvetően lerakás az elterjedt 

o Elkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés kezelés komplex rendszerének 
kiépítése Vas megye 

o Megvalósult nagyobb hulladékgazdálkodási projektek: 
• Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program: 

Kőszeg, Szombathely, Körmend, Szentgotthárd, Őriszentpéter 
(127 település) 

• Nyugat-balatoni és Zala-Völgye Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer 108 db lerakó rekultivációja 

• Sopron Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 

• Győr 182 település hulladékgazdálkodási programja 
• Jelentkező igények ROP keretében: 2007–ben beérkezett 

támogatási igény: 657 millió Ft, 2009-ben beérkezett 
támogatási igény: 425 millió Ft, 2011-ben beérkezett 
támogatási igény: 221 millió Ft 
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A kohéziós alapból kiépültek a régióban a nagy térségi rendszerek; a követező 
időszakban a kimaradó települések kérdésére kell megoldást találni. Megvalósult a 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (Kőszeg, Szombathely, 
Körmend, Szentgotthárd, Őriszentpéter - 127 település); a Nyugat-balatoni és Zala-
völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 108 db lerakó rekultivációja; a 
Sopron Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás programja; valamint 
Győr térségének 182 települést érintő hulladékgazdálkodási programja. Elkezdődik a 
szelektív hulladékgyűjtés kezelés komplex rendszerének kiépítése Vas megyében. 
Az alábbi táblázat mutatja, hogy mekkora feladat vár 2014 után a szelektív 
hulladékgyűjtésben és feldolgozásban Nyugat-Dunántúlra. 

A régiót hulladékgazdálkodási szempontból két részre oszthatjuk: Győr-Moson-
Sopron és Zala megyében a hulladékok hasznosítása jobban megoldott, mint Vas 
megye esetében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai (2011) alapján az 
újrafeldolgozással hasznosított hulladék Győr-Moson-Sopron és Zala megyék esetén 
majdnem eléri a 20 ezer tonnát, míg a Vas megye ugyanezen mutatója az 5 ezret 
sem éri el. Ha megnézzük, hogy a mekkora a megyék közti közszolgáltatás 
keretében elszállított szilárd hulladékok aránya (KSH, 2011), akkor láthatjuk, hogy az 
újrahasznosított hulladék szempontjából Zala megye mutatói a legjobbak. Zala 
megye a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányában is a legjobb 
mutatókkal rendelkezik a KSH 2011-es adatai alapján (Győr-Moson-Sopron megye: 
94,4%, Vas megye: 89,6%, Zala megye: 96%). Fontos megjegyezni, hogy az illegális 
hulladéklerakó telepeket a régióban elkezdték felszámolni, majd rekultiválni, így 
csökkentve a környezet terhelését. 

Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból fontos megemlíteni, hogy 
egyre több településen sikerül bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést, elsősorban a 
szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek köszönhetően. 

 

 

A közszolgáltatás keretében 
elszállított szilárd hulladék 

(ezer t) 

Újrafeldolgozással 
hasznosított hulladék (ezer t) 

Győr-Moson-Sopron megye 181,1 19, 682 (10,86%) 

Vas megye 80,6 4, 992 (6,1%) 

Zala megye 95,5 18, 282 (19,14%) 

Nyugat-dunántúli Régió 362,2 42, 956 (11,85%) 

 

V.5.8.3. ábra: A Nyugat-dunántúli Régió hulladékgazdálkodása (KSH, 2011) 
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A lakásügy:  

 

o építőipar 10 éves mélypontja miatt elenyésző számú új 
lakásépítés 

o 2012. január 1-től kötelező energiatanúsítvány (hasznossága 
még nem terjedt el a köztudatban – óriási nemzetgazdasági 
potenciál az energetikai felújításokban) 

o napok alatt lezáruló, népszerű energetikai pályázatok a 
lakosság számára 

o önkormányzati bérlakás-állomány minőségi és mennyiségi 
csökkenése 

A lakásviszonyokat tekintve az elmúlt 5-10 év nagy változásokat hozott. A 2000-es 
évek elején kezdett csökkenni az új építésű lakások száma, majd az ezt követő 
gazdasági válságnak, hitelválságnak és az ezek miatt kialakult építőipari válságnak 
köszönhetően drasztikusan csökkent az új építésű lakások száma. Ahogy azt az 
ábrán is láthatjuk, a Nyugat-dunántúli Régiót tekintve Győr-Moson-Sopron megyében 
a legnagyobb az új építésű lakások aránya ezer lakosra vetítve, mely elsősorban az 
ország minden tájáról a megyébe költöző, a jobb megélhetés érdekében és a 
kedvezőbb munkaerő piaci szempontok miatt letelepedő lakosságnak köszönhető. 
Vas és Zala megye esetében nem figyelhetünk meg ekkora arányt, Zala megyében 
ez a számadat az egyik legalacsonyabb az országban. Ezeket az adatokat 
természetesen fenntartásokkal kell kezelni, hiszen a megyék közt, kistérségi szinten 
is óriási differenciákat lehet tapasztalni. Megyékre lebontva a legkedvezőbb 
adatokkal Zala megyében a Hévízi kistérség, Vas megyében a Kőszegi Kistérség, 
Győr-Moson-Sopron megyében pedig a Sopron-Fertődi Kistérség rendelkezik. 

A 2012. január 1-től bevezetésre kerülő kötelező energiatanúsítvány óriási mértékű 
lakossági energetikai felújításokat vonhat maga után. A megfelelő szigetelése a 
lakásoknak, korszerűbb fűtő- és energiarendszerekkel jelentős energiafelhasználási 
hatékonyságot érhet el a régió, illetve az egész ország lakossága. 

Jelentős számú pályázat várható a lakások energiahatékonyságának javítása 
érdekében, hisz „az NFM eredeti terveitől eltérően nem 125 milliárd forintnyit, hanem 
annak 10 százalékát, csak 12,5 milliárdnyit fordítanak a karbonforintokból az 
energiaszektor modernizálására 2013 és 2020 között, az EU Bizottsággal folytatott 
egyeztetést követően. Így a 2013-2020-as időszakban százmilliárdnyival több 
juthat a lakossági energiahatékonysági beruházások támogatására 17”. 

 

  

                                                           
17 http://www.penzcentrum.hu/energia/eljott_a_lakossagi_szuperpalyazatok_ideje.1034777.html 
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Nyugat-Dunántúl energia-szükségletének a biztosítás a 

 

Ebben a fejezetben a Nyugat-dunántúli Régió energiaforrásait, valamint azok eddigi 
hasznosulását és lehetőségeit mutatjuk be. Célunk, hogy pontos helyzetképet 
kaphassunk a régió energiafelhasználását illetően, illetve meghatározni mindazon 
szegmenseket, amelyek a megújuló energiaforrások közül jelentős potenciálként 
vannak jelen.  

Vas és Zala megye területén nem működik 50 MW kapacitást meghaladó erőmű, 
ellentétben Győr-Moson-Sopron megyével, ahol a gönyűi erőmű kombinált gáz- és 
gőzturbinás egysége 433 MW teljesítménnyel bír, mely az 59%-os hatásfokának 
köszönhetően még így is „környezetbarátnak” tekinthető. Vas megye esetén fontos 
megjegyezni, hogy a déli területein földgázkitermelés folyik, illetve a meglévő 
lignitvagyon ellenére a kitermelés és felhasználás hatósági és önkormányzati 
hozzájárulás miatt nem történik meg. A MOL Zrt. kutatásainak eredményeképp Zala 
megye nyugati és déli területein a földgáz kitermelése folyamatos. 

 

Geotermikus energia 

A régió a geotermikus energia tekintetében kiváló adottságokkal rendelkezik, 
azonban ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázottsága még sajnos rendkívül alacsony 
szintet ér el. Győr-Moson-Sopron megye, pontosabban a Kisalföld területén 80 oC, 
vagy annál magasabb hőmérsékletű hévíz kinyerésére van lehetőség. Vas megye 
tekintetében a szénhidrogén-kutatások során több helyszínen találtak termálvíz 
kitermelésére alkalmas kutakat, így ezeknek a kutaknak az átalakítása már a 
tervekben is szerepet kap (megyei területrendezési terv). Zala megye szintén remek 
adottságokkal rendelkezik a geotermikus energiaforrások tekintetében, sőt, 
Zalaegerszeg városában már működik egy geotermikus közműrendszer, mely a 
különböző felhasználási módokat (távfűtés+fürdő) integrálva, egységes, komplex 
rendszerként funkcionál. 

A magasabb hőmérsékletű vizek (több mint 90 oC) erőművi, míg az alacsonyabb 
hőmérsékletű vizek a hőszolgáltatási célok esetében használható. A folyamatosan 
emelkedő energiaárak mellett ezeknek a termál- és hévizeknek a többlépcsős 
kihasználása kulcsfontosságú lehet a régió energiagazdálkodási szempontjából. 

 

Szélenergia 

A Nyugat-dunántúli Régió területe a szélenergia szempontjából is remek 
adottságokkal bír, hiszen a szélerőművek a 2,5 m/s és a 25 m/s közti szélsebesség 
mellett tudnak áramot termelni. Győr-Moson-Sopron megye területén elhelyezkedő 
szélturbinák szerepét külön ki kell emelni, mert országos szempontból is óriási 
jelentőséggel bírnak, hiszen a hazai toronyszám, és energiatermelés több mint felét 
teszik ki (51,2%, illetve 51,4%). Vas megye területén is találhatók szélturbinák 
(Ostffyasszonyfa, Vép), valamint további beruházások várhatóak a szélturbinák 
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telepítési szempontjait figyelembe véve a megye északi, északkeleti és keleti 
területein (Szombathelyi és Celldömölki Kistérség). Zala megye északi, és 
északkeleti területei lehetnek alkalmasak szélturbinák telepítésére.  

A szélturbinák telepítése sok esetben gondokba ütközhet, hiszen sajátos telepítési 
tényezőkkel bír (természetvédelmi engedély szükséges, illetve 400 m-ig zajhatás 
tapasztalható), így nehezítve és lassítva a beruházásokat.   

 

Vízenergia 

A víz, mint megújuló energiaforrás hasznosítása a régióban Győr-Moson-Sopron 
megyében a legjelentősebb, mely elsősorban a bősi erőműnek köszönhető (2800 
GWh), azonban még nagyobb kapacitással rendelkezhetne, ha elkészülne a Bős-
Nagymarosi vízerőmű rendszer, mely mind árvízvédelmi, mind pedig villamos-
energetikai szempontból nagy szereppel bírhatna. A dunakiliti duzzasztó esetén 
kisebb erőmű telepítését tervezik, illetve a kisebb folyók (Marcal, Rábca, Rába) 
esetleges kisebb erőművei által lehetne növelni a vízenergia arányát. Zala, illetve 
Vas megye esetében szintén növelhető a vízenergia hasznosítása, azonban ezeken 
a területeken a duzzasztóművek környezeti hatásait szükséges először 
megvizsgálni. 

 

Biomassza 

A régió a biomassza energiafelhasználás potenciálja tekintetében is kiváló 
adottságokkal bír, hiszen a régió megyéi átlag feletti erdősültségekkel bírnak, illetve 
mindhárom megye esetében a jelentős hasznosítható hulladék keletkezik a faipar 
(fahulladék, bútoripari hulladékok) és a mezőgazdaság (növénytermesztési hulladék) 
jóvoltából. A régióban már létrejöttek biogáz-erőművek (Győr, Sopron), valamint Vas 
megye területén létrehozták a megyei biomassza energiaforrás-hasznosítási 
javaslatot.  

 

Napenergia 

A napenergia hasznosítása tekintetében a régió területén Zala megye rendelkezik a 
legjobb adottságokkal, Sopron illetve Kőszeg közelében a legkisebb a beeső 
napsugárzás éves összege. A napenergián alapuló villamos-energetikai célú 
hasznosítás jelenleg még inkább csak lakossági igényként jelenik meg, mely 
segítségével energia- és költségmegtakarítás érhető el helyi szinten. A jövőt tekintve 
a szoláris energia és a biomasszán alapuló kombinálható technológiák jelenthetnek 
áttörő sikereket. 
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V.5.9. Az emberek helyzete a Nyugat-Dunántúlon 

 

1. Lakosság, demográfiai adatok 

A Nyugat-dunántúli Régió lakosságszáma majdnem eléri az 1 millió főt (994 698 fő), 
mellyel a lakosságszámot illetően az ország régiói közül csak a Dél-dunántúli Régiót 
előzi meg (KSH, 2011). A régió legtöbb lakosával Győr-Moson-Sopron megye 
rendelkezik (449 967 fő), majd Zala és Vas megye követi (287 043 fő illetve 257 688 
fő).  

A lakosság számának folyamatos változása miatt a régió extrém helyzetben van, 
mely több okra vezethető vissza: egyrészt vannak olyan kistérségek (Őriszentpéteri, 
Vasvári, Lenit, Letenyei, Kapuvári), ahol a népesség szinte kiürül, tömeges 
elvándorlások vannak jelen (különösen a falvakból „eltűnő” fiatal értelmiségi réteg, 
mely elősegíti az aprófalvak elöregedését). Vannak azonban olyan kistérségek is a 
régióban, melyek abszolút nyertesei voltak az országon belüli migrációnak (Győri, 
Sopron-Fertődi, Mosonmagyaróvári, Kőszegi, Szombathelyi Kistérségek). Győr-
Moson-Sopron megyében ez az adat +4,39%, Vas megyében -2,11%, Zala megye 
esetében pedig -0,6%-ot ér el (KSH, 2010). Ennek a migrációnak a legfőbb okai a 
Nyugat-dunántúli Régióban meglévő nagyobb a szakképzett munkaerő kereslet, 
illetve a nagyvállalkozások nagyobb munkaerő igénye, és az osztrák határ 
közelsége. A természetes fogyás Győr-Moson-Sopron megyében kisebb mértékű, 
mint a régióhoz tartozó Vas és Zala megye esetében, ahogy ezt a vándorlási 
egyenleget és a természetes fogyást együtt megjelenítő térképen is láthatjuk. 
Összességében azonban megállapíthatjuk, hogy a régió népességszámának 
változása nagyrészt megegyezik az ország népességváltozásának mértékével. 

 

Területi egység 2008 2009 2010 

Győr-Moson-Sopron 
megye 

444 384 fő 447 033 fő 448 435 fő 

Vas megye 261 877 fő 260 950 fő 259 364 fő 

Zala megye 291 678 fő 290 204 fő 288 591 fő 

Nyugat-dunántúli 
Régió 

997 939 fő 998 187 fő 996 390 fő 

 

V.5.9.1. ábra: A lakónépesség változása 2008-tól 2010-ig (KSH, 2010) 

A kistérségben élő kisebbségek arányait tekintve a leghitelesebb adatokat a 2001-es 
népszámlálási adatokból kaphatjuk meg (KSH, 2001). A cigányság száma Zala 
megyében a legnagyobb, ahogy a horvát kisebbség is ebben a megyében a 
legjelentősebb számmal rendelkezik. Győr-Moson-Sopronban a német kisebbség 
nagy száma figyelhető meg, míg Vas megyében a legnagyobb a szlovén kisebbség 
jelenléte. Összességében a lakossági népszámlálás (2001) során bevallottak alapján 
nagyjából 20 ezer főre tehető a régió kisebbségének a száma, mely legnagyobb 



188 

részt horvát kisebbségből áll (a kisebbségi lakosság 35%-a), majd ezt követően a 
cigányság aránya a legnagyobb (34%). 

A fiatalok számának folyamatos csökkenése az idősödő társadalomhoz vezet, mely 
országos viszonylatban is egyre fokozódó problémákhoz vezet, különösen az 
elnéptelenedő aprófalvak esetében, hiszen a falvak pont a lakosság azon részét 
veszítik el, mely az érintett falvak potenciálját jelenthetik (magasabb végzettségű, 
fiatal, általában férfi lakosság).   

Területi egység Kisebbségek száma 

Győr-Moson-Sopron megye 

Összesen: 5733 fő 

Cigány: 1371fő 

Horvát: 1954 fő 

Német: 1816 fő 

Szlovén: 77 fő 

Egyéb: 515 fő 

Vas megye 

Összesen: 6688 fő 

Cigány: 1378 fő 

Horvát: 2321 fő 

Német: 1023 fő 

Szlovén: 1706 fő 

Egyéb: 260 fő 

Zala megye 

Összesen: 7516 fő 

Cigány: 4039 fő 

Horvát: 2734 fő 

Német: 454 fő 

Szlovén: 39 fő 

Egyéb: 250 fő 

 

Nyugat-dunántúli Régió 

Összesen: 19 937 fő 

Cigány: 6788 fő 

Horvát: 7009 fő 

Német: 3293 fő 

Szlovén: 1822 fő 

Egyéb: 1025 fő 

 

V.5.9.2. ábra: A Nyugat-dunántúli Régió kisebbségeinek száma megyékre bontva (KSH, 2001) 

 

2. Munkaer őpiac, foglalkoztatottság, munkanélküliség 
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A 2000-es évek második felében beköszönő gazdasági világválság a régióban is 
éreztette hatását.  A válság, illetve a régióban létrejövő demográfiai változások 
együtt még élénkebben mutatkoztak meg a régió munkaerőpiaci és gazdasági 
szegmensén. Az aktív korú lakosság száma folyamatosan csökkenő tendenciát 
mutat, a hirtelen bekövetkezett munkahelymegszűnések pedig szintén rontották a 
foglalkoztatottak számát, illetve a népességen belüli arányát. A 2000-es évek 
közepétől 2011-ig bekövetkező változások, folyamatok is azt mutatják, hogy a 
bekövetkezett gazdasági válság Zala megyét és Vas megyét érintette legnagyobb 
mértékben. Mindkét megyében csökkent a lakosság aktivitási aránya, illetve a 
munkanélküliségi ráta 2004 és 2010 közt szinte megduplázódott. Győr-Moson-
Sopron megye esetében az aktivitási arány nemhogy csökkent, hanem nőtt, de a 
munkanélküliségi ráta ebben a megyében is majdnem megduplázódott. A 2011-es év 
némi enyhüléshez vezetett, hiszen a régió aktivitási aránya nőtt, míg a 
munkanélküliségi ráta csökkent. A munkanélküliek többsége fél évnél tovább keres 
állást, így a régió munkanélküli rétege tartósan munkanélkülinek számít. 

A Nyugat-dunántúli Régió országos viszonylatban kedvező helyzetben van, hiszen a 
határhoz közeli fekvésnek nagyban köszönhető, hogy a külföldi befektetések, és a 
külföldi tőke nagyobb arányban vannak jelen a régió gazdasági életében. Ez a tőke 
általában közép- és nagyvállalkozások formájában van jelen, így a régióban is több, 
jelentős (akár több ezres) foglalkoztatottal működő multinacionális vállalatok 
működnek. A régióban különösen nagy szerepet kapnak az autóipari, illetve azok 
beszállítói hálózatai, mely szegmens a közeljövőben tovább erősödhet, hiszen az 
OPEL, illetve az AUDI is további beruházásokat tervez, így ezeknek a cégeknek 
biztosan nagyobb munkaerőre lesz szüksége, mely érdekében a szakképzésnek 
igazodnia kell ezekhez az igényekhez (piacorientáltabb oktatás kialakítása). Itt fontos 
megjegyezni, hogy nem csak a középszintű, hanem a felsőfokú oktatásnak is fontos 
szerepe van az innovatív megoldások és fejlesztések érdekében. Az AUDI a győri 
Széchenyi Egyetemen különösen nagy energiát fektet bele a mérnökök képzésbe, 
melynek jele, hogy az egyetemen belül mint tanszék jelenik meg (AUDI Hungária 
Járműmérnöki Tanszékcsoport).  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-Moson-
Sopron megye 

55,2 56,9 57,3 58,1 57,7 58,3 58,5 57,4 

Vas megye 59,7 59,4 59,9 59,7 57,4 56,8 57,1 58,3 

Zala megye 57,8 59,4 59,7 58,9 58,1 58,1 56 57,4 

Nyugat-Dunántúl  57,2 58,3 58,7 58,8 57,8 57,8 57,4 57,6 

 

V.5.9.3. ábra: A régió lakosságának aktivitási aránya (KSH, 2011) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-Moson-Sopron 3,8 4,3 4,3 3,7 3,5 6,3 6,9 6,3 
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megye 

Vas megye 5,8 8,0 7,4 6,8 5,5 10,2 10,4 7,1 

Zala megye 4,7 6,4 6,3 5,3 6,6 10,8 11,8 9,3 

Nyugat-Dunántúl  4,6 5,9 5,7 5,0 4,9 8,6 9,2 7,4 

 

V.5.9.4. ábra: A Nyugat-dunántúli Régió munkanélküliségi rátája (KSH, 2011) 

 

3. Jövedelmi helyzet, oktatás, civil aktivitás 

A Nyugat-dunántúli Régió lakosságának jövedelmi helyzete vegyes képet mutat: 
Magyarországon 2010-es adatok szerint (KSH, 2010) az alkalmazásban állók bruttó 
átlagkeresete 176 480 Ft volt. A régió megyéi közül Győr-Moson-Sopron megyében 
az országos átlag feletti (208 305 Ft), Vas megyében az országos átlagnak 
megfelelő (174 930 Ft), míg Zala megyében az országos átlag alatti (161 600 Ft) 
mutatóval rendelkezik. A régiót tekintve ez a mutató 181 611Ft-ot mutat, így 
megállapítható, hogy az átlagos bruttó kereset a Nyugat-dunántúli Régióban 
országos átlag feletti mutatóval bír.  

 

Az oktatás- és nevelésügy ma hatalmas átalakításon megy keresztül.  

Az 1000 lakosra vetített óvodás korú gyermekek számát (KSH, 2010) tekintve a régió 
országos viszonylatban a legkisebb számmal rendelkezik (31,9 gyermek, az 
országos átlag 33,71 gyermek). Az általános iskolai tanulók 1000 főre vetített értéke 
(KSH, 2010) kiegyenlítettebb képet mutat a megyék viszonylatában, országos 
viszonylatban az országos átlag alatti tanulóval rendelkezik (országos átlag: 76,4 
tanuló, Nyugat-dunántúli Régió: 70,2 tanuló). A gimnáziumi tanulók számát tekintve 
is a régiók átlaga alatti (19,21 tanuló/1000 lakos) számmal rendelkezik a Nyugat-
dunántúli Régió (17,9 tanuló). Az ipar hangsúlyosabb szerepe a régióban a 
szakközépiskolai tanulók arányában is megmutatkozik: a magyarországi régiók közül 
ebben a régióban a legnagyobb az arányuk (26,6 tanuló) ezer lakosra vetített értéke 
(a régiók átlaga 24,3 tanuló/1000 lakos). Az eddigi statisztikai adatokban a régiót 
alkotó megyék közt nem jelentkezett különösebb differencia, azonban a felsőoktatási 
mutatókban már markánsabb különbségeket vélhetünk felfedezni: a régió 1000 főre 
vetített hallgatói száma (24,1 hallgató) nagyjából megfelel az országos átlagnak, de a 
régió megyéit tekintve Győr-Moson-Sopron megye dominanciája figyelhető meg 
(39,8 hallgató). Ez elsősorban a megyében székelő, nagyobb hallgatói létszámmal 
működő egyetemeknek és egyetemi karoknak köszönhető (Nyugat-Magyarországi 
Egyetem, Széchenyi Egyetem). Vas megyében a más székhellyel bíró egyetemek 
(Pécsi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem) által kihelyezett karok 
hallgatói száma 1000 lakosra vetítve 8,1 hallgatót éri el. Zala megyében a Pannon 
egyetem Nagykanizsai Kampusza, a Georgikon Egyetem, illetve a BGF 
zalaegerszegi kihelyezett karon lehetséges a felsőoktatási tanulmányok végzése (6 
hallgató/1000 lakos).  
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Vas illetve Zala megyében a civil szerveződések aktivitása hagyományosan 
magasabb, mint Győr-Moson-Sopron megye esetében, melyet alátámaszt a nonprofit 
szervezetek száma 1000 lakosra vetített értéke is. Előbbi két megye esetében több, 
olyan szervezet is tevékenykedik, ami mintegy ernyőszervezetként funkcionál, illetve 
különböző önkéntes centrumok működnek. Ez a megyében 1000 lakosra vetített 
önkéntesek számában is megmutatkozik, hiszen Vas megye Budapest után a 
legtöbb önkéntessel rendelkezik. A nonprofit szervezetek működése nagyban függ 
az állami és önkormányzati támogatásoktól, illetve az Európai Uniós és a Magyar 
állam által támogatott projektektől.  

4. Egészségügyi helyzet, egészségügyi infrastruktúr a 

A Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi helyzete országos viszonylatban jónak 
mondható, azonban vannak olyan megbetegedések, melyek az elmúlt 10 évben 
drasztikusan emelkedtek mind országos, mind pedig a régiós viszonylatban 
egyaránt. A várható élettartamot tekintve szinte minden tekintetben az országos átlag 
feletti paraméterekkel rendelkeznek a régió megyéi. 

 
Várható élettartam 

Nők                          Férfiak  

Győr-Moson-Sopron megye 78 71,98 

Vas megye 78,51 70,71 

Zala megye 78,77 71,2 

Országos átlag 78,23 70,93 

 

V.5.9.5. ábra: A várható életkor a Nyugat-Dunántúlon 

A már említett drasztikusan megnövekedő megbetegedések közé azok a 
betegségek, illetve betegségtípusok tartoznak, melyek napjainkra már-már 
népbetegségeknek számítanak. Ide sorolhatóak a daganatos megbetegedések (Zala 
megyében majdnem megduplázódott a száma a 2001 és 2009 közt), magas 
vérnyomás okozta megbetegedések (Vas megyében megkétszereződött a száma 10 
év alatt), de az asztmás megbetegedések illetve a cukorbetegek száma is rohamos 
mértékben megnövekedett. Az egészségügy infrastrukturális állapota a régióban 
Győr-Moson-Sopron megyében mutatja a legjobb képet, de a működő kórházi ágy 
10 000 lakosra vetített értéke (KSH, 2010) Zala megyében éri el a legnagyobb 
számot (73,4 ágy). 

 

 

Az elmúlt id őszak fejlesztéseinek az értékelése  

 

Közoktatás fejlesztése:  
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• NYDOP keretében megjelent első kiírásra 6-szoros túljelentkezés – az 
önkormányzatok számára a legkomolyabb fejlesztési igény, a legfontosabb 
terület az iskola kérdése. A túljegyzés komoly elégedetlenséget szült a 
támogatási rendszerrel szemben, melyet az ezt követő forrás-előrehozás sem 
tudott teljes mértékben kompenzálni. 

• A kiírások szakmai értékelési szempontrendszere nem elsősorban a műszaki 
indokoltságot, hanem a projektek módszertani megfelelőségére helyezte a 
hangsúlyt, jellemzően a nagyobb méretű, központi iskolák részesültek 
támogatásban. (Élesen merült fel a támogatási döntések nyomán a beázó 
tetejű kisiskola versus digitális táblák kérdése.) 

• a két kiírásban összesen 84 db intézmény (telephely) került támogatásra, 
18 500 tanulót érintve. 

• A versenyeztetés helyébe programalapú, térségi integrált konstrukciók 
szükségessége nyilvánvalóvá vált a versenyeztetés helyett. 

 

Egészségügy, szociális infrastruktúra-fejlesztés: 

• NYDOP-ban viszonylag sikeres, érzékelhető volumenben lezajlott 
fejlesztések: 143 db rendelő és 26 db. szociális intézmény felújítása történt 
meg (pl. 28 ezer gyermek érintett a bölcsőde-fejlesztési kiírásokban). 

• Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése terén elhúzódó kiírás, 2011. évi 
előkészítéssel. 

• Külön akadálymentesítési kiírásra csekély igény – az egyéb fejlesztésekkel 
ezt a kérdést is kezelni lehetett (horizontális szempontként muszáj volt vállalni 
az akadálymentesítést, de külön csak emiatt nem pályáztak a szervezetek). 

• A TIOP-ban nagyléptékű projektek támogatása történik, lassú 
megvalósítással. 
 

Információs társadalom: 

• Az NYDOP-ban szereplő, az információs társadalom kiteljesítését szolgáló 
intézkedés keretében kiírás mindezidáig nem jelent meg, feltehetően a 
tématerület sajátosságai és az EKOP-hoz történő szoros kapcsolódás 
(összehangolási igények) miatt 

 

Szakképzés, foglalkoztatás: 

• a szakképzési rendszer átalakulásának kérdései: a duális képzés problémái, 
gyakorlati helyek, műszaki szakoktatók hiánya, a TISZK-ek átalakulása, a 
szakképzési alap regionális részének kvázi megszűnése, a hiányszakmákban 
indítandó képzések kérdései, a vállalati igények és az intézményfenntartók 
érdekei nem mindig találkoznak, és a január 1-től belépő új szereplők kérdése. 

• ösztöndíj rendszerek és a hazatérést segítő megoldások elterjesztése a 
régióban, az elvándorlás csökkentése. 
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• a pályaorientációs rendszer kérdése, a szülők és a gyerekek tájékoztatása, 
képességfejlesztések. 

• a pályakezdők munkába állásának támogatása, munka tapasztalatszerzési 
lehetőségek a határtérségben, a hátrányos helyzetű célcsoportok 
foglalkoztatási problémái. 

• a civil szervezetek szerepe a foglalkoztatásban. 
• a felnőttképzés és átképzés problémái, a megszűnőben lévő 

intézményrendszer kérdése. 

  



 

 

„A RECOM HU-AT 2014 (Regional Cooperation Management HU-AT 2014) projektet az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, valamint Alsó-Ausztria, Burgenland, Stájerország tartománya, Bécs városa és Magyarország támogatja.” 

 

 

 

 

 

 

 

V.6. számú melléklet  

 

A 2012. évi Nyugat-dunántúli regionális helyzetelem zés adat-melléklete 

 

 Győr-Moson-Sopron 
megye 

Vas megye Zala megye Nyugat-dunántúli Régió 

Természeti adottságok 

Éves átlagos 
csapadékmennyiség 

600-900 mm 650-850 mm 700-800 mm 750 mm 

Éves átlaghőmérséklet 8,5-10,5 fok 8,5 fok 9-10 fok 9 fok 

Napsütéses órák száma 1780-1950 h 1800 h 1800-1900 h 1850-1950 h 

Szélsebesség 3-4,5 m/s 3-4 m/s 3-3,5 m/s 3,5-4 m/s 

Erdősültség aránya 19,3% (81 979 ha) 28,56% (93 900 ha) 31,99%  

Országos jelentőségű védett 45 736 ha 47 536 ha 27 142 ha 120 414 ha 
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természeti terület nagysága 
(Teir, 2010) 

Gazdaság, Innováció 

Bruttó hazai termék (KSH, 
2010) 

1 348 000 millió forint 573 876 millió forint 585 511 millió forint 2 507 492 millió Ft 

Egy főre jutó GDP (KSH, 
2010) 

3 001 000 Ft 2 227 019 Ft 2 039 802 Ft 2 519 Ft 

Regisztrált vállalkozások 
száma 1000 lakosra vetítve 

(TEIR, 2010) 
154 db 147 db 170 db 164 db 

Kutatók és fejlesztők száma 
(KSH, 2010) 

1557 fő 403 fő 177 fő 2 137 fő 

K+F ráfordítások összege 
(KSH, 2010) 

12 161 millió Ft 2 118 millió Ft 1 254 millió Ft 15 532 millió Ft 

K+F helyek száma (KSH, 
2010) 

176 db 44 db 36 db 256 db 

Turizmus 

1000 lakosra jutó 
vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken 
(Teir, 2010) 

2257 db 5064 db 6799 db 4302 db 

Küldföldiek vendégek által 
eltöltött vendégéjszakák 

aránya (Teir, 2010) 
39,15% 48,88% 43,59% 44,21% 

1000 lakosra jutó összes 
kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma 
(Teir, 2010) 

25,7 db 48,9 db 89 db 50,1 db 
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Demográfia, emberi er őforrás 

Lakónépesség száma (KSH, 
2011) 

449 967 fő 257 688 fő 287 043 fő 994 698 fő 

Nemzeti és etnikai 
kisebbségek száma (KSH, 

2001) 

Összesen: 5733 fő 

Cigány: 1371 fő 
Horvát: 1954 fő 
Német: 1816 fő 
Szlovén: 77 fő 
Egyéb: 515 fő 

Összesen: 6 688 fő 
Cigány: 1378 fő 
Horvát: 2321 fő 
Német: 1023 fő 

Szlovén: 1706 fő 

Egyéb: 260 fő 

Összesen: 7516 fő  
Cigány: 4039 fő 
Horvát: 2734 fő 
Német: 454 fő 
Szlovén: 39 fő 

Egyéb: 250 fő 

Összesen: 19 937 fő 

Cigány: 6788 fő 

Horvát: 7009 fő 

Német: 3293 fő 

Szlovén: 1822 fő 

Egyéb: 1025 fő 

Vándorlási egyenleg (ezrelék) 
(TEIR, 2010) 

4,39 -2,11 -0,6 1,27 

Foglalkoztatottsági ráta (Teir, 
2010) 

61,38% 58,07% 56,03% 58,98% 

Regisztrált munkanélküliek 
száma (Teir, 2011) 

10 580 fő 8294 fő 15 173 fő 34 047 fő 

Munkanélküliségi ráta (TEIR, 
2011) 

3,8% 5% 8,3% 5,4% 

Pályakezdő munkanélküliek 
aránya (Teir, 2011) 

6,5% 8,4% 7,4% 7,4% 

Alkalmazásban állók bruttó 
átlagkeresete (KSH, 2010) 

208 385 Ft 181 897 Ft 168 646 Ft 190 211 Ft 

Oktatási mutatók 
(Felsőoktatási intézmények 

hallgatói 1000 lakosra) (KSH, 
2010) 

39,8 hallgató 14,6 hallgató 8,1 hallgató 24,1 hallgató 

Regisztrált nonprofit 
szervezetek száma 1000 

7,56 db 8,92 db 9,07 db 8,35 db 
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lakosra jutó száma (Teir, 
2010) 

Közlekedés 

Országos közutak hossza 

I. rendű főút: 90 km 
II. rendű főút: 296,9 km 
Összekötő út: 1043 km 

Bekötő út: 164,4 km 

Állomáshoz vezető út: 19,7 
km 

Egyéb csomóponti ág: 3,2 
km 

I. rendű: 80,1 km 
II. rendű: 231,5 km 

Összekötő út: 1054,3 km 
Bekötő út: 155,4 km 

Állomáshoz vezető út: 13,8 
km 

Egyéb csomóponti ág: 6,9 
km 

I. rendű főút: 45,9 km 
II. rendű főút: 273,1 km 
Összekötő út: 946,3 km 

Bekötő út: 350,1 km 
Állomáshoz vezető út: 19,3 

km 
Egyéb csomóponti ág: 1 km 

I. rendű főút:  216 km 

II. rendű főút: 801,5 km 
Összekötő út: 3043,6 km 

Bekötő út: 669,9 km 
Állomáshoz vezető út: 52,8 

km 
Egyéb csomóponti ág: 11,1 

km 

Vidékfejlesztés, települési struktúra 

Települések száma (Teir 
2010) 

175 település (8 város) 216 (9 város) 257 (9 város) 648 (26 város) 

Átlagos 
népességszám/település 

(KSH, 2011) 
2472 fő 1193 fő 1117 fő 1519 fő 

Lakossági infrastruktúra 

Közüzemi szennyvízhálózatba 
bekapcsolt lakás a 

lakásállomány %-ában (KSH, 
2010) 

85,70% 71,60% 70% 77,3% 

Közműolló (egységnyi 
ivóvízhálózatra jutó 

csatornahálózat hossza, 
százalék) (TEIR, 2010) 

77,70% 62,10% 78,10% 73,6% 

1000 lakosra jutó háztartások 
részére szolgáltatott villamos 
energia mennyisége (1000 

1213 1064 907 1086 
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kwh) (Teir, 2010) 

Összes elszállított települési 
szilárd hulladék mennyisége 

(Teir, 2010) 
215 830 t 98 522 t 98 061 t 412 412 t 

Működő kórházi ágy/ 

10 000 lakos 
71,2 ágy 70,4 ágy 73,4 ágy 71,6 ágy 

Pályázati/fejlesztési statisztikák 

Támogatás összege 
prioritásonként (2012. 10. 
30.térképtér) 

Összesen: 2969 db 
Összes megítélt támogatás: 341,25 
mrd Ft 
Gazdaságfejlesztés: 2023 db (59,45 
mrd Ft) 
Humánfejlesztés: 612 db (69,63 mrd 
Ft) 
Környezetfejlesztés: 226 db (94,83 
mrd Ft) 
Közigazgatás fejlesztés: 9 db (0,19 
mrd Ft) 
Közlekedésfejlesztés: 42 db (98,36 
mrd Ft) 
Településfejlesztés: 15 db (5,72 mrd 
Ft) 
Turizmusfejlesztés: 42 db (13,07 
mrd Ft) 

Összesen: 1589 db 
Összes megítélt támogatás: 113,33 
mrd Ft 
Gazdaságfejlesztés: 954 db (23,82 
mrd Ft) 
Humánfejlesztés: 402 db (23,76 mrd 
Ft) 
Környezetfejlesztés: 135 db (16,17 
mrd Ft) 
Közigazgatás fejlesztés: 6 db (0,12 
mrd Ft) 
Közlekedésfejlesztés: 37 db (35,76 
mrd Ft) 
Településfejlesztés: 19 db (5,19 mrd 
Ft) 
Turizmusfejlesztés: 36 db (8,51 mrd 
Ft) 

Összesen: 1879 db 
Összes megítélt támogatás: 147,46 
mrd Ft 
Gazdaságfejlesztés: 1030 db (18,54 
mrd Ft) 
Humánfejlesztés: 577 db (30,21 mrd 
Ft) 
Környezetfejlesztés: 150 db (31,56 
mrd Ft) 
Közigazgatás fejlesztés: 12 db (0,23 
mrd Ft) 
Közlekedésfejlesztés: 38 db (56,02 
mrd Ft) 
Településfejlesztés: 13 db (5,13 mrd 
Ft) 
Turizmusfejlesztése: 59 db (5,77 
mrd Ft) 

Összesen:  6437 db 

Összesen: 602 mrd Ft 

Gazdaságfejlesztés: 4007 db 
(101,81 mrd Ft) 

Humánfejlesztés:1591 db (123,6 
mrd Ft) 

Környezetfejlesztés: 511 db (142,56 
mrd Ft) 

Közigazgatás fejlesztés: 27 db (0,54 
mrd Ft) 

Közlekedésfejlesztés:117 db (190,14 
mrd Ft) 

Településfejlesztés: 47 db (16,04 
mrd Ft) 

Turizmusfejlesztés:137 db (27,35 
mrd Ft) 

Támogatás összege 
prioritásonként egy főre 
levetítve (2012.10.30. 
térképtér) 

Fő/projekt: 151 (fő/projekt) 
Összes megítélt támogatás/fő: 758 
389 ft/fő 
Gazdaságfejlesztés: 222 fő/projekt 
(132 121 ft/fő) 
Humánfejlesztés: 735 fő/projekt (154 
744 ft/fő) 
Környezetfejlesztés: 1991 fő/projekt 
(210 749 ft/fő) 

Fő/projekt: 162 (fő/projekt) 
Összes megítélt támogatás/fő: 439 
795 ft/fő 
Gazdaságfejlesztés: 270 fő/projekt 
(92 437 ft/fő) 
Humánfejlesztés: 641 fő/projekt (92 
205 ft/fő) 
Környezetfejlesztés: 1909 fő/projekt 
(62 750 ft/fő) 

Fő/projekt: 153 (fő/projekt) 
Összes megítélt támogatás/fő: 513 
721 ft/fő 
Gazdaságfejlesztés: 279 fő/projekt 
(64590 ft/fő) 
Humánfejlesztés: 497 fő/projekt 
(105246 ft/fő) 
Környezetfejlesztés: 1914 fő/projekt 
(109949 ft/fő) 

Fő/projekt: 154,52 db 

Összes megítélt támogatás/fő: 
605 208 Ft/fő 

Gazdaságfejlesztés: 248 fő/projekt 
(102 352 Ft/fő) 

Humánfejlesztés: 625,2 fő/projekt 
(124 258 Ft/fő) 
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Közigazgatás fejlesztés: 49 996 
fő/projekt (422 ft/fő) 
Közlekedésfejlesztés: 10 713 
fő/projekt (218 594 ft/fő) 
Településfejlesztés: 29 997 
fő/projekt (12 712 ft/fő) 
Turizmusfejlesztés: 10 713 fő/projekt 
(29 047 ft/fő) 

Közigazgatás fejlesztés: 42 948 
fő/projekt (466 ft/fő) 
Közlekedésfejlesztés: 6965 
fő/projekt (138 772 ft/fő) 
Településfejlesztés: 19 822 
fő/projekt (20 141 ft/fő) 
Turizmusfejlesztés: 7185 fő/projekt 
(33 024 ft/fő) 

Közigazgatás fejlesztés: 23920 
fő/projekt (801 ft/fő) 
Közlekedésfejlesztés: 7554 
fő/projekt (195 162 ft/fő) 
Településfejlesztés: 22080 fő/projekt 
(17872 ft/fő) 
Turizmusfejlesztés: 4865 fő/projekt 
(20102 ft/fő) 

Környezetfejlesztés: 1946,6 
Fő/projekt (143 319 Ft/fő) 

Közigazgatás fejlesztés: 36 841 
Fő/projekt (542 Ft/fő) 

Közlekedésfejlesztés: 8501 
Fő/projekt (191 153 Ft/fő) 

Településfejlesztés: 21 163 
Fő/projekt (16 125 Ft/fő) 

Turizmusfejlesztés: 7260 Fő/projekt 
(27 495 Ft/fő) 
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V.7. számú melléklet  

A Nyugat-dunántúli Regionális helyzetelemzés térkép i melléklete 

 

Gazdaságfejlesztés, Innováció 

 

 

 

V.7.1. ábra: Bruttó hazai termék piaci beszerzési áron (2009) 

 

V.7.2. ábra: Egy főre jutó bruttó hazai termék (2009) 
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V.7.3. ábra: Egy lakosra jutó külföldi befektetés (2009) 

 

V.7.4. ábra: Működő vállalkozások száma 1000 lakosra (2009) 
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V.7.5. ábra: Beruházás a nemzetgazdasági ágazatokban összesen (2010) 

 

V.7.6. ábra: Egy főre jutó nemzetgazdasági beruházás mértéke (2010) 
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V.7.7. ábra: Nemzetgazdasági ágak részesedése a bruttó hozzáadott értékből és az egy 
foglalkoztatottra jutó GDP (Forrás: Vas megyei koncepció) (20. o.) 

 

V.7.8. ábra: K+F ráfordítás és internet elérés (Forrás: Vas megyei koncepció) 
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Turizmus 

 

V.7.9. ábra: 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma (Forrás: Vas megyei koncepció) (22. o.) 

 

Közlekedés 

 

V.7.10. ábra: Autópályától 20 percnél kisebb távolságra lévő települések aránya (Forrás: Vas megyei 
koncepció) (39. o.) 
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Vidékfejlesztés, Településfejlesztés 

Településszerkezeti adatok, 2010 

 Nyugat-Dunántúl Magyarország 

 Zala GyMS Vas  

lakosságszám 285 154 451 287 256 458 9 957 731 

települések száma 258 183 216 3 176 

átlagos lakosságszám 1 105 2 466 1 187 3 135 

1000 fő alatti települések száma 215 102 184 1 776 

100 fő alatti településeken élő 

lakosság száma 
74 151 48 112 65 636 767 374 

1000 fő alatti településeken élő 

lakosság aránya 
26% 11% 26% 8% 

500 fő alatti települések száma 159 59 135 1 109 

500 fő alatti településeken élő 

lakosság száma 
34 774 16 695 34 990 288 683 

500 fő alatti településeken élő 

lakosság aránya 
12% 4% 14% 3% 

V.7.11. ábra: Településszerkezeti adatok (Forrás: Vas megyei koncepció, 47. oldal) 

 

 

V.7.12. ábra: Külső és belső perifériák Nyugat-Dunántúlon (Forrás: Vas megyei koncepció, 53. oldal) 
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Humán er őforrás, emberi kútf ő 

 

 

V.7.13. ábra: Magyarországi demográfiai adatok (Forrás: Vas megyei koncepció 29. o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.7.14. ábra: A munkanélküliségi ráta változása Magyarországon (Forrás: Vas megyei koncepció, 33. 
oldal) 
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V.7.15. ábra: 1000 lakosra jutó regisztrált nonprofit szervezetek száma  

(Forrás: Vas megyei koncepció, 27. oldal) 

 

Lakossági Infrastruktúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.7.16. ábra: Egészségügyi intézmények Magyarországon (Forrás: Vas megyei koncepció, 43. oldal) 
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V.7.17. ábra: Új építésű lakások aránya (Forrás: Vas megyei koncepció, 45. oldal) 

 

 

Szennyvíz ellátás és tisztítás szempontjából elláta tlan települések a régióban  

 

Győr-Moson-Sopron megye 
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Vas megye 

 

Zala megye 

V.7.18. ábra: NYUDUVIZIG adatbázis az ellátatlan településekről. (Forrás: NYUDUVIZIG, egyedi 
szennyvíztisztítás a Balaton térségében) 
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V.8. számú melléklet:  

 

 

 A Nyugat-Dunántúl 2014-2020. évi 

Regionális Fejlesztési Stratégiája 

Vázlat  

 
1. A régió fejlődését meghatározó világfolyamatok 

 
2. Fejlesztési alapelvek és összefüggések 

 
3. Jövőkép 

 
4. A hosszú távú koncepcionális célok megújítása 
 

4.1. A régió fejlesztésének fő irányai 
4.2. Hosszú távú, koncepcionális célok 

 
5. Középtávú regionális stratégiai célok és programok 

 


