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1. Vezetői összefoglaló 
1.1 Bevezetés 
Győr Stratégiai Programjának előzményeit az 1994-ben elfogadott Vá-
rosfejlesztési Stratégia jelenti, mely 8 komponenst tartalmazott, kijelölve 
ezzel Győr Megyei Jogú Város általános rendezési tervének sarokpontja-
it. A stratégiai komponensekhez rendelt akciók előkészítették a célok 
megvalósítását, néhány komponenshez önálló cselekvési feladatokat, 
projekteket is tartalmaztak. A továbbfejlesztést az alábbiak indokolták: 

− A jogi környezet változott, új jogszabályok szabályozták a Straté-
giai Program tartalmi követelményeit, a Városrendezési Tervek-
kel való összefüggéseket. 

− Kialakult a területfejlesztés intézményrendszere, elkészültek az or-
szágos, regionális és megyei területfejlesztési programok, alapve-
tően pályázati rendszerekbe kerültek a hazai és az EU fejlesztési 
támogatásai 

− Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz új kihívást jelen-
tett a város fejlesztésében 

Fentieket figyelembe véve döntött a Közgyűlés a továbbfejlesztett Stra-
tégiai Program elkészítéséről, meghatározta annak módszertanát és 
kinyilvánította azt az igényt, hogy a tervezés széleskörű társadalmi és 
szakmai részvétellel történjen. A feladat elvégzésére a Városépítési Iro-
dán a 2003. októberén létrehozott munkacsoport kapott megbízást, a 
Rendezési Terv felülvizsgálatának folyamatos összehangolási igényeivel. 
A Rendezési Tervhez készülő Településfejlesztési Koncepció alátámasztó 
munkarészeinek elkészítésére külső alvállalkozók kaptak megbízást és 
szintén külső vállalkozó végezte a Stratégia Programhoz készült közvéle-
mény kutatásokat, valamint a lakoság bevonását célzó „Jövőműhely 
2004” rendezvénysorozat szervezését és kiértékelését. 

A munka első fázisát jelentő Helyzetértékelést 2004. év májusában tár-
gyalta a Közgyűlés, melynek összefoglalója az „Adatok, tények Győrről” 
c. kiadványban minden győri háztartásba eljutott. A kiadvány célja, 
bemutatni Győrt a hasonló európai és hazai városokkal való összefüg-
gésben és megmutatni, mit gondolnak a városlakók a megyeszékhelyről, 
ösztönözni a beleszólást, a javaslattételt. A Helyzetértékelést több mint 
300 civil szervezet kapta meg véleményezésre. A Helyzetértékelés módot 
adott annak felmérésére, mivel elégedetlenek a győri lakosok. Eredmé-
nyes stratégiai tervezéshez ugyanis nélkülözhetetlen az elégedettség, a 
jövőkép és az elkötelezettség. 

A Közgyűlés 2004. július 8-án megjelölte Győr jövőképét, melynek középpontjá-
ban az „élhető város” átfogó célja áll. A stratégiai programok megvalósításá-
hoz a „modern város – modern gazdaság, Győr a regionális központ” jelölte ki.  

A széleskörű társadalmi véleményezés, a jövőműhelyek és közvélemény kutatá-
sok alapján kialakult jövőkép meghatározását szolgáló Stratégiai Program 
szakmai kidolgozásához első lépésben a Polgármesteri Hivatal irodáitól érkezett 
javaslatok, a Közgyűlés által korábban külön-külön jóváhagyott fejlesztési ter-
vek, programok összegyűjtése, a stratégiába való beépítése történt meg. A 
munkaanyag első, komplex változatát küldte meg a Polgármesteri Hivatal 
szakmai véleményezésre több mint 30 szakmai szervezetnek, hatóságnak 2004. 
év októberében. A javaslatok, észrevételek feldolgozása nyomán új 
alprogrammal bővült a tervezet, figyelembe véve, hogy időközben döntés 
született az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” pályázat beadásáról. 

A Stratégia Program kialakítására, folyamatos aktualizálására 2004. októberé-
ben 13 kamarával és érdekvédelmi szervezettel kötött megállapodást a Pol-
gármesteri Hivatal. 2004. év október - novembere folyamán 3 kerekasztal be-
szélgetésre került sor a stratégiai tervezésről a győri vállalkozások, értelmiségiek 
és a fiatalok képviselőivel. 

Az október 20. és november 22. közötti időszakban 42 helyről érkezett véle-
mény, javaslat. Ezekből 22 konkrét javaslat beépült az anyagba, több észrevé-
tel pedig általános síkon helyesli vagy ellenzi a stratégiát.    

1.2. A stratégiai program rövid bemutatása 
A következőkben a stratégiai programot rövid összegzése következik. Az ösz-
szegzés célja a gyors tájékozódás a programban, így egyes központi részek egy 
az egyben történő étvételével készült az összegzés. Az összegzés azonban nem 
helyyetesíti a teljes programot, hiszen annak értelmezése és logikai összefüggé-
sei csakis a teljes szöveg részletes tanulmányozásával érhető el. 

I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése 

Indoklás: 

Győr hosszú távú gazdasági fejlődését és versenyképességét veszélyezteti a 
rendelkezésre álló humán erőforrás minősége, illetve egyes szegmenseinek 
mennyisége. Jelenleg folyik a felsőoktatási reformja, amely lehetőséget biztosít 
a gazdaság fejlődését és hosszabb távon egy regionális jelentőségű felsőokta-
tási centrum létrejöttéhez. Támogatni kell a közoktatás minden szintjét, fejlesz-
teni kell a középiskolákat ahhoz, hogy meg tudják tartani a jelenlegi, országos 
szintű versenyképességüket. A gazdaság igényeinek kiszolgálásához szükséges 
a szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése. Szorosabb kapcsolat kiépítése szük-
séges a vállaltokkal és a munkaerőpiacot meghatározó szervezetekkel.  
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A humán erőforrás fejlesztése nemcsak a képzettség fejlesztését, hanem 
a lakosság egészségügyi és szociális állapotának fejlesztését is jelenti. A 
fejlesztéseknek a városban élő gyermekeket, középkorúakat és időseket 
külön-külön célcsoportként kell kezelniük. Győr pályázatot nyújt be „2010 
Európa kulturális fővárosa” cím elnyerésére. A központi szerepkör megőr-
zéséhez erősíteni és javítani kell a kulturális rendezvények rendezési kö-
rülményeit. 

I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése 

Intézkedés indoklása: 

Győr jelen pillanatban az ország egyik legfejlettebb gazdasággal ren-
delkező regionális központja, azonban tudásbázisának nagysága nem 
éri el a többi regionális központét. 

Intézkedés céljai: 

• A felsőoktatási oktatási és háttérintézmények fejlesztésével Győr 
váljék regionális egyetemi központtá; 

• A műszaki karok minőségi fejlesztésüknek köszönhetően váljanak a 
térség meghatározó oktatói és kutatói bázisává; 

• A humán tudományok egyetemi szintű megjelenésével váljék telje-
sebbé a kari kínálat. 

Intézkedés alprogramjai: 

I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítménye-
inek megépítése  

I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

I./1./3. Alprogram: A egyetemi karok szélesítése 
 
I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 

Intézkedés indoklása:  

A modern feldolgozóipar számára szükséges a megfelelő minőséget és 
szaktudást birtokló munkaerő. Annak érdekében, hogy a ’90-es évek 
elejének sikere megismétlődjön, valamint a munkanélküliség ne érjen el 
káros értékeket szükséges a szakképzés és a felnőttképzés megújítása. 

Intézkedés céljai: 

• Piacképes tudás megszerzésének lehetősége a szakmunkások szá-
mára; 

• Együttműködés a gazdasági szereplők és a szakközépiskolák között; 
• Stabil és minőségi munkaerő-piaci környezet; 
• Rugalmas és megújulásképes felnőttképző intézmények. 

Intézkedés alprogramjai: 

I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer megvalósítása 
I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fejlesztése 
 
I./3. Intézkedés: Egészségfejlesztés, egészségügyi és szociális infrastruktúra meg-
erősítése 

Intézkedés indoklása: 

Győr lakossága korösszetételének alakulása azt mutatja, hogy az életkor meg-
hosszabbodik, az életkor kitolódásával a szociális infrastruktúrára és a város 
jóléti szolgáltatásaira fokozatos teher hárul. Az egészség az egyén életminősé-
gének és önmegvalósításának alapvető feltétele, amely döntő hatással van a 
családra, a munkára. 

Intézkedés céljai: 

• Minőségfejlesztés, szellemi erőforrás fejlesztés (képzési rendszer); 
• Ágazati információs rendszer működtetése, szükségletfelmérés; 
• A rendelkezésre álló épületállomány szolgáltatási színvonalának fejlesztése, 

a szociális ellátásra szoruló egyéneket és csoportokat kiszolgáló szociális in-
tézmények kapacitásnövelése;  

• A helyi partnerség, a civil szférával való kapcsolat erősítése, pályázatokon 
való részvétel hatékonyságának fokozása; 

• A lakosság - ezen belül kiemelten - a gyermek - és ifjúsági korosztály, to-
vábbá a fiatal családanyák, a magányos idős emberek és az aktív korú 
férfiak egészségi állapotának javítása megfelelő környezeti feltételek és 
preventív ellátások biztosításával; 

• Az egészségmegőrzés, drogfogyasztás megelőzés érdekében bővíteni kell 
a szabadidő eltöltési és tömegsport lehetőségek körét, különösen a sűrű 
beépítésű övezetekben. 

Intézkedés alprogramjai: 

I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények fej-
lesztése  

I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények fejlesztése 
 
I./4. Intézkedés: Az szabadidő- és versenysport feltételeinek fejlesztése 

Intézkedés indoklása: 

A város több esetben adott otthont nemzetközi versenyeknek, azonban a ver-
senyek megrendezéséhez rendelkezésre álló infrastruktúra keresztmetszete nem 
megfelelő. A város adottságai számos szabadidősport létesítmény létrehozását 
indokolja. A gyermek - és ifjúsági korosztályban növekszik a droghasználat, a 



9866 6Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja Véleményezési dokumentáció 

dohányzás és az alkoholfogyasztás, amelyekre a sport megfelelő alter-
natívát nyújthat.  

Intézkedés céljai: 

• A szabadidősport rendezvények támogatása az egészséges élet-
mód megteremtésének érdekében; 

• A fiatalok szabadidősportba történő bevonásával növekedjen az 
egészségesen felnövő gyermekek száma; 

• A szabadidősport infrastrukturális igényeinek megteremtése; 
• A nemzetközi sportrendezvények infrastruktúra igényének biztosítása. 
Intézkedés alprogramjai: 

I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős sportélet-
be 

I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 
I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 
I./5. Intézkedés: A város kulturális arcának kialakítása  

Intézkedés indoklása: 

A város művészeti, kulturális intézményei kialakultak, azonban az EU – 
tagság, valamint a regionális szerep azonban új kihívásokat támaszt. 
Fontos feladat a város minőségét preferáló, markáns kulturális arculat 
kialakítása.  

Az intézkedés a kulturális főváros pályázat keretében a program végle-
gesítésekor még kidolgozásalatt áll. 

II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság 

Indoklás: 

Győr város az egyik legstabilabban működő gazdasággal rendelkezik a 
jelenlegi magyarországi megyei jogú városok közül. Azonban a város 
életét jelentős mértékben meghatározó összeszerelő-feldolgozóiparra 
hosszú távon nem alapozható a város gazdasága. Ezért a feldolgozóipar 
mellett támogatni kell más, magasabb hozzáadott értéket képviselő 
tevékenységi formák fejlődését és megtelepedést. Ennek feltétele a K+F 
intézmények letelepítése, az üzleti infrastruktúrát jelentő szolgáltatások 
megjelenésének ösztönzése. Fontos, hogy a város biztosítani tudjon meg-
felelő telephelyeket a letelepedni kívánó vállalkozásoknak. Szintén tá-
mogatni kell a szolgáltatások nagyobb volumenű elterjedését.  

A várost adottságai alkalmassá teszik a turizmus fejlesztésére. Ezt az 
adottságot bővíteni kell, és támogatni az komplex szolgáltatást nyújtó, 
nagy befogadóképességű turisztikai infrastruktúrák megjelenését.A város 
adottságai jók a logisztikai szolgáltatások nyújtásához. Az úthálózat a 

teljes Északnyugat Dunántúlra kiterjed, a város rendelkezik közlekedési felsőok-
tatással, vasúti fővonallal, autópályával, kikötővel, illetve a közelben reptér 
található. 

II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 

Intézkedés indoklása: 

Az Északnyugat-dunántúli Technológiai Régió Győr jövőbeli gazdasági vonzás-
körzetére terjed ki. A fejlesztés a térség már meglévő adottságaira épül, a köz-
lekedési, műszaki felsőoktatási, kapacitásra a jelenlévő szakképző intézmények-
re, a hagyományos ipari kultúrára, a multinacionális vállalatok jelenlétére és a 
szakképzett munkaerőre. 

Intézkedés céljai: 

• Győrben teremtődjön meg az infrastruktúrája a technológiai kutatásoknak 
és fejlesztéseknek, melynek célja a tudás igényes iparágak megjelenésé-
nek ösztönzése (elektronika, számítástechnika, környezetvédelmi ipar); 

• Győrben az ipar, a tudományos élet, a kultúra és az államigazgatás szerep-
lői működjenek együtt az innovációs fejlesztésekben;  

• A magas fokon kvalifikált, kutató-fejlesztő humánerőforrás városban törté-
nő letelepítése. 

Intézkedés alprogramjai: 

II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejlesztések támogatása 
II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei között 
II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment  
II./2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

Intézkedés indoklása: 

A város versenyképességének megőrzéséhez az üzleti infrastruktúra fejlesztése 
szükséges.  

Intézkedés céljai: 

• A vállalkozások a kisegítő szolgáltatásokat a városban vegyék igénybe; 
• Letelepedést ösztönző szolgáltatások jelenlétének elősegítése; 
• Minőségi és mennyiségi növekedés a szolgáltatások területén; 
• Modern gazdasági szolgáltatások elterjedése(innovációs központok, 

klaszterek, tervező irodák, tanácsadó cégek, piackutatás, marketingszol-
gáltatás stb.…) a regionális vonzáskörzet egész területére. 

 
Intézkedés alprogramjai: 

II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létrehozása, 
meglévő adatbázisok összekapcsolása  
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II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 
II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 
 
II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 

Intézkedés indoklása: 

Győr meghatározó szereppel rendelkezik a régió idegenforgalmában, 
de még nem tekinthető turisztikai célpontnak. A város turisztikai marke-
tingje nem megfelelő, a meglévő eszközök elégtelenek a város propa-
gálására. Napjainkra létrejött város turisztikai partneri hálózata, de még 
nem működik megfelelően.  

Intézkedés céljai: 

• Idegenforgalmi vonzerők és kiszolgáló létesítmények bővítése; 
• Javuljon az együttműködés és termékkapcsolás a turizmus területén; 
• Nőjön a város idegenforgalmi bevétele; 
• Minőségi szolgáltatások. 
Intézkedés alprogramjai: 

II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 
II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák  
II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 

Intézkedés indoklása: 

A város rendelkezik a gazdasági terét feltáró, sugaras irányú közlekedési 
hálózattal, illetve a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe bekapcsoló 
autópályával, vasútvonallal és vízi kapcsolattal. 

Intézkedés céljai: 

• A logisztikai központ szerep magas szintű betöltése; 
• A város közlekedési helyzeti előnyének biztosítása; 
• Győr külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése; 
• A közlekedési háttér kutatás és oktatás fejlesztése; 
• Kapcsolódó iparágak fejlődése, szállítmányozással, csomagolással, 

raktározással foglalkozó cégek letelepedésének segítése. 
Intézkedés alprogramjai: 

II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások kiépülése 
II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés  
 
 
 

 
III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése 

Indoklás: 

Győr az Északnyugat-dunántúl központja, ennek a központi szerepnek köszön-
hetően előnyöket élvez, de ez a szerep számos feladatot is ró a városra. Győr-
nek mind saját lakossága, mind környezete (régió, megye, agglomeráció) irá-
nyában szolgáltatási jellegű tevékenységeket kell ellátnia. Mind belső közleke-
dési rendszerének, mind a regionális kapcsolatot biztosító utak kapacitásának 
alkalmasnak kell lennie erre a feladatra.  

Az önkormányzatnak javítani kell kapcsolatrendszerein. Ez jelenti egyrészt a 
modern ügyfélszolgálati rendszerek bevezetését, az önkormányzat és a gazda-
sági szféra kapcsolatrendszerét és a lobbi-tevékenység fejlesztését. A város 
lakossága, és gazdasága számos olyan szolgáltatást és területet igényel, amely 
Győr mindennapi működéséhez folyamatosan fejleszteni kell.  

III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása 

Intézkedés indoklása: 

Míg a város külső megközelítése a jelenlegi helyzetnek megfelel és a gazdasági 
fejlődés egyik fő tényezője, a város belső közlekedése a lakosság komfortérze-
tét és a vállalkozások lehetőségeit rontja. A közlekedés jelenlegi helyzete káro-
san hat a lakosság egészségi állapotához is. 

Intézkedés céljai: 

• A város, ezen belül a központi részek és az ahhoz vezető utak terhelésének 
csökkentése; 

• A tömegközlekedés javítása, kötöttpályás közlekedés meghonosítása; 
• A kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítása; 
• Parkolási lehetőségek javítása; 
• A forgalomgeneráló objektumok koncentrálása (kereskedelmi, szolgáltató 

objektumok). 
Intézkedés alprogramjai: 

III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát biztosító tömeg-
közlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kiépíté-
se 

III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának növe-
lése és marketingja a városi lakosság körében  

III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 
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III./2. Intézkedés: Az önkormányzat kapcsolati rendszerének javítása 

Intézkedés indoklása: 

Győrött jelentős a lemaradás az információs technológia használatát és 
az információs társadalom kialakulását tekintve. Bécs partnernek tekinti 
a várost, az ebből származó előnyök kihasználása érdekében az önkor-
mányzat különböző együttműködési projektek révén jelentős tapasztalati 
és financiális tőkére tehet szert. A térségi szerep segítségével a város 
megítélése pozitívan változik anélkül, hogy közigazgatási határát ki kelle-
ne terjeszteni. 

Intézkedés céljai: 

• Információs technológia elterjesztése; 
• Közigazgatáshoz és közellátáshoz kapcsolódó ügyintézés informati-

kai alapú fejlesztése; 
• A közösségi célokat szolgáló civil szervezetek, és az intézmények 

informatikai infrastruktúrájának fejlesztése; 
• Győr nemzetközi kapcsolatainak javítása; 
• Győr térségi kapcsolatainak javítása; 
• Ágazati kapcsolatok javítása.  
Intézkedés alprogramjai: 

III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 
III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat  

Intézkedés indoklása: 

A területhasználat problémája közösségi, lakossági és gazdasági szerep-
lők részéről egyaránt jelentkezik. Jelenleg folyik a városrendezési tervé-
nek felülvizsgálata. 

Intézkedés céljai: 

• A lehető legkevesebb zöldterület felhasználása; 
• Barnamezős területhasználat vonzóvá tétele; 
• Telekkínálat szélesítése. 
Intézkedés alprogramjai: 

III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények számára 
III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 
III./4. Intézkedés: Közszolgáltatások fejlesztése 

Intézkedés indoklása: 

A gazdasági életet és a lakosság kényelmét szolgáló rendszerek egy része el-
avult, felújításra, cserére szorul, illetve hiányos. A szolgáltatók által biztosított 
információs rendszerek összehangolása hiányzik. 

Intézkedés céljai: 

• A szolgáltatások színvonalának javítása; 
• Információs rendszerek és adatbázisok összekapcsolása; 
• A közlekedési és a felújítási költségek és terhek csökkentése; 
• Zártláncú zöldterületgondozás. 
Intézkedés alprogramjai: 

III./4./1. Alprogram: Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések  
III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 
IV. prioritás: A környezet védelme 

Indoklás: 

Győr kivételes természeti környezetben fekszik. Ezen adottságok védelme és a 
jövő nemzedékeinek tartozó felelősség, valamint a fejlesztések tudatos átgon-
dolása indokolja a prioritás szükségességét. Az „élhető város” a stratégia köz-
ponti eleme, a három előző prioritást is áthatja, de legmarkánsabban a kör-
nyezet védelménél jelenik meg. A városnak, mint technológiai központnak 
fontos lenne a környezetvédelmi technológia kutatásának támogatása. A 
felhasználás területén támogatni kell a megújuló energiák használatát. Prefe-
rálni kell a közlekedésben a tömegközlekedést és a kerékpár használatát. 

Győr területén számos barnamezős övezet található, amelyek jelenleg még 
kihasználatlanok, és elhanyagoltak. Ezek hasznosítása vagy karbantartása nem 
megoldott. A város terei és folyópartjai elhanyagoltak, a virágosítási programot 
nem követte a parkok és utcák felújítása. A jelenlegi terek a szervezett progra-
mok kivételével nem töltik be közösségi szerepüket, hanem funkcionalista mó-
don csupán az utcák találkozásául szolgálnak.Győr városa a nyolcvanas-
kilencvenes években élen járt építészeti emlékeinek megőrzésében. A város 
jelenlegi attraktivitását és arculatát jelentősen meghatározta ez a felújítási hul-
lám, amit folytatni kell.  
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IV./1. Intézkedés: Környezetbarát technológiák elterjesztése 

Intézkedés indoklása: 

A megújuló energiák hasznosításával, hulladék kibocsátási, illetve csök-
kentéssel járó technológiák elterjesztésével csökken a szennyezettség és 
a ráfordítás. A takarékos szemlélet mellett fontos tényező, hogy javul a 
lakosság életkörülménye és egészségi állapota.  

Intézkedés céljai: 

• Együttműködés erősítése a környezetvédelemben; 
• Környezettudatos magatartás kialakítása a nevelés és az informáci-

óhoz való hozzáférés biztosításával; 
• A tömegközlekedés javítása, kötöttpályás közlekedés meghonosítá-

sa; 
• Hulladék kibocsátás minimalizálása, a hulladék újrahasznosítása; 
• A nem megújuló energiák felhasználásának csökkentése. 
Intézkedés alprogramjai: 

IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 
IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósítása 
IV./2. Intézkedés: Barnamezős területek rehabilitációja 

Intézkedés indoklása: 

A város rendelkezik olyan alulhasznált vagy felhagyott ipari területekkel, 
volt katonai objektumokkal, laktanyákkal, amelyek értékes területeken 
fekszenek és előre megtervezett módon és tartalommal kell megújítani 
fizikai, műszaki és gazdasági-társadalmi szempontok alapján. 

Intézkedés céljai: 

• Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók erősítése romló állapotú 
városi területeken; 

• Az ott élők körülményeinek javítása; 
• Vonzó beruházási környezet kialakítása a magánbefektetők részére; 
• A barnamezős területek integrálása a települési infrastruktúrába 

történő integrálás funkcióváltásuk révén; 
• A zöldmezős beruházások területigényének csökkentése. 
Intézkedés alprogramjai: 

IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 
IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és közösségi terek fejlesztése 

 

Intézkedés indoklása: 

A nagyvárosi lakosság szabadidejének mind nagyobb részét szeretné a termé-
szetben vagy természet közeli területeken, helyeken eltölteni. Az elmúlt évek-
ben a zöldfelületek átfogó, teljes fejlesztése nem volt jellemző, a vizek város-
ának vízpartjai elhanyagoltak.  

Intézkedés céljai: 

• A városi zöldterületek és közösségi terek folyamatos karban tartása; 
• Az egymástól elszigetelt zöldterületek összeköttetését biztosítani kell, zöldfo-

lyosó rendszer kialakításával; 
• A zöldfelületek folyamatos és időszakos monitoringja, zöldfelületek katasz-

terének létrehozása és beépítése egy lehetséges térinformatikai rendszer-
be; 

• Átfogó folyó-rehabilitáció, biztosítani kell a folyópartok megközelíthetősé-
gét 

Intézkedés alprogramjai: 

IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása és 
fejlesztése 

IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitációja 
IV./4. Intézkedés: Épített környezet védelme 

Intézkedés indoklása: 

Győr épített örökségének meghatározó jelentőségű elemei, elsősorban a tör-
téneti városmag az idelátogatók számára gazdag európai történeti város be-
nyomását keltik. Azonban a sikeres műemlékvédelmi akciók a városban lelas-
sultak, megálltak az önkormányzat és a partnerek forráshiánya miatt.  

Intézkedés céljai: 

• Értékvédelmi kataszter létrehozása 
• A területi védettséget élvező műemlék együttesek és környezetük együttes 

kezelése; 
• Források bevonása a felújítások újraindításához; 
• Komplex területi egységek város - rehabilitációs programjának beindítása. 
Intézkedés alprogramjai: 

IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása   
IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 
IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása  
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GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK SZERKEZETE 

I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése IV. prioritás: A környezet védelme 
I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kuta-

tás fejlesztése 
II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai 

régió létrehozása III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása IV./1. Intézkedés: Környezetbarát tech-
nológiák elterjesztése 

I./1./1. 
A regionális 
egyetemi 
központ 

kiszolgáló 
létesítménye-
inek megépí-

tése 

I./1./2. 
Az oktatói és 

kutatói állomány 
minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók 
elhelyezkedési 

esélyének javítá-
sa 

I./1./3. 
A egye-

temi 
karok 

szélesíté-
se 

II./1./1. 
A műszaki egye-
tem bázisán tör-
ténő fejlesztések 

támogatása 

II./1./2. 
Az együtt-
működés 

szervezése 
a rendszer 

elemei 
között 

II./1./3. 
Humánme-
nedzsment 

III./1./1. 
Települések és 
településrészek 

kapcsolatát biztosí-
tó tömegközleke-

dési infrastruktúra és 
a kapcsolódó ki-

szolgáló létesítmé-
nyek kiépítése 

III./1./2. 
Környezetba-
rát közlekedés 
háttér infrast-
ruktúrájának 
növelése és 

marketingje a 
városi lakos-
ság körében 

III./1./3. 
Belső közleke-
dési infrastruk-
túrák kialakítá-

sa 

IV./1./1. 
ÖkoBusiness Plan 

megvalósítás 

IV./1./2. 
Oktatás, kutatás 

és minta projektek 
megvalósítása 

I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttkép-
zés II./2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése III./2. Intézkedés: Az önkormányzat kapcsolati rend-

szerének javítása 
IV./2. Intézkedés: Barnamezős területek 

rehabilitációja 

I./2./1. 
Térségi munkaerőpiaci 

előrejelző rendszer 
megvalósítása 

I./2./2. 
Középiskolai és 

felnőttképző intéz-
mények fejlesztése 

II./2./1. 
Szükségletek 

felmérése, ta-
nácsadói katasz-
ter létrehozása, 

meglévő adatbá-
zisok összekapcso-

lása 

II./2./2. 
Szabadidő-
szórakozó 
negyed 

létrehozása 

II./2./3. 
Szolgáltató 
irodaházak 
kialakítása 

III./2./1. 
„Az Intelligens Győr 
Város Stratégiai és 
Operatív Program” 

megvalósítása 

III./2./2. 
A város nem-

zetközi és 
térségi kap-
csolatainak 
szélesítése 

III./2./3 
A város ér-

dekér-
vényesítő 

tevékenysé-
gének javítása 

IV./2./1. 
A barnamezős 

területek hasznosí-
tásának előkészíté-

se 

IV./2./2. 
Állagóvás, értéke-

sítés segítése 

I./3. Intézkedés: Egészségfejlesztés, egész-
ségügyi és szociális infrastruktúra megerősíté-

se 
II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és kö-

zösségi terek fejlesztése 

I./3./1. 
Szociális, gyermekjólé-

ti, gyermekvédelmi 
intézmények fejleszté-

se 

I./3./2. 
Egészségfejlesztés, 
egészségügyi in-

tézmények fejleszté-
se 

II./3./1. 
Együttműködés, 
közös marketing 

oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

II./3./2. 
Turisztikai 

infrastruktu-
rális fejlesz-

tések 

II./3./3. 
Fesztiválok, 

vásárok, 
konferenciák 

III./3./1. 
A területhasznosítás 

és a gazdasági 
érdekek összehan-

golása 

III./3./2. 
Területbiztosí-
tás a közössé-
gi célú intéz-
mények szá-

mára 

III./3./3. 
Területbiztosí-
tás lakásigé-

nyek kielégíté-
sére 

IV./3./1. 
Zöldterületek és 

folyópartok felújí-
tása, karbantartá-

sa és fejlesztése 

IV./3./2. 
Mosoni-Duna 

vízszintjének sza-
bályozása, reha-

bilitációja 

I./4. Intézkedés: Az szabadidő- és verseny-
sport feltételeinek fejlesztése II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika III./4. Intézkedés: Közszolgáltatások fejlesztése IV./4. Intézkedés: Épített környezet 

védelme 
I./4./1. 

A város fiatal-
jainak bevoná-

sa a szabad-
idős sport-

életbe 

I./4./2. 
Szabadidős 

sport-
létesítmények 

építése 

I./4./3. 
Verseny-

sport 
létesít-

mények 
létesítése 

II./4./1. 
A város elérhetőségét 

javító beruházások 
kiépülése 

II./4./2. 
Oktatás-képzés; kuta-
tás-fejlesztés; szerve-

zés 

III./4./1. 
Infrastrukturális hálózatfej-
lesztések és korszerűsítések 

III./4./2. 
Együttműködés a köz-

szolgáltatásban 

IV./4./1. 
Városrész-
rehabilitá-
ciós prog-

ramok 
beindítása 

IV./4./2. 
Panel-

épületek 
felújítása 

IV./4./3. 
Történelmi 

terek megújí-
tása 

I./5. Intézkedés: A város kulturális arcának 
kialakítása  
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2. A város fejlődését meghatározó priori-
tások bemutatása: 
2.1. I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése 
Indoklás: 

Győr hosszú távú gazdasági fejlődését és versenyképességét veszélyez-
teti a rendelkezésre álló humán erőforrás minősége, illetve egyes szeg-
menseinek mennyisége. Jelenleg folyik a felsőoktatási reformja, amely-
nek keretein belül olyan szakok megalapítását, illetve fejlesztését kell 
kezdeményezni, illetve támogatni, amelyek a gazdaság fejlődését és 
hosszabb távon egy regionális jelentőségű felsőoktatási centrum létrejöt-
tét segítik elő. Meg kell teremteni a gazdaság fejlődését segítő műszaki 
kutatóintézeteket, laborokat, a kiszolgáló és igazgatási létesítményeket. 
Ezek a fejlesztések elősegítik, hogy a jelenlegi változás előtti helyzetében 
a város nemcsak a térség legerősebb gazdaságával rendelkező telepü-
lése legyen, hanem alkalmassá válhat az európai jelentőségű műszaki 
kutatásokba, fejlesztésekbe történő bekapcsolódásra. Ezzel megőrzi 
gazdaságának versenyképességét és biztosítja folyamatos megújulását. 
A csökkenő gyermeklétszám mellett a városnak fel kell készülnie a növe-
kedő agglomerációból beáramló oktatási igényekre. Támogatni kell a 
közoktatás minden szintjét, amellyel Győr az élhető város jövőképét kí-
vánja megvalósítani. Fejleszteni kell a középiskolákat ahhoz, hogy meg 
tudják tartani a jelenlegi, országos szintű versenyképességüket.  
Ahhoz, hogy a város megfelelően ki tudja szolgálni a gazdaság igényeit, 
és modernebb ágazatokat is megjelenhessenek szükséges a szakképzés 
fejlesztése. Szorosabb kapcsolat kiépítése szükséges a vállaltokkal és a 
munkaerőpiacot meghatározó szervezetekkel. Szükséges a felnőttképzés 
fejlesztése. 
A humán erőforrás fejlesztése nemcsak a képzettség fejlesztését, hanem 
a lakosság egészségügyi állapotának fejlesztését is jelenti. A város lakos-
sága folyamatosan elöregszik, csökken a fiatalkorúak száma. A városban 
élő gyermekek fokozott veszélynek vannak kitéve, illetve a folyamatosan 
szlömösödő városrészeken nagy az elkallódás veszélye. Győrnek fel kell 
készülnie a növekvő arányú idősebb lakosság egészségügyi igényeinek 
kiszolgálására. A modern gyáripar egyik káros hatása a munkák mono-
tonitásból, illetve a hajszolt menedzsment életmódjából következő álta-
lános és szellemi amortizáció. A felépült termálfürdő lehetőséget nyújt a 
gyógy és wellnessturizmus kiterjesztésére, amelynek egészségügyi vonza-
tai is vannak. A központi szerepkör megőrzéséhez erősíteni kell a kulturális 
rendezvények rendezési körülményeit. 

Általános célok: 

Minőségi képzés fejlesztése, új irányok a középiskolai szakképzésben, átképzés-
ben, felsőoktatásban elsősorban a műszaki és alkalmazott tudományok terüle-
tén (mérnöki, informatikai, fizikus stb.); 
Tudatos képzés, a várost meghatározó két felsőoktatási intézmény piaci viszo-
nyoknak megfelelő speciális végzettségeket biztosítson: munkaerő a modern 
üzleti szolgáltatásokat végző cégek számára; 
A jelenlegi egyetemi központokhoz (Szeged, Debrecen, Pécs, Miskolc és Veszp-
rém) hasonló arányban szükséges növelni a minősített oktatók és kutatók szá-
mát; 
Campus jellegű sokkarú felsőoktatási központ létrehozása, ahol szinte minden 
tudományterület képviselteti magát, széles kínálattal és meghatározó K+F kíná-
lattal és háttérlétesítményekkel (könyvtár, konferenciaközpont, kollégiumok 
stb..); 
A piaci szereplőket segítő felnőttképzés támogatása; 
A közép és felsőoktatási intézmények és a gazdasági szervezetek együttműkö-
désének javítása;  
Bécs-Pozsony-Győr kapcsolatok elmélyítése a képzés, művészetek és kutatás-
fejlesztés területén; 
Képzési és oktatási együttműködések és kapcsolatok ne csak a statisztikai kistér-
ség és régió, hanem a város teljes gazdasági vonzáskörzetére terjedjenek ki; 
A műszaki kutatás-fejlesztés infrastrukturális szükségleteinek biztosítása (kutató-
laboratóriumok, műszerek); 
Akkreditált szakképzési rendszer fokozott támogatása; 
Alulképzettség csökkentése a városi lakosság körében; 
A lakosság térségi kötődésének erősítése (helytörténet, helyi kultúra, hagyomá-
nyok); 
A város kulturális központtá fejlesztése (kiállítóközpontok, galériák, fesztiválok-
rendezvények); 
Találkozások városa image erősítése; 
Turisztikai képzési központ. 
Hosszú távú hatások: 

A város gazdasága átstrukturálódik, nő a szolgáltatásban dolgozók száma és 
aránya; 
A jelenlévő feldolgozóipari kvalifikáltabb tevékenységet végez; 
Szorosabb kapcsolat jön létre a felsőfokú képzés és a gazdaság között. Növek-
szik az egyetemi szakok száma; 
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A Széchenyi Egyetem bázisán a gazdaságot segítő kutatóintézetek és 
laborok jönnek létre; 
Speciális szakok jönnek létre a logisztika, a környezetvédelem és a turiz-
mus területén; 
Megtörténik a közoktatási intézmények felújítása; 
A szak- és a felnőttképzési intézmények a gazdaság igényeinek megfele-
lő minőségű és számú tanulót képeznek; 
A lakosság egészségügyi állapota javul, csökken a fiatalkorúak bűnözési 
aránya. 
Hatásindikátorok: 

Indikátor Mértékegység Forrás 

A lakosság és a munkavállalók képzett-
ségi szintjének növekedése 

%, fő KSH, oktatá-
si intézmé-
nyek 

A munkanélküliségi szint megtartása 
bővülő munkaerőpiac mellett 

százalék, fő KSH 

Letelepedett cégek számának növeke-
dése  

db KSH  

A K+F tudást hasznosító cégek arányá-
nak növekedése. 

% Saját felmé-
rés 

A megye egy főre jutó GDP-jének növe-
kedése 

GDP/fő KSH 

A lakosság átlagéletkora év KSH 

A lakosság egészségi állapotának javu-
lása 

% egészség-
ügy intéz-
mények 

 
2.2. II. Prioritás: Működő és fejlődő gazdaság 
Indoklás: 

Győr város az egyik legstabilabban működő gazdasággal rendelkezik a 
jelenlegi magyarországi megyei jogú városok közül. A klasszikus iparágak 
válságát nagyobb megrázkódás nélkül vészelte át. Azonban a város 
életét jelentős mértékben meghatározó összeszerelő-feldolgozóiparra 
hosszú távon nem alapozható a város gazdasága. Egyrészt az iparág 

túlságosan érzékeny a világgazdaságban bekövetkező változásokra, és emiatt 
sérülékeny. Másrészt a letelepedést elősegítő kemény telepítő tényezőkkel már 
más városok is rendelkeznek. 
Ennek ellensúlyozása miatt a feldolgozóipar mellett támogatni kell más, maga-
sabb hozzáadott értéket képviselő tevékenységi formák fejlődését és megtele-
pedést. Ennek a folyamatnak már vannak biztató jelei egyes vállalatoknál, de 
általánossá kell tenni az ilyen cégek letelepedését. Ezt olyan vállalkozásbarát 
környezettel lehet elérni, amely a várost vonzóvá teszi a letelepedni kívánók 
részére. Ennek feltétele a K+F intézmények letelepítése, az üzleti infrastruktúrát 
jelentő szolgáltatások megjelenésének ösztönzése. Fontos, hogy a város biztosí-
tani tudjon megfelelő telephelyeket a letelepedni kívánó vállalkozásoknak. 
Szintén támogatni kell a szolgáltatások nagyobb volumenű elterjedését.  
A várost adottságai alkalmassá teszik a turizmus fejlesztésére. Ezt az adottságot 
bővíteni kell, hiszen a kínálat szélesíthető, illetve a városban idegenforgalmi 
képzés található. A szállodai szállásférőhelyek száma elegendő, azonban ala-
csony a minőségi szállásférőhelyek száma és a komplex szolgáltatást nyújtó, 
nagy befogadóképességű intézmények száma. 
A város adottságai jók a logisztikai szolgáltatások nyújtásához. Az úthálózat a 
teljes Északnyugat Dunántúlra kiterjed, a város rendelkezik közlekedési felsőok-
tatással, vasúti fővonallal, autópályával, kikötővel, illetve a közelben reptér 
található. 
Általános célok: 

Egyetemi központ létrehozása, erőteljes műszaki-gazdasági irányultsággal, 
transzfer és K+F intézményekkel; 
A gazdasági életet támogató szervezetek létrejöttének támogatása; 
A város idegenforgalmának megtöbbszörözése, a vendégéjszakák számának 
növelése; 
Győr központú technológiai régió létrehozása (az ipar, a tudományos élet, a 
kultúra és az államigazgatás képviselői együtt működnek közre az innovációs 
fejlesztésekben); 
Bécs-Pozsony-Győr együttműködés a gazdaság területén; 
Győr hagyományos gazdasági kapcsolatainak erősítése; 
Tudás igényes iparágak megjelenésének ösztönzése (elektronika, számítás-
technika, környezetvédelmi ipar); 
Logisztikai iparágak fejlesztése a regionális szerepkörű kikötőn és a vasúti és 
közúti közlekedés csomópont bázisán; 
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Modern gazdasági szolgáltatások (innovációs központok, klaszterek, 
tervező irodák, tanácsadó cégek, piackutatás, marketingszolgáltatás 
stb.…) a regionális vonzáskörzet egész területére; 
Kapcsolatépítés a vállalkozások és az önkormányzat között (egyablakos 
ügyintézés, e-önkormányzat); 
KKV-k kiemelt segítése (támogatások, információk hozzáférési lehetősé-
ge, pályázatokra ösztönzés); 
Turisztikai vonzerők fejlesztése és térségi összekapcsolása; 
Gazdaságélénkítő hatású, regionális méretű infrastruktúra fejlesztése. 
Hosszú távú hatások: 

A város foglalkoztatási szerkezetének átstrukturálódása; 
KKV-k nagyobb arányú jelenléte; 
A kulturális és vendéglátó-ipari szolgáltatások arányának és számának 
növekedése;  
Közlekedési adottságok javulása; 
A környezeti szennyező elemek csökkenése; 
A város a nemzetközi turizmus célpontjává válik; 
A város logisztikai központ lesz, számos logisztikai vállalkozás telephelye. 
Hatásindikátorok: 

2.3. III. Prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése 
Indoklás: 

Magyarország öt jelentős regionális funkciókat ellátó települése közül 
Győr az Északnyugat-dunántúl központja. Ennek a központi szerepnek 
köszönhetően előnyöket élvez, de ez a szerep számos feladatot is ró a 
városra. Győrnek mind saját lakossága, mind környezete (régió, megye, 
agglomeráció) irányában szolgáltatási jellegű tevékenységeket kell el-
látnia. Ehhez a feladathoz számos fejlesztésre van szükség. Mint az Észak-
nyugat-dunántúl központja regionális nagyságrendű intézményeknek kell 
helyet biztosítania. Mind belső közlekedési rendszerének, mind a regioná-
lis kapcsolatot biztosító utak kapacitásának alkalmasnak kell lennie erre 
a feladatra.  
Az önkormányzatnak javítani kell kapcsolatrendszerein. Ez jelenti egyrészt 
a modern ügyfélszolgálati rendszerek bevezetését, másrészt a hagyo-
mányos médiákon történő információszolgáltatás javítását. A helybeli 
vállalkozók szerint jelentősen javítani kell az önkormányzat és a gazdasá-
gi szféra kapcsolatrendszerét. A szűkös kormányzati források megszerzése 
érdekében fejleszteni kell a lobbi-tevékenységet.  

Győrnek minden lehetőséget meg kell ragadnia, hogy regionális funkciókat 

(államigazgatási, ágazati, gazdasági) ellátó szervezetek letelepedjenek a vá-
rosban. Ehhez rendelkeznie kell iroda, illetve telephelytartalékkal és megfelelő 
szabályozási környezettel. 
A város lakossága számos olyan szolgáltatást igényel, amely Győr mindennapi 
működéséhez folyamatosan fejleszteni kell. A tömegközlekedés folyamat ellá-
tása, a hírközlési rendszerek fejlesztése, parkok tisztaságának megőrzése és 
újítása, valamint a szemétszállítás is ilyen feladat.  
A lakásszükségletek megfelelő színvonalú kielégítése jelentős önkormányzati 
feladat, azonban a város elsősorban az egyéni tenni akarást támogassa, nyújt-
son segítséget azoknak, akik próbálnak lépni problémáik megoldásában. A 
lakáspolitika kapcsolódjon a város szociális elképzeléseihez. Fontos területe a 

Indikátor Mértékegység Forrás 

A megye egy főre jutó GDP-jének növekedése GDP/fő KSH 

A vállalkozások termelékenységének növeke-
dése 

Ft és euró, % KSH 

A városból származó szabadalmak száma db Szabadalmi 
Hivatal 

A szezonalitás csökkenése  % KSH  

A turisztikában és az ahhoz kötődő ágazatok-
ban a foglalkoztatás növekedése 

Fő, %  KSH 

Az idegenforgalmi adó növekedése % Polgármesteri 
Hivatal 

A városi és a térségi KKV beszállítások volu-
men-növekedése 

db,% Felmérés 

Az iparhoz kötődő kutatás-fejlesztés ráfordítása Ft és €, % Felmérés 

A vállalatok elégedettsége a helybeli szolgál-
tatásokkal 

% Felmérés 

A vállalatok helyben maradási aránya % KSH 

A város elérhetőségének javulása perc a nagyobb 
városokból 

Felmérés 

A levegőszennyezés csökkenése a főbb szeny-
nyezők szerint 

% Környezet-
védelmi Fel-
ügyelőség 
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városi szolgáltatásoknak a köztisztaság és bűnmegelőzés, melyre 2003-
ban külön koncepciót dolgozott ki a város.  
Általános célok: 

Győr külső és belső PR tevékenységének javítása, különös tekintettel az 
e-hivatal bevezetésére; 
A regionális szerepkört biztosító szervezetek megtelepedésének biztosítá-
sa; 
A fejlődést gátló közlekedési helyzet javítása és a logisztikai központ sze-
rephez szükséges, a nagyobb térségi infrastruktúrákat összekapcsoló 
közlekedési infrastruktúra kiépítése; 
Automatizált tömegközlekedési irányítási rendszer; 
Regionális Fordítókorong projekt; 
Parkolási helyzet javítása; 
Belváros környéki parkolóházak építése; 
Sziget és Révfalu városrészeket összekötő híd; 
Győr-Pér repülőtér és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése; 
Állami kompetenciába tartozó közlekedési fejlesztések szorgalmazása: 

M81 - Új Vámosszabadi híd - Keleti elkerülő 
Győr - Gönyű RO-RO kikötő iparvágány építése 
Győr - Pápa - Celldömölk vasútvonal 
81-es út bevezető szakaszának II. üteme 
82 – es út új bevezető szakasza Kismegyertől a 82. sz. és 83.sz. fő-
út csomópontjáig 
M85-ös út fejlesztése Csornáig 
1-es sz. Főút Győr északi elkerülő szakasza 
14-es főút korrekciója 
Mosoni-Duna hajózhatóvá tétele Győr-Gönyű között  

Fenti fejlesztések az Országos Területrendezési Tervet jóváhagyó törvény-
ben szerepelnek. Időpont és költség megjelölése nélkül 
Terület biztosítása a regionális intézményhálózat fejlesztéséhez és az új 
iparágak igényeihez; 
Az egyetemi campus továbbfejlesztése; 
Az e-közigazgatás kiterjesztése; 
A magasan képzett tudás és versenyképes ágazatok letelepítését előse-
gítő városi közeg biztosítása; 
Modern tömegközlekedési eszközök megjelenése;  

Autómentes övezetek, gyalogos és kerékpárzónák, parkolóházak a belváros 
körül kialakítása; 
A lakótelepek élhetőbbé tétele; 
A jóléti rendszer fejlesztése és az egészségügyi projektek támogatása; 
Önkormányzati ellenőrzés alatt álló, jól szervezett közszolgáltatások; 
Interaktív lakossági tájékoztatás, a “városlakó, mint partner program kereté-
ben” új médiumok alapítása;  
Integrált kommunikáció/városmarketing moduláris rendszerének kidolgozása; 
Tematikus vonzerőtérkép kialakítása és folyamatos karbantartása; 
Agglomerációs együttműködés elmélyítése a területfejlesztés és szolgáltatások 
irányában; 
A város fejlessze kapcsolati tőkéjét és lobby-tevékenységét a fent felsoroltak 
megvalósításának érdekében. 
Hosszú távú hatások: 

Győr “de jure” régióközpont lesz; 
Megnövekedik a város államigazgatási szerepe; 
Növekszik a letelepedő szolgáltatási jellegű vállalkozások száma; 
Javul a város elérhetősége; 
Növekednek az agglomerációs kapcsolatok; 
Javul a lakossági tájékoztatás és ügyintézés; 
Javul a kommunikáció a gazdasági szereplőkkel; 
A város több fejlesztési forrást tud allokálni; 
A város, az agglomeráció és a régió lakossága elégedett a közszolgáltatások-
kal. 
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Hatásindikátorok: 

Indikátor Mérték-
egység 

Forrás 

A város elérési idejének csökkenése az agg-
lomerációból 

perc Felmérés 

Az agglomerációból bejárók személygép-
kocsi használatának csökkenése 

% Közlekedési Fel-
ügyelet 

A levegőszennyezettség csökkentése a fon-
tosabb szennyezők szerint 

% Környezetvédelmi 
Felügyelőség 

Állami és költségvetési forrásból megvalósí-
tott beruházások aránya 

% Polgármesteri 
Hivatal 

Külföldi turisták számának növekedése % KSH 

A lakosság elégedettsége a szolgáltatások-
kal 

% Felmérés 

 
2.4. IV. Prioritás: A környezet védelme 
Indoklás: 

Győr kivételes természeti környezetben fekszik. Az ország két nagytájá-
nak és számos kistájának találkozásában, több folyó találkozási pontjá-
ban. Ezen adottságok védelme és a jövő nemzedékeinek tartozó felelős-
ség, valamint a fejlesztések tudatos átgondolása indokolja a prioritás 
szükségességét. 
Az „élhető város” a stratégia központi eleme, a három előző prioritást is 
áthatja, de legmarkánsabban a környezet védelménél jelenik meg. A 
környezetvédelem az egészség hosszú távon való fenntartásához nélkü-
lözhetetlen feltétel. 
Fontos, hogy a gazdasági fejlesztések döntéshozatalánál a környezetvé-
delem is szempont legyen. Tudatosítani kell a lakosságban a környezeti 
értékek fontosságát és védelmét. El kell érni, hogy mindenki tartsa rend-
ben saját környezetét, és vigyázzon a közösségi értékekre. Ezért fontos, 
hogy csakis olyan vállalkozások telepedjenek meg a városban, amelyek 
messzemenőkig figyelembe veszik a környezetvédelmi előírásokat. A 
városnak, mint technológiai központnak fontos lenne a környezetvédel-
mi technológia kutatásának támogatása. A felhasználás területén tá-
mogatni kell a megújuló energiák használatát. Preferálni kell a közleke-
désben a tömegközlekedést és a kerékpár használatát. 

Győr területén számos barnamezős övezet található, amelyek jelenleg még 
kihasználatlanok, és elhanyagoltak. Ezek hasznosítása vagy karbantartása nem 
megoldott. A város terei elhanyagoltak, a virágosítási programot nem követte 
a parkok és utcák felújítása. A köztereken a fák elöregedettek, a játszóterek 
lepusztultak és balesetveszélyesek. Ennek oka a felújítás elmaradása mellett a 
lakossági hozzáállás, rombolás is. Számos közösségi tér (Belváros: pl: Széchenyi-, 
Dunakapu-, Bécsi kapu tér, Gyárváros: Mátyás tér, külvárosok terei stb...) felújí-
tása várat magára. A jelenlegi terek a szervezett programok kivételével nem 
töltik be közösségi szerepüket, hanem funkcionalista módon csupán az utcák 
találkozásául szolgálnak. 
Győr városa a nyolcvanas-kilencvenes években élen járt építészeti emlékeinek 
megőrzésében. A város jelenlegi attraktivitását és arculatát jelentősen megha-
tározta ez a felújítási hullám, amit folytatni kell.  
Általános célok: 

Környezetkímélő iparágak letelepítése; 
Környezetbarát tudat erősítése a lakosság és a gazdasági szereplők körében; 
Szelektív hulladékgazdálkodás, regionális hulladékgazdálkodási központ; 
Barnamezős területek rehabilitációja; 
Megújuló energiaforrások használatának bevezetése; 
Parkosított területek, folyópartok megújítása, Mosoni-Duna vízszintjének duzzasz-
tása; 
Környezetbarát közlekedés fejlesztése; 
Az épített környezet kiemelt védelme. 
Hosszú távú hatások: 

Kibocsátott szennyezések csökkenése; 
Környezetvédelemi kutatási eredmények számának növekedése; 
A lakosság egészségügyi állapotának javulása; 
Turisták számának növekedése. 
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Hatásindikátorok: 

Indikátor Mértékegység Forrás 

A légszennyezés csökkenése a No2, 
Co, és ülepedő por és a pollenek tekin-
tetében 

Csökkenés %-
ban 

Környezet-
védelmi 
Felügyelő-
ség 

Felújított utcák, terek, épületek száma m2, db Városépítési 
Iroda 

Turisták száma fő KSH 

Foglalkoztatás (újonnan létrejövő és 
megőrzött állások) 

Abszolút szám és 
az összes állás 
százalékában 
(nemek aránya) 

Munkaügyi 
Központ 

Környezetvédelmi szabadalmak száma db Szabadalmi 
Hivatal 

Lakosság együttműködése a szelektív 
szemétgyűjtésben 

% Szolgáltató 

Az újrahasznosított szemét volumené-
nek növekedése 

% Szolgáltató 

Személygépkocsi forgalom csökkenése % Közútkezelő 

Lakosság elégedettsége a városkép 
tekintetében 

% Felmérés 
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3. Győr Megyei Jogú Város Stratégiai 
Programjának Intézkedései  
3.1 I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése 

3.1.1  I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése 
Intézkedés indoklása, háttere: 

Győr jelen pillanatban az ország egyik legfejlettebb gazdasággal ren-
delkező regionális központja. A klasszikus egyetemi központok (Debre-
cen, Szeged, Pécs, Miskolc) gazdaságát jelen pillanatban még megelő-
zi, mivel az elsők között rendelkezett a feldolgozóipari ágazatok megte-
lepedéséhez szükséges kemény infrastruktúrával (autópálya, vasútvonal, 
ipari park, üres szerelőcsarnokok stb.) Azonban ha a vetélytársak is meg-
szerzik a gyorsforgalmi közúti kapcsolatot (M3, M5, M6) akkor a város 
elveszítheti meglévő versenyelőnyét. Ezért a hátralévő időben mindent 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a magasabb hozzáadott értéket 
képviselő versenyképes ágazatok letelepítéshez szükséges tudásbázis 
fejlesztések megtörténjenek. 

Intézkedés általános célja: 

• A felsőoktatási oktatási és háttérintézmények fejlesztésével Győr 
váljék regionális egyetemi központtá; 

• A műszaki karok minőségi fejlesztésüknek köszönhetően váljanak a 
térség meghatározó oktatói és kutatói bázisává; 

• A humán tudományok egyetemi szintű megjelenésével váljék telje-
sebbé a kari kínálat. 

Projekt kiválasztási kritériumok: 

A minőségi oktatás és kutatás támogatása, a K+F jellegű kutatások tá-
mogatása, a gazdasági igényeknek való megfelelés, minősített oktatók 
alkalmazása 

 

 

 

 

 

 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Nappali tagozatos hallgatók 
száma a felsőfokú oktatási in-
tézményekben 

Fő 6 083 TEIR 

Esti és levelező tagozatos hallga-
tók száma a felsőfokú oktatási 
intézményekben 

Fő 2 767 TEIR 

Szakmai publikációk száma okta-
tók-hallgatók 

Db/év  Felmérés 

Szakmai versenyeken történő 
sikeres részvétel 

Elnyert 
díj/év 

 Felmérés 

Minősített oktatók foglalkoztatá-
sa  

Fő   Felmérés 

Helyben lakó minősített oktatók 
és kutatók száma 

Fő   Felmérés 

Felsőfokú oktatásra és kutatásra 
fordított beruházási összeg  

Euró 0 Felmérés 

 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek oktatói, kutatói, alkalmazottai 
és hallgatói; 

• A térségben működő, a tudásvagyont felhasználó gazdasági szereplők, a 
felsőoktatási intézményeknek, illetve azok oktatóinak, kutatóinak és hallga-
tóinak szolgáltatást nyújtó gazdasági és lakossági szereplők; 

Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

HEFOP/2004/3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

HEFOP/2004/4.1.2. A felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: „Szikra” - a kutatás-
fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 
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2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.1. Intézkedés: „Vál-
lalkozási útjelző” - tanácsadás növekedni képes vállalkozások számára 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a területfej-
lesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés:  3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a régióhatáron 
átnyúló együttműködésért 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr - Oktatás című alátámasz-
tó munkarésze 

 

Lehetséges pályázati források 2006-ig: 

A következőkben az összes intézkedésre és alprogramra érvényes meg-
jegyzés: 

A 2006-ig érvényes Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza azokat a pályáza-
ti forrásokat, melyeket a program megvalósításában igénybe lehet venni 
(0 melléklet). A 2007-2013 időszakra jelenleg folyamatban van a 2. Nem-
zeti Fejlesztési Terv készítése, ennek prioritásai hasonlóak, a pénzügyi 
keretek pedig várhatóan nagyobbak lesznek. További pályázati lehető-
ségeket a megvalósítás előtt kell aktualizálni, mivel a konkrétumok nem 
ismeretesek. A területfejlesztés nemzeti eszközrendszere és szabályozása 
évről évre változik. A jelenlegi állapotot a 0 melléklet ismertetjük, azon-
ban a melléklet évről évre történő aktualizálása és az éves feladatok 
finanszírozási oldalának tisztázása önkormányzati határozatban szüksé-
ges. 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városi Innovációs Ügynökség létrehozása az együttműködés megalapo-
zására, pályázatok megírására, és a társadalmi elfogadottság megte-
remtésére. Az alapítók a Széchenyi István Egyetem, az innovatív vállala-
tok, és Győr Megyei Jogú Város közös finanszírozással indítanák el a szer-
vezetet. 

 

 

 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ 
kiszolgáló létesítményeinek megépítése  
Alprogram célja: 

− Az egyetem fejlődését biztosító oktatáshoz kapcsolódó infrastruktúrák kiépí-
tése; 

− Az egyetemi oktatatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése. 
Az Alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer megvalósí-
tása 

3.1.4.1 I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős sport-
életbe 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejlesztések tá-
mogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei 
között 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás  

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 
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3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, re-
habilitációja 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása  

Alprogram leírása: 

Az egyetem rendelkezik a szükséges tervekkel a központi könyvtárépület, 
illetve az új igazgatási épület megépítéséhez. A közelmúltban épült meg 
az új egyetemi csarnok. A továbbiakban kérdéses a megbővült kollégi-
umi kapacitás elégségessége. A humán tudományok egyetemi szintű 
megjelenésének teljesítéséhez szükséges a tantermi és kiszolgáló kapaci-
tás bővítése. 

Indikátorok: 

Elkészült létesítmények száma - db 

A hallgatók ügyintézési idejének csökkenése - perc 

Az oktatói, hallgatói elégedettség - százalék 

Könyvtári állomány bővülése - egység 

Ismert kapcsolódó projektötletek 

A továbbiakban a 0 számú mellékletben szerepel valamennyi projekt, és 
ahol ismert a megvalósítás helye is. 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állo-
mány minőségi fejlesztése, a hallgatók elhelyezkedési 
esélyének javítása 
Alprogram célja: 

− A város és a régió minősített oktatói és kutatói állományának növe-
lése; 

− A városban tanuló egyetemi hallgatók elhelyezkedésének javítása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítmé-
nyeinek megépítése 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer megvalósí-
tása 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei 
között 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósítása 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

Alprogram leírása: 

Ahhoz, hogy a város felsőoktatási intézményeinek kapacitását növelni lehes-
sen, szükséges a minősített oktatói és kutatói állomány növelése. A felsőoktatási 
reform során kiemelt figyelmet kap az adott intézményben található minősített 
oktatói arány, és ettől függ a további képzések indítása. 

A diákok munkaerőpiaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatások, a felsőoktatá-
si intézmények, vállalkozások, kutatóintézetek helyi önkormányzatok és civil 
szervezetek közötti együttműködési modellek -karrierközpontok tevékenységé-
nek megteremtése a következők szerint: 

• Munkáltatókkal folyamatos kapcsolattartás 
• Karrier-tanácsadás fiatal diplomásoknak 
• A fiatal munkaerő iránti kereslet felmérése, elemzése 
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• Munkáltatók és fiatal diplomások adatbázisának kialakítása a 
város régiójának területén, a városban végzett ill. a más telepü-
léseken végzett hallgatók életpályájának követése 

Az alprogram szorosan kapcsolódik a II./1./3. Alprogramhoz, gyakorlati-
lag megegyezik annak a és c komponensével: 

a. Az első célcsoport a városban élő, tehetséges, továbbtanulni szán-
dékozó tanulók részére ösztöndíj rendszer kidolgozása. Ezt az állam-
igazgatási szervezetektől a gazdasági életen át a köz és felsőoktatá-
si intézményekre is ki kell terjeszteni. 

b. A harmadik réteg a városban tanuló felsőfokú képesítettséggel ren-
delkezők, illetve a cégek által letelepíteni kívánt felső-közép, illetve 
felsővezetői réteg. Ezek számára tudományos-gazdasági lakópark 
építhető. Ez a lakópark az egyetemi laborok közvetlen közelében, 
megfelelő infrastruktúrával szolgáló mintavárosrész lenne. 

Indikátorok: 

Ösztöndíjban részesültek száma - fő 

Az ösztöndíjasokból végzés után tartósan (10 év) elhelyezkedők ará-
nya - fő, % 

Megépült lakások, létesítmények száma - db 

A létesítményekben elhelyezett emberek száma - fő 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesíté-
se 
Alprogram célja: 

− A meglévő kari kínálat szélesítése: bölcsészettudományi, üzleti tudo-
mányi képzések, karok beindítása; 

− A meglévő intézeti kínálat fejlesztése: környezetvédelmi, közlekedési, 
idegenforgalmi karok megjelenése; 

− Győr váljon a térség regionális, komplex egyetemi központjává. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer megvalósí-
tása 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejlesztések tá-
mogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei kö-
zött 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment  

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

Alprogram leírása: 

A városnak ahhoz, hogy regionális központtá váljon, törekedni kell a térségi 
gazdasági profilhoz kapcsolódó komplex egyetemi képzés kialakítására.  

A város lakossága és szolgáltatói jelentősen profitálnak az itt tanuló hallgatók 
jelenlétéből. A más városból Győrött tanuló felsőoktatási hallgatók tulajdon-
képpen olyan turistának tekinthető, amelyik 10 hónapot a városban tölt és költ. 
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Indikátorok: 

Új egyetemi karok, intézetek megjelenése - db 

Működő szakok száma - db 

Oktatott tárgyak száma - db 

Oktatott hallgatók száma –db 

 

3.1.2. I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 

Intézkedés indoklása, háttere:  

A modern feldolgozóipar számára szükséges a megfelelő minőséget és 
szaktudást birtokló munkaerő. Győr jelenlegi gazdasági versenyképessé-
gének egyik meghatározó tényezője volt a ’90-es évek elején jelen lévő 
feldolgozóipari és gépgyártási tudással rendelkező munkaerő. A ’70-es, 
’80-as években a város gazdaságához igazodó szakképzés mintaértékű 
egységet képviselt. 

Azonban a város gazdasága megváltozott, a technológiák fejlődtek. Az 
egyes cégeken belül is gyorsan változnak a technológiák és profilok, 
illetve maguk a cégek is jelentős fluktuációra képesek. Annak érdeké-
ben, hogy a ’90-es évek elejének sikere megismétlődjön, valamint a 
munkanélküliség ne érjen el káros értékeket szükséges a szakképzés és a 
felnőttképzés megújítása. 

Intézkedés általános célja: 

• Piacképes tudás megszerzésének lehetősége a szakmunkások szá-
mára; 

• Együttműködés a gazdasági szereplők és a szakközépiskolák között; 
• Stabil és minőségi munkaerő-piaci környezet; 
• Rugalmas és megújulásképes felnőttképző intézmények. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Gazdasági igényeknek történő megfelelés, együttműködési hajlam,  

 

 

 

 

 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Érettségi vizsgát tett szemé-
lyek száma a nappali okta-
tásban 

Fő 2162 Oktatási 
Iroda 

Naponta bejáró középiskolai 
tanulók száma 

Fő 6538 Oktatási 
Iroda 

Nappali tagozatos középis-
kolai kollégisták száma 

Fő 1368 Oktatási 
Iroda 

Nappali tagozatos középis-
kolai tanulók száma (a hat-, 
nyolcévfolyamos gimnáziu-
mok megfelelő évfolyamai-
val együtt) 

Fő 13481 Oktatási 
Iroda 

Számítógépek száma a köz-
oktatási intézményekben 

Db 3165 felmérés 

Minősített felnőttképző in-
tézmények száma 

Db 13  OKÉV 

Minősített szakmai képzések 
száma 

Fő 3420  OKÉV 

Minősített képzésen résztve-
vők száma 

Fő 6368  OKÉV 

Megjegyzés: az adatok a 2004/2005-ös tanévre vonatkoznak, csak az önkor-
mányzati fenntartású intézményekre 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Munkavállalók, munkaadók,  
• Munkaügyi Központ, Oktatási Minisztérium és dekoncentrált szervei, közép-

fokú intézmények, felnőtt-képző intézmények 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

HEFOP/2004/2.1.2. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének tá-
mogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén 

HEFOP/2004/2.1.3. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének 
támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén 
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HEFOP/2004/2.1.4. Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevé-
kenység támogatása a hátrányos helyzetű tanulók sikeressége érdeké-
ben 

HEFOP/2004/3.2.2. Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

HEFOP/2004/3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

HEFOP/2004/3.5.4. A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelke-
zésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: „Kútfő” - az innova-
tív közösségi kezdeményezésekért 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.2. Intézkedés: „Esély” - a munka-
erőpiac fejlesztéséért 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: „Szikra” - a kutatás-
fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.1. Intézkedés: „Vál-
lalkozási útjelző” - tanácsadás növekedni képes vállalkozások számára 

3. prioritás: Régióépítés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a területfej-
lesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a régióhatáron 
átnyúló együttműködésért 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr - oktatás című alátámasz-
tó munkarésze 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr népességszerkezete alá-
támasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városi Innovációs Ügynökség, Lásd: 18. oldal 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci elő-
rejelző rendszer megvalósítása 
Alprogram célja: 

− Az oktatandó munkaerő számának előrejelzése a munkaadók által meg-
adott adatok alapján; 

− A szakképzési kapacitás kihasználásának optimalizálása; 

− On-line tanulói adatbázis kialakítása az Oktatási Minisztérium bevonásával. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítmé-
nyeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei kö-
zött 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása  

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

Alprogram leírása: 

A magyar középiskolai oktatási rendszer képzését egyszerre jellemzi a túlképzés 
és az alulképzés. Az egyes szakmákra történő jelentkezések arányát nem a 
piaci helyzet, vagy a leendő munkaerők igényei határozzák meg, hanem a 
tanulók családjának kívánsága, amely sok esetben nem felel meg a körülmé-
nyeknek.  

A munkaerőpiaci előrejelző program lényege, hogy a munkaadók megbecsü-
lik a két-három év múlva szükséges munkaerőigényüket a régió területén, és a 
képző intézmények ehhez igazítják a képzési profiljukat és kapacitásukat. Gon-
dot jelent azonban, hogy a szakképzés időtartama 4-5 év. 

Indikátorok: 

Rendszer létrejötte (Térségi Integrált Szakképző Központ) - igen/nem 

Rendszerbe kapcsolódó szervezetek száma - db 
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Rendszer keretében oktatott tanulók száma - fő 

Rendszeren belül elhelyezkedni tudó tanulók aránya - % 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző 
intézmények fejlesztése 
Alprogram célja:  

− Középiskolai és felnőttképzésben résztvevő intézmények infrastruktu-
rális fejlesztése; 

− Műszerek és oktatási eszközök folyamatos megújítása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

Alprogram leírása: 

Az alprogram célja, hogy olyan közoktatási környezet alakuljon ki, amely 
megfelelő minőségben és környezetben képes a tanulókat képezni. Az 
óvodákban és iskolákban a modern kor igényeinek megfelelő taneszkö-
zökkel valósítsa meg az oktatást. A szakképző intézmények műszerezett-
sége és gépparkja alkalmas legyen a régióban jelenlévő cégek igényei-
nek megfelelő gyakorlat kialakítására. 

Indikátorok: 

Beszerzett eszközök -db, euró 

Felújított intézmények - db, euró 

Számítástechnikai park felújítása - db, euró 
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3.1.3. I./3. Intézkedés: Egészségfejlesztés, egészségügyi és szociális inf-
rastruktúra megerősítése 

Intézkedés indoklása, háttere: 

Győr lakossága korösszetételének alakulása azt mutatja, hogy az életkor 
meghosszabbodik, különösen a nők esetében, ennek az a következmé-
nye, hogy a 60 év feletti korosztály létszáma növekszik. Az 1999. évtől 
számítva lassú ütemben ugyan, de emelkedik a születések száma és 
csökken a halálozás. Az életkor kitolódásával a szociális infrastruktúrára 
és a város jóléti szolgáltatásaira fokozatos teher hárul. Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2003-ban elfogadta a Szolgáltatástervezési Kon-
cepcióját a szociális szolgáltatási feladataira, amelynek prioritásai meg-
jelennek a stratégiában. 

Az egészség az egyén életminőségének és önmegvalósításának alapve-
tő feltétele, amely döntő hatással van a családra, a munkára. Az idősko-
rú népességben a magányosság, az elszigeteltség növekvő mértékben 
vezet depresszióhoz, öngyilkossághoz. Az aktív korosztályban pedig a 
középkorú férfi lakosság korai halálozása különösen magas. 

Intézkedés általános célja: 

• Minőségfejlesztés, szellemi erőforrás fejlesztés (képzési rendszer); 
• Ágazati információs rendszer működtetése, szükségletfelmérés; 
• A rendelkezésre álló épületállomány szolgáltatási színvonalának 

fejlesztése, a szociális ellátásra szoruló egyéneket és csoportokat ki-
szolgáló szociális intézmények kapacitásnövelése;  

• A helyi partnerség, a civil szférával való kapcsolat erősítése, pályáza-
tokon való részvétel hatékonyságának fokozása; 

• A lakosság - ezen belül kiemelten - a gyermek - és ifjúsági korosztály, 
továbbá a fiatal családanyák, a magányos idős emberek és az aktív 
korú férfiak egészségi állapotának javítása megfelelő környezeti fel-
tételek és preventív ellátások biztosításával; 

• Az egészségmegőrzés, drogfogyasztás megelőzés érdekében bőví-
teni kell a szabadidő eltöltési és tömegsport lehetőségek körét, külö-
nösen a sűrű beépítésű övezetekben. 

Projekt kiválasztási kritériumok: 

A fejlesztéseknek illeszkedni kell: 

Szociális területen: a 2003. évben elfogadott Szolgáltatástervezé-
si Koncepcióhoz,  

Az egészségügy és az egészségfejlesztés területén: a Nemzeti Nép-
egészségügyi Programhoz, a WHO XXI. századi Európai Egészségstraté-
giájához,  

A drogprevenció vonatkozásában: a Nemzeti Drogstratégiai irányel-
vekhez, az EU ide vonatkozó dokumentumaihoz, 

A gyermekek védelme érdekében: Egy olyan ellátórendszer kialakítá-
sához, amely szolgálja a gyermeki jogok érvényesülését, a gyermekek 
mindenek felett álló érdekét, a veszélyeztetettség megelőzését, meg-
szüntetését. 
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Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyi-
sége 

Beszerez-
hetősége 

A háziorvosi ellátásban a 
megjelentek és a megláto-
gatottak száma összesen 

Fő 660 050 TEIR 

Összes működő kórházi 
ágyak száma 
/szülőotthonnal együtt/ 

db 1 574 TEIR 

Védőnői szolgálatok száma db 66 Polgármes-
teri Hivatal 

Egészségügyi intézményekre 
fordított beruházási, felújítási 
összegek 

Euró   felmérés 

Eszközbeszerzésre fordított 
összeg 

Euró   felmérés 

Pénzbeni és természetbeni 
szociális ellátás 

e Ft 2002. 
évben 

738 078 

Önkor-
mányzat 
Költségve-
tése 

Tartós bentlakásos elhelye-
zést nyújtó férőhelyek száma 

db 2004.évi 
324 

Polgármes-
teri Hivatal 

Étkezésben részesülők fő 1 122 Polgármes-
teri Hivatal 

Házi segítségnyújtásban 
részesülők száma 

fő 700 Polgármes-
teri Hivatal 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 
férőhelyek száma 

db 200 Polgármes-
teri Hivatal 

Nappali ellátást nyújtó férő-
helyek száma 

db 465 Polgármes-
teri Hivatal 

Családsegítő szolgáltatást 
igénybe vevők száma 

db 2002. év 
3 275 

Polgármes-
teri Hivatal 

Gyermekjóléti szolgáltatást 
igénybe vevők száma 

  Polgármes-
teri Hivatal 

Gyermekek és családok 
átmeneti otthonának férő-
hely száma 

db 40 Polgármes-
teri Hivatal 

Bölcsődei férőhelyek száma db 580 Polgármes-
teri Hivatal 

Gyermekotthoni férőhelyek 
száma 

db 56 Polgármes-
teri Hivatal 

Közgyűlés szociális és gyer-
mekvédelemmel kapcsola-
tos előterjesztései 

db  Polgármes-
teri Hivatal 

Közgyűlés egészséggel kap-
csolatos 

Előterjesztései 

db  Polgármes-
teri Hivatal 

Születéskor várható átlagos 
élettartam 

év  KSH 

Főbb megbetegedési ada-
tok betegségcsoportonként 

  ÁNTSZ 

Főbb halálozási adatok 
betegségcsoportonként 

  ÁNTSZ 

 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

Kedvezményezettek: 

• A város rászoruló lakossága, (szociális szempontból) 
• A város lakossága, kiemelten a sűrű beépítésű övezetekben lakó gyermek 

és ifjúsági korosztály, a fiatal családanyák, továbbá az idős emberek és az 
aktív férfi korosztály (Egészségfejlesztés szempontjából) 

Partnerek:  
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• A feladat ellátása történhet önkormányzat által fenntartott intéz-
ménnyel vagy szerződő partnerrel 

• Nem állami, egyházi fenntartású intézményekkel, illetve hátrányos 
helyzetű csoportok támogatására létrejött szervezetekkel, civil cso-
portokkal 

• Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban résztvevő intézmé-
nyekkel és civil szervezetekkel 

Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

HEFOP 2.2. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dol-
gozó szakemberek képzésével 

HEFOP 2.2. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dol-
gozó szakemberek képzésével 

HEFOP/2004/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások inf-
rastrukturális fejlesztése 

HEFOP/2004/4.4 Egészségügyi információ/technológia fejlesztés az elma-
radott régiókban 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

3. prioritás: Régióépítés:  3.2. Intézkedés: Integrált vidékfejlesztés  

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.2. Intézkedés: „Háló” - egészségügyi és 
szociális program 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncep-
ciója  

Győr Megyei Jogú Város Egészségfejlesztési Stratégiája 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terve Győr egészségügyi ellátása 
című alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terve Győr szociális ellátása című 
alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények fejlesztése  
Alprogram célja: 

− Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények 
kapacitásának növelése és új intézmények létesítése; 

− Rekreációs funkciót betöltő létesítmények és területek fejlesztése. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Város Stratégiai Programjának intézkedései-
hez: 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények fejlesz-
tése 

3.1.4.1 I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős sport-
életbe 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása 
és fejlesztése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

Alprogram leírása: 

Mivel az időskorú lakosság száma folyamatosan növekszik, fontos hogy az igé-
nyeiket kielégítő szociális szolgáltatások mind mennyiségben, mind minőségben 
megfeleljenek az elvárásoknak. Ennek megoldása lehetséges új beruházással, 
a felszabaduló közoktatási intézmények átalakításával, civil szervezettel történő 
együttműködéssel. 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásoknak meg kell felelni a szükségletek-
nek és a jogszabályi előírásoknak. Ennek megoldásához szükséges a szakmai 
létszámfejlesztés, a meglévő épületek felújítása, teljes átalakítása, új beruházá-
sok indítása. 
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Kapcsolódó tervezés:  

Szolgáltatástervezési Koncepció 

Indikátorok: 

Tartós bentlakásos intézményi férőhely növekedés - % 

Átmenetei elhelyezést nyújtó intézményi férőhely növekedése - % 

Nappali ellátást nyújtó intézményi férőhely - % 

Házi segítségnyújtásban részesülők száma - % 

Átalakítandó intézmények száma - db 

Új intézmény építése - db 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egész-
ségügyi intézmények fejlesztése 
Alprogram célja: 

− Az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása; 

− Az egészséges életmód programjainak folytatása, új programok 
kidolgozása; 

− Az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése, a megkezdett prog-
ramok befejezése; 

− A lakosság-ezen belül kiemelten - gyermek - és ifjúsági korosztály, 
továbbá a fiatal családanyák, a magányos idős emberek és az aktív 
korú férfiak egészségi állapotának javítása megfelelő környezeti fel-
tételek és preventív ellátások biztosításával. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Város Stratégiai Programjának intéz-
kedéseihez:  

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények fejlesztése 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások ki-
épülése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében  

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása 
és fejlesztése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

Az egészségügyi intézményekben már megkezdett akadály-mentesítési projek-
tek folytatása szükséges az orvosi rendelők átalakítása, új rendelők kialakítása 
mellett. 

A családok, ezen belül a fiatal anyák támogatása mellett az oktatási rendszer-
ben szisztematikus, komplex személyiség fejlesztésre, az egészség fenntartásá-
hoz szükséges készségek és képességek fejlesztésére van szükség. Az egész-
ségmegőrzés, drogfogyasztás megelőzése érdekében bővíteni kell a szabadidő 
eltöltési lehetőségek körét, különösen a sűrű beépítésű övezetekben. Fontos, 
hogy a prevenció területén dolgozó szakemberek felkutassák azokat a gyere-
keket, akik az intézményi szolgáltatásokat nem ismerik és nem veszik igénybe. 
Az idősek egészségének megőrzése érdekében kapcsolati háló kialakítása és 
kreativitást igénylő tevékenységek biztosítása a fő cél. Az aktív korú férfi lakos-
ságban primer prevenciós szolgáltatásokra, valamint rizikó tanácsadásokra van 
szükség. 

A már megkezdett fejlesztések mellett növelni kell a rekreációs és gyógyászati 
létesítmények kapacitását. Itt nemcsak a gyógyfürdőt és kiszolgáló létesítmé-
nyeit kell fejleszteni, hanem a köztereket és parkerdőket is. 

Indikátorok: 

Iskolai egészségfejlesztési programok - db 
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Egészségügyi információs kommunikáció - db 

Idő előtti halálozás - fő 

Felújított közterek, Parkerdők – ha 

 

3.1.4  I./4. Intézkedés: Az szabadidő- és versenysport feltételeinek fej-
lesztése 

Intézkedés indoklása, háttere: 

Győr város sportélete nemzetközi tekintetben jelentősnek mondható. A 
város több esetben adott otthont nemzetközi versenyeknek, azonban a 
versenyek megrendezéséhez rendelkezésre álló infrastruktúra keresztmet-
szete nem megfelelő. 

A város adottságai (folyók találkozása, Szigetköz közelsége) illetve elhe-
lyezkedése és épülő infrastruktúrája (Duna-menti kerékpárút) számos 
szabadidősport létesítmény létrehozását indokolja. A rendszerváltás óta 
a szabadidősportok művelése területén jelentős visszaesés tapasztalható. 
Ennek oka egyrészt a társadalmi szemlélet megváltozása, másrészt az 
anyagi keretek szűkülése, harmadrészt az elüzletiesült elitsportok túlpro-
pagálása. Napjainkban a termelő szférának is érdeke, hogy a rendelke-
zésre álló munkaerő egészséges legyen.  

A gyermek - és ifjúsági korosztályban növekszik a droghasználat, a do-
hányzás és az alkoholfogyasztás, továbbá ugyanúgy egészségtelenül 
táplálkoznak, keveset mozognak, mint a felnőtt korosztály. Halmozottan 
jelentkeznek ezek a problémák a magas lakósűrűségű területeken, ahol 
a fiatalok elkallódásának veszélye is jelentős.  

Intézkedés általános célja: 

• A szabadidősport rendezvények támogatása az egészséges élet-
mód megteremtésének érdekében; 

• A fiatalok szabadidősportba történő bevonásával növekedjen az 
egészségesen felnövő gyermekek száma; 

• A szabadidősport infrastrukturális igényeinek megteremtése; 
• A nemzetközi sportrendezvények infrastruktúra igényének biztosítása. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

A rendezvények által érintett lakosság nagysága, a fiatalok részvétele, 
partnerség, 

Nemzetközi rendezvények megrendezési lehetősége 

 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Szív és érrendszeri megbete-
gedések száma 

db  egészségügyi 
intézmények 

Mozgásszervi megbetegedé-
sek száma 

Db  egészségügyi 
intézmények 

Fiatalkorúak által elkövetett 
bűntények száma 

db  Rendőrség 

Kábítószert fogyasztó fiatalok 
száma 

fő  Rendőrség 

A város megítélésének javulá-
sa a nemzetközi sportesemé-
nyeknek köszönhetően 

%  Felmérés 

Megpályázott nemzetközi 
sportesemények 

Db  Felmérés 

 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Lakosság (kiemelten a fiatal lakosság), nemzetközi sporteseményeken 
résztvevők, turisták 

• Leendő üzemeltetők 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

ROP/2004/2.2. Városi területek rehabilitációja 

ROP/2004/1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 

ROP/2004/2.2. Városi területek rehabilitációja 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: „Szikra” - a kutatás-
fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.4. Intézkedés: „Kilátó” - a 
kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztéséért 
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3. prioritás: Régióépítés: 3.2. Intézkedés: Integrált vidékfejlesztés  

3. prioritás: Régióépítés:3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a régióhatáron át-
nyúló együttműködésért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.2. Intézkedés: „Háló” - egészségügyi és 
szociális program 

GYISM Sport XXI. Létesítményfejlesztési Programja 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – sportja című alátámasztó 
munkarész 

 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatósága 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.1.4.1 I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevoná-
sa a szabadidős sportéletbe 
Alprogram célja: 

− Szabadidősport lehetőség biztosítása fiatalok részére; 

− Drogprevenció és tanácsadás a fiatalkorúak részére. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények fejlesztése 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

Alprogram leírása: 

Jelentős veszélyeket rejt magában a sűrű beépítésű területek (lakótelepek, 
lerobbant településrészek) fiataljainak sorsa. A szabadidejüket aktívan eltölteni 
nem tudó fiatalok számára fontos lenne lefoglaltságot biztosítani.  

Nyugat-európában több példa is létezik arra, hogy olyan fiatal tanárok, tanár-
nők, nevelők mennek ki a gyerekek közé, akik sporteszközöket biztosítanak 
számukra a mindennapi lefoglaltságra. Tanácsot adnak problémás helyzetek-
ben, kiszűrik az esetleges kábítószergyanús eseteket. A sportot űzők körében 
megjelennek a helyi sportegyesületek, és kiválasztják a tehetséges fiatalokat. A 
megjelent fiatal oktatók, sportolók példát mutatnak a helyes viselkedési minták 
elsajátításához, elejét veszik a lakótelepi bandák kialakulásának. 

Indikátorok: 

Programok száma - db 

A programban résztvevők száma - fő 

Fiatalkorúak által elkövetett bűnesetek számának változása - % 

A tömegsportrendezvényekből kikerülő sportolók száma - fő 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények 
építése 
Alprogram célja: 

− Rekreációs és rehabilitációs feladatkörökkel felruházott városrészi sport-
centrumok kialakítása; 

− Regionális kerékpáros és víziturisztikai logisztikai központ létrehozása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Város Stratégiai Programjának intézkedései-
hez:  

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítmé-
nyeinek megépítése 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek fejlesztése 

3.1.4.1 I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős sport-
életbe 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 
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3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

 

Alprogram leírása: 

A menedzsment szervezet által felmért, elhelyezkedésük, nagyságuk 
szerint osztályozott komplex sportlétesítmények létesítése városrészen-
ként, amelyek alkalmasak arra, hogy minden győri polgár személyiségé-
től, képességeitől és lehetőségeitől függetlenül megtalálhassa a számá-
ra legmegfelelőbb rendszeres sportolás lehetőségét. 

Egy olyan aktív turisztikai logisztikai központ létrehozása, amely szolgálta-
tásaival egyrészt elősegíti a kerékpározás és a víziturizmus helyi elterjesz-
tését, másrészt földrajzi adottságainkat kihasználva vonzza a hazai és 
nemzetközi aktív sportkedvelőket. 

Indikátorok: 

Megépült létesítmények - db 

A létesítmények kihasználtsága - % 

A városi lakosok aránya a felhasználókon belül - % 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények 
létesítése 
Alprogram célja: 

− Multifunkcionális sportcsarnok építése; 

− Versenyuszoda építése; 

− Kajak-kenu és evezőspálya kialakítása; 

− Jachtkikötő építése; 

− Regionális Sportegészségügyi Központ létrehozása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Város Stratégiai Programjának intézkedései-
hez:  

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 
fejlesztése 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának 
növelése és marketingje a városi lakosság körében  

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 
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Alprogram leírása: 

Bár Győr városa két sportcsarnokkal is rendelkezik, ezek egyike sem ké-
pes háromezer nézőnél többet befogadni. Mindenképpen szükséges 
egy, legalább ötezer férőhelyes, multifunkcionális csarnok megépítése.  

Győrött rendkívül kicsi az uszodai vízfelület, egyetlen fedett, nemzetközi 
versenyek megrendezésére alkalmas 50 méteres medencével sem ren-
delkezünk. Mindenképpen szükséges és indokolt egy sport- és egyéb 
szabványoknak megfelelő uszodakomplexum megépítése.  

Győrött nagy hagyományokra tekintenek vissza a vízisportok, ennek 
ellenére nincs olyan vízterület, ahol síkvízi kajak-kenu, illetve evezős ver-
senyeket lehetne lebonyolítani. A Mosoni-Dunán az úgynevezett „csa-
torna” az eredeti tervek szerint alkalmas lett volna erre, de a módosítá-
sokat követően csak hosszúságában vált alkalmassá versenyek rendezé-
sére. A jelenlegi pálya kimélyítésével, kiszélesítésével, az állandó vízszint 
biztosításával, illetve a szükséges műtárgyak megépítésével a projekt 
megvalósítható.  

A Mosoni-Duna vízszintjével kapcsolatos gondok rendezésével lehetőség 
nyílik egy, az Országos Területfejlesztési Koncepcióban is szereplő jachtki-
kötő megépítésére. A jachtkikötő szűkebb, de a magasabb színvonalú 
szolgáltatások árát megfizetni képes réteg elérését biztosítja. A jachtkikö-
tővel egyidőben célszerű a komplex szolgáltatást jelentő beruházásokat 
(szálloda, bevásárlóközpont, stb.) is megvalósítani. 

A város regionális szerepkörét biztosítaná egy olyan egészségügyi köz-
pont létrehozása, amely alkalmas a sportolók különböző teszt- és diag-
nosztikus vizsgálataira, illetve a sérülést követő rehabilitációs tevékeny-
ségre. A beruházás a termálfürdő szolgáltatásaival kombinálva a környe-
ző országokból is vonzaná a sportolókat. Az intézmény mindezek mellett 
alkalmas lenne a város tanulóifjúságának különböző szűrővizsgálatainak 
elvégzésére is. 

Indikátorok: 

Fejlesztések megvalósulása - igen/nem 

Az intézmények kapacitása - fő 

Az intézményeket kihasználók száma - fő 

Az intézményeken belül a külföldi, városi és térségi kihasználók aránya - 
%/%/% 

 

3.1.5 I./5. Intézkedés: A város kulturális arcának kialakítása 

Intézkedés indoklása, háttere: 

A város művészeti, kulturális intézményei kialakultak. Az EU – tagság, valamint a 
regionális szerep azonban új kihívásokat támaszt. Nagy lehetőség, hogy 2010-
ben magyar város töltheti be Európa Kulturális Fővárosa szerepét. A pályázatot 
2004. év novemberében be kell nyújtani/benyújtották. Legfontosabb feladat – 
a pályázat kimenetelétől függetlenül – a város minőségét preferáló, markáns 
kulturális arculat kialakítása. Olyan város- és jövőképet kell kialakítani, amely 
erősíti a kulturális identitást és a lokálpatriotizmust, vonzó és marasztaló ereje 
van, valamint hozzájárul az élhető város szerephez.   

Intézkedés általános célja: 

• Vonzóvá tenni a várost a szellemi műhelyek, a tudomány, a technika és a 
befektetők számára; 

• Az itt élők marasztalása, ill. kulturális identitásának erősítése;  
• Bécs – Pozsony – Győr háromszög együttműködési lehetőségeinek kiakná-

zása; 
• Regionális kulturális szerep betöltése; 
• Turisztikai vonzerők fejlesztése. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Kapcsolatépítés és együttműködés erősítése, vonzerő a letelepülők, ill. az idelá-
togatók számára, rendezvények látogatottságának növelése 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Együttműködési megállapo-
dások száma 

db  felmérés 

Közös és saját rendezvények 
száma 

db  felmérés 

Turisták száma fő  felmérés 
Rendezvények meghívottai-
nak és látogatóinak száma 

fő  felmérés 

Megvalósított projektek db  Felmérés 
Kulturális főváros cím elnyeré-
se 

 Igen/nem  
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Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Kereskedelmi szálláshelyek, vendéglátóhelyek, kiskereskedők 
• Közművelődési intézmények, civil szervezetek 
• Lakosság 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

AVOP 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 

ROP/2004/1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 

ROP-2004-1.2. Turisztikai fogadóképesség javítása 

ROP/2004/2.2. Városi területek rehabilitációja 

GVOP 4.3.1. Az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenysége 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

3. prioritás: Régióépítés: 3.2. Intézkedés: Integrált vidékfejlesztés 

3. prioritás: Régióépítés: 3.3. Intézkedés: A területfejlesztés helyi/kistérségi 
intézményrendszerének fejlesztése 

3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: „Kézfogás” – a régióhatáron 
átnyúló együttműködésért 

4. prioritás: Az életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: „Örökségünk” – a 
kulturális örökség és az épített környezet védelméért 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr településtörténete című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rednezési Terv Győr idegenforgalma című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr kulturális élete című alá-
támasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr örökségvédelme című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr régészeti öröksége című 
alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Kulturális Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

Az intézkedés leírására, ill. az alprogramok kidolgozására az „Európa Kulturális 
Fővárosa 2010” elnevezésű pályázat eredményétől függően kerül kidolgozásra 
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3.2 II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság 
3.2.1 II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 

Intézkedés indoklása, háttere: 

Az Északnyugat-dunántúli Technológiai Régió Győr jövőbeli gazdasági 
vonzáskörzetére (Győr-Moson-Sopron teljes területén kívül, Komárom-
Esztergom, Veszprém, Vas megye egyes részeire és a Csallóközi térsége) 
terjed ki. 

A fejlesztés a térség már meglévő adottságaira épül, a közlekedési, mű-
szaki felsőoktatási, kapacitásra a jelenlévő szakképző intézményekre, a 
hagyományos ipari kultúrára, a multinacionális vállalatok jelenlétére és a 
szakképzett munkaerőre. 

Indokolja az intézkedés megvalósítását az, hogy a város versenyképes-
ségének megőrzéséhez új gazdasági szektortevékenységek felé kell nyit-
nia. Mindehhez meg kell alapoznia a szükséges K+F infrastruktúrát, meg 
kell teremtenie a humán erőforrást és a társadalmi fogékonyságot. 

Intézkedés általános célja: 

• Győrben teremtődjön meg az infrastruktúrája a technológiai kutatá-
soknak és fejlesztéseknek, melynek célja a tudás igényes iparágak 
megjelenésének ösztönzése (elektronika, számítástechnika, környe-
zetvédelmi ipar); 

• Győrben az ipar, a tudományos élet, a kultúra és az államigazgatás 
szereplői működjenek együtt az innovációs fejlesztésekben;  

• A magas fokon kvalifikált, kutató-fejlesztő humánerőforrás városban 
történő letelepítése. 

Projekt kiválasztási kritériumok: 

K+F tartam, gazdasági aktivitás, együttműködési készség, letelepedés 
(ember, vállalat) KKV-k általánosan előnyt élveznek 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

A város felsőfokú végzett-
séggel rendelkező lakóné-
pességének száma 

Fő 17 778 TEIR 

A város felsőfokú végzett-
séggel rendelkező lakóné-
pességének aránya 

százalék 0,146 TEIR 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglal-
kozásúak száma 

Fő 8 594 TEIR 

Bejegyzett új szabadalmak 
száma 

Db   Szabadalmi 
Hivatal 

Aktivitási ráta emelkedése a 
K+F szektorban 

százalék   felmérés 

A felsőoktatásból kikerülők 
közül a városon belül elhe-
lyezkedők aránya - pályakö-
vetés 

százalék   felmérés 

Kialakult képzési kapcsolatok 
száma a vállalkozások között  

Db   felmérés 

A KKV beszállítások volumen-
növekedése, a nagyválla-
latok regionális beszállítóinak 
aránya 

százalék   felmérés 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Vállalkozások, egyetem és létesítményei, egyetemi oktatók, kutatók és 
hallgatók 

• Önkormányzat, Gazdasági kamarák, INNONET Kht., Kisalföldi Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, Szakközépiskolák  

Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

HEFOP/2004/3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

HEFOP/2004/4.1.2. Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítsa 
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GVOP/1.1.1.: Technológiai korszerűsítés támogatása 

GVOP/1.2.1.: Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése 

GVOP/2.1.1.: Kis/ és középvállalkozások műszaki/technológiai hátterének 
fejlesztése 

ROP/2004/3.3. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműkö-
désének erősítése 

ROP/2004/3.3. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműkö-
désének erősítése 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: „Kútfő” - az innova-
tív közösségi kezdeményezésekért 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.2. Intézkedés: „Esély” - a munka-
erőpiac fejlesztéséért 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: „Szikra” - a kutatás-
fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.1. Intézkedés: „Vál-
lalkozási útjelző” - tanácsadás növekedni képes vállalkozások számára 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.2. Intézkedés: „Vál-
lalkozási tőke” - innovációs befektetési program 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens ré-
gió” - a területfejlesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejleszté-
séért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: 3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a 
régióhatáron átnyúló együttműködésért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

Nyugat-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája, Nyugat-dunántúli Régió 
Hazatérés programja, 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr gazdasága című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr oktatása című alátámasztó mun-
karész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr lakáshelyzete című alátámasztó 
munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – hírközlés című alátámasztó 
munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr energiaellátása című alátámasz-
tó munkarész 

 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városi Innovációs Ügynökség, lásd: 18. oldal 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán tör-
ténő fejlesztések támogatása 
Alprogram célja: 

− A város megfelelő fejlesztési, kutatási, oktatási és bevizsgáló háttérintéz-
ménnyel rendelkezzen a régióban található vállalkozások kiszolgálására; 

− A Széchenyi István Egyetemen oktatók, kutatók és hallgatók naprakész 
elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek, így az egyetem a tér-
ség meghatározó humán bázisává válik; 

− Az egyetem az oktatási és kutatási profil mellett piaci szolgáltatásokat is 
nyújtson, így integrálódva az üzleti életbe.  

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítmé-
nyeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejlesztések tá-
mogatása 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 
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3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

Alprogram leírása: 

Jelen alprogram az említett intézkedés kutatói és konferencia kompo-
nensének infrastrukturális hátterét biztosítja. Az alprogram keretében 
valósulhat meg a laboratóriumok, fejlesztő helységek felépítése, illetve a 
szükséges berendezés megvásárlása. 

Indikátorok: 

Elkészült létesítmények - db 

Alkalmazottak száma az elkészült létesítményben, ezen belül a minősített 
kutatók és a nők aránya, fő - százalék - százalék; 

Kihasználtság - esemény/év épületenként 

Közös kutatások száma - db 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szerve-
zése a rendszer elemei között 
Alprogram célja: 

− A városban megtalálható igazgatási, szolgáltatási, gazdasági, tár-
sadalmi, oktatási és kutatóintézetek között együttműködés, koope-
ráció megteremtése; 

− A város életét meghatározó információk gyors áramlása, a település tu-
dásvagyonának megsokszorozása és felhalmozása. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítmé-
nyeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer megvalósí-
tása 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fejlesztése 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósítása 

 

Alprogram leírása: 

Az alprogram keretében együttműködő szereplők megosztják a rendelkezésük-
re álló információkat. Az alprogram keretében biztosítani kell az információát-
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adás körülményeit és szükséges infrastrukturális hátterét. Az alprogram 
több komponensből áll. 

• A szükséges építési komponensek keretében kerül sor Győr kon-
ferenciatermi kapacitásának növelésére, illetve a gazdasági 
klubélet támogatására. 

• A beszerzési komponensek biztosítják a konferenciatermek be-
rendezését, illetve az informatikai hátteret. 

• A szervezési és PR komponens keretében kerül sor a szükséges 
városi szintű külső gazdasági kapcsolatépítésre, és a publikus in-
formációk lakossági szintű ismertetésére. 

Indikátorok: 

Gazdasági klubok létrejötte - db 

Gazdasági klubok tagsága - fő 

Konferenciatermek száma, kapacitása - db, fő 

Informatikai rendszer létrejötte - bekapcsolt végpontok 

Tájékoztató rendezvények száma - db 

Tájékoztató rendezvényeken résztvevők száma - fő 

Az alprogram megvalósításában résztvevők száma, kihasználtsága - fő, 
százalék 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment  
Alprogram célja: 

− A városban született, felnevelkedett, tanult illetve dolgozó, speciális 
tudással rendelkező, a város stratégiai céljainak megvalósításához 
szükséges ismeretekkel rendelkező munkaerő Győrben tartása. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer ele-
mei között 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

Alprogram leírása: 

Az alprogram több komponensből áll, amelyeknek tartalma a célcsoportok 
szerint változik.  

• Az első célcsoport a városban élő, tehetséges, továbbtanulni szándékozó 
tanulók részére ösztöndíj rendszer kidolgozása. Ezt az államigazgatási szer-
vezetektől a gazdasági életen át a köz és felsőoktatási intézményekre is ki 
lehet terjeszteni. 

• A második célcsoport a városban dolgozó tehetséges és szakmailag ki-
emelkedő szakmunkás-technikusréteg. Ezek számára kedvezményes bérla-
kás lehetőség nyújtható, amely társasházakat a munkaadókkal együtt a 
város épített. 

• A harmadik réteg a városban tanuló felsőfokú képesítettséggel rendelke-
zők, illetve a cégek által letelepíteni kívánt felső-közép, illetve felsővezetői 
réteg. Ezek számára tudományos-gazdasági lakópark építhető. Ez a lakó-
park az egyetemi laborok közvetlen közelében, megfelelő infrastruktúrával 
szolgáló mintavárosrész lenne. 

Indikátorok: 

Ösztöndíjban részesültek száma, az ösztöndíjasokból végzés után tartósan 
(10 év) elhelyezkedők aránya- fő, % 

Az alprogramba bevont bérlakások száma, a bérlakásokban lakók száma - 
db, fő 

A megépült lakások, létesítmények száma, a létesítményekben elhelyezett 
emberek száma - db, fő 

A városban tanuló hallgatók elhelyezkedési aránya %, évente 
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3.2.2 II./2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

Intézkedés indoklása, háttere: 

A város versenyképességének megőrzéséhez az üzleti infrastruktúra fej-
lesztése szükséges. Számos esetben a helyibeli vállalkozók Bécsben, illet-
ve Budapesten vesznek igénybe szolgáltatások, mert a jelenleg a város-
ban működő szolgáltatások vagy nem léteznek, vagy alacsony a szol-
gáltatási színvonaluk és kapacitásuk. Az üzleti szolgáltatásoknak regioná-
lis méretű kapacitást kell biztosítani. A szolgáltatások mind a profitorien-
tált, mind az állami, mind a nonprofit szférára kiterjednek.  
Az üzleti infrastruktúra körébe tartoznak a : 

• Tanácsadói jellegű szolgáltatások (befektetői- pénzügyi, projekt, 
jogi, tervezői) 

• Minőségbiztosítási, munkaügyi szolgáltatások 
• Informatika szolgáltatások (szoftver, hardver, tartalomszolgálta-

tás, tervezés) 
• Pszichológiai szolgáltatások (Tréning, csoport és egyéni foglalko-

zások) 
• e közigazgatási program végrehajtása 
• A menedzsment szabadidős, kulturális és lakásigényeinek kielégí-

tése 
• Konferencia jellegű szolgáltatások  

Intézkedés általános célja: 

• A vállalkozások a kisegítő szolgáltatásokat a városban vegyék 
igénybe; 

• Letelepedést ösztönző szolgáltatások jelenlétének elősegítése; 
• Minőségi és mennyiségi növekedés a szolgáltatások területén; 
• Modern gazdasági szolgáltatások elterjedése(innovációs központok, 

klaszterek, tervező irodák, tanácsadó cégek, piackutatás, marke-
tingszolgáltatás stb.…) a regionális vonzáskörzet egész területére. 

Projekt kiválasztási kritériumok: 

Menedzsmentigények, vállalati igények, hiánypótló szolgáltatás 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Szolgáltatási jellegű ágaza-
tokban foglalkoztatottak 
száma  

fő 35 481 TEIR 

Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatásban foglalkozta-
tottak száma  

fő 4 921 TEIR 

Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatásban foglalkozta-
tottak aránya  

százalék 0,086 TEIR 

Szolgáltatással foglalkozó 
cégek száma aránya 
(TEÁOR) 

százalék   KSH 
Cégkódtár 

Menedzsment, vállalkozások, 
lakosság elégedettsége  

százalék   felmérés 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Vállalati menedzsment, magasan kvalifikált kutató, oktató, szolgáltatásokat 
igénybevevők, a szolgáltatásokat igénybevevő, illetve szolgáltató cégek 
alkalmazottai  

• Szolgáltatók 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

GVOP 1.2.1. Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése 

GVOP 2.2.2. Kis/ és középvállalkozások részére emeltszintű, szakma/specifikus 
tanácsadás nyújtása 

GVOP 2.3.2. Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejleszté-
sének támogatása 

GVOP 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis/ és középvállalkozások 
számára 

GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

GVOP 4.3.1. Az önkormányzatok információ/szolgáltató tevékenységének fej-
lesztése 
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GVOP/2004/2.2.1. Alapszintű tanácsadás 

GVOP/4.3.2. Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása 

ROP/2004/1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.1. Intézkedés: „Vál-
lalkozási útjelző” - tanácsadás növekedni képes vállalkozások számára 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.2. Intézkedés: „Vál-
lalkozási tőke” - innovációs befektetési program 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens ré-
gió” - a területfejlesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejleszté-
séért 

Nyugat-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr idegenforgalma című 
alátámasztó munkarész 

 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Gazdasági Kamarák, Innonet Kht,  

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, ta-
nácsadói kataszter létrehozása, meglévő adatbázisok 
összekapcsolása  
Alprogram célja: 

− A város szolgáltatási szektorának kínálati és kapacitási felmérése; 

− A város szolgáltatási szükségleteinek felmérése; 

− A meglévő szolgáltatók rendelkezésére álló adatbázisok összekap-
csolása, un egyablakos rendszer bevezetése. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer megvalósí-
tása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei 
között 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások kiépülése 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

A városban termelő cégek szolgáltatási igényének felmérése, a hiányzó ele-
mek feltárása. A hiányok bepótlásának ösztönzésével a város megfelelő vállal-
kozási környezetet tud nyújtani az itt működő cégeknek. 

A meglévő adatbázisok összekapcsolása és adminisztratív feladatok ellátása az 
un. egyablakos rendszer segítségével meggyorsítja az ügyintézést és a közüze-
mi szolgáltatások működését is összekapcsolja. 
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Indikátorok: 

Felmérések száma - db 

Üzleti szolgáltatású profillal rendelkező cégek száma - db 

Egyablakos rendszer bevezetése - igen/nem 

Az ügyintézési idő lerövidülése - % 

Vállalkozói elégedettség - % 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó ne-
gyed létrehozása 
Alprogram célja: 

− Szabadidősport művelésére alkalmas intézmények létrehozásának 
kezdeményezése; 

− Parkerdők felújítása, kibővítése; 

− Kerékpárutak kialakítása természetes környezetben; 

− Szórakozó negyed létrehozása a Duna-parton. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.4.1 I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős 
sportéletbe 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás  

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása 
és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása:  

Szükséges a jelenlévő termelő egységek menedzsmentjének megfelelő sza-
badidő eltöltési lehetőségek biztosítása. A megépült-felújított infrastruktúrák a 
szabadidő turizmus fejlesztéséhez is kapcsolhatók. 

Mivel a Belvárosi lakók pihenési ideje korlátozza a turizmus és vendéglátást 
szükséges a központ közelében olyan funkciójú terület kialakítása, amely távo-
labb esik a lakóházaktól, de megfelelő attraktivitással bír. Erre alkalmas terület 
a Mosoni-Duna partja. Azonban ehhez szükséges a folyó vízszintjének biztosítá-
sa. 

Indikátorok: 

Kerékpárutak területe, illetve változása - m2/% 

Parkerdők területe, felszereltsége, tisztítása -ha, létesítmények db, 
alkalalom/hónap 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítá-
sa 
Alprogram célja: 

− További multifunkcionális irodaházak létrehozása Győrött; 

− Kultúrált, koncentrált körülmények biztosítása az üzleti élet szereplői számá-
ra. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei 
között 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 
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3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló léte-
sítmények kiépítése 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

Alprogram leírása: 

A szolgáltatói irodaházak előnye, hogy az ügyfél egy helyen találja meg 
az ilyen jellegű cégeket. Ezzel az ügyfél önmaga számára időt takarít 
meg, illetve közlekedésével nem generál fölösleges terheket a város 
számára. 

Az irodaházak megfelelő környezetet biztosítanak az ügyfelek számára, 
amely növelik az elégedettségét. Az egymás mellett lévő KKV tanács-
adó cégek annak ellenére nyújtanak komplex szolgáltatást, hogy nem 
tartoznak szervezetileg egy vállalkozáshoz. 

Indikátorok: 

Többfunkciójú irodaházak - db,m2 

Az irodaházakban szolgáltató szervezetek - db 

Az irodaházak kihasználtsága - % 

Az irodaházak szolgáltatóinak megkeresése – alkalom/hónap 

3.2.3 II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 

Intézkedés indoklása, háttere: 

Győr meghatározó szereppel rendelkezik a régió idegenforgalmában, de még 
nem tekinthető turisztikai célpontnak. A város rendelkezik egy húzótermékkel, a 
termálfürdővel, azonban a beruházás még nem befejezett, hiányoznak a ki-
egészítő létesítmények.  

A város turisztikai marketingje nem megfelelő, a meglévő eszközök elégtelenek 
a város propagálására. Napjainkra létrejött város turisztikai partneri hálózata, 
de még nem működik megfelelően.  

Intézkedés általános célja: 

• Idegenforgalmi vonzerők és kiszolgáló létesítmények bővítése; 
• Javuljon az együttműködés és termékkapcsolás a turizmus területén; 
• Nőjön a város idegenforgalmi bevétele; 
• Minőségi szolgáltatások. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Az átlagos tartózkodási idő növelésének célja, együttműködés, ismertség nö-
vekedése 
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Indikátorlista 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Állandó színházak székhelyi 
előadásai látogatóinak szá-
ma 

fő 160387 TEIR 

Kereskedelmi szálláshelyek 
férőhelyeinek száma 

ágy 2122 TEIR 

4 vagy annál többcsillagos 
szállodák száma 

db 1 felmérés 

50 szobánál többel rendel-
kező szállodák száma 

db 2 felmérés 

Belföldiek és külföldiek által 
eltöltött vendégéjszakák 
száma a kereskedelmi szál-
láshelyeken 

éjszaka 106551 TEIR 

Vendéglátóhelyek száma db 737 TEIR 
Vendéglátóhelyek minősíté-
se 

kategória   felmérés 

Fesztiválok száma db   felmérés 
Turistalátványosságok száma db   felmérés 
Marketingre költött összeg Euró   felmérés 
Átlagos tartózkodási idő Nap 2,7 2003. évi 

Közgyűlési 
előterjesztés 

Idegenforgalmi adóbevétel Millió Ft 28 2003. évi 
Közgyűlési 
előterjesztés 

 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Turisták, vendéglátók, a város lakossága, kistérségek lakossága és 
önkormányzata 

• Beruházók, szolgáltatók 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

AVOP 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 

GVOP 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis/ és középvállalkozások 
számára 

GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

GVOP 4.3.1. Az önkormányzat információ/szolgáltató tevékenységének fejlesz-
tése 

ROP/2004/1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése 

ROP/2004/1.2. Turisztikai fogadóképesség javítása 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.2. Intézkedés: „Vállalkozási 
tőke” - innovációs befektetési program 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.4. Intézkedés: „Kilátó” - a 
kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.2. Intézkedés: Integrált vidékfejlesztés  

3. prioritás: Régióépítés:  Intézkedés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a terü-
letfejlesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a régióhatáron átnyúló 
együttműködésért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környezetgaz-
dálkodási program 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: „Örökségünk” - a kulturális 
örökség és az épített környezet védelméért 

Nyugat – Dunántúli Régió Turisztikai Koncepciója és Fejlesztési Programja 

Győr – Moson – Sopron Megye Turisztikai Koncepciója és Fejlesztési Programja 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr gazdasága című alátámasztó 
munkarész  

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr idegenforgalma című alátámasz-
tó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr kulturális élete című alátámasztó 
munkarész   
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Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr örökségvédelme című 
alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Tourinform iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös mar-
keting oktatás-képzés és tájékoztatás 
Alprogram célja: 

− Belső turisztikai együttműködés javítása;  

− Külső turisztikai együttműködés javítása; 

− A turisztikai szolgáltatások színvonalát meghatározó helyi képzés 
fejlesztése. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer 
megvalósítása 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fej-
lesztése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer ele-
mei között 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának 
növelése és marketingje a városi lakosság körében  

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

A kihasználtság megfelelő szintjének eléréséhez össze kell hangolni a város ide-
genforgalmi kínálatát. Meg kell teremteni a közös termékkínálat lehetőségét. 
Közösen kell elérni a város gyógyhellyé történő minősítését. 

Szintén fontos a város és térségének együttműködése. A város turisztikai agg-
lomerációja a Szigetköz déli része, illetve a Sokoró, Pannonhalma központtal. El 
kell érni, hogy a térségben az átlagos tartózkodási idő növekedjen. 

Az együttműködést ki kell terjeszteni a testvérvárosokra is, ezzel egy nemzetközi 
turisztikai hálózatot lehetne létrehozni. 

A városban már jelenlévő vendéglátóipari-turisztikai képzés fejlesztése, és a 
tanulók, hallgatók számára gyakorlati ismeretek biztosítása szakmai gyakorlat 
keretében, egyúttal megfelelő szakmai réteg biztosítása az ágazat fejlesztésé-
re. 

Mindehhez közös térségi, illetve termékkínálati marketingfejlesztés szükséges. 
Létre kell hozni a közös turisztikai adatbázist, nyilvántartva a vendégkört és a 
termékeket. Közös pályázatokat kell készíteni. 

Indikátorok: 

Létrejött együttműködések - db 

Közös pályázatok száma - db 

Közös marketingkiadványok száma - db 
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3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális 
fejlesztések 
Alprogram célja:  

− Vonzerő, illetve kiszolgáló létesítmények és fogadóképesség bővíté-
se, fejlesztése. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében  

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

Győr történelmi városközpontja és a jelentős idegenforgalmi potenciállal 
rendelkező Pannonhalma (világörökségi helyszín) lehet vonzerő növelési 
hatású. A jelenlegi első számú vonzerő, a termálfürdő további fejlesztési 
tervei elkészültek, gyógyászati funkciókkal kell bővíteni. Jók az adottságai 

az aktív turizmusnak. Ehhez infrastruktúrát kell bővíteni. Vonzerőt jelenthet a 
múzeum látogatóbarát fejlesztése.  

A turisztikai fogadókészség javításához szükséges: 

• a szálláshelyek bővítése 
• akadálymentesítése 
• a kerékpáros, vízi és borturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 
Indikátorok: 

Szállodai férőhely - db 

Szállodai minősítés osztályonként - db 

Kerékpárút - km 

Konferenciák száma és a kihasználtság - db/% 

Konferenciákon résztvevők száma összesen és rendezvényenként - fő; fő 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenci-
ák  
Alprogram célja: 

− A város vonzerejének növelése; 

− A tartózkodási idő növelése; 

− A város jó hírének növelése; 

− A híres városi termékek és személyek propagálása (Győri Balett; AUDI TT; 
Credo; színészek, sportolók). 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 
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3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

Alprogram leírása: 

A város idegenforgalmi fejlesztési programjában a városmarketing része-
ként jelenik meg a városkonferenciák szervezésének támogatása, mely 
kiegészítő jellegű, egyes nagyobb rendezvényekre vonatkozik. (Utazás 
Kiállítás, a régió brüsszeli bemutatkozása, Erfurti Szakácsolimpia). A jövő 
feladatai között szerepel befektetői konferenciák, üzleti megbeszélések 
fejlesztése, összevont és ezáltal hatékonyabb forrásgazdálkodás, felmé-
rések, adatbázisok készítése. A város számos olyan termékkel rendelkezik, 
amelyek híresek a világban, illetve országosan, de a köztudatban nem 
tudják, hogy győri személy, illetve termékről van szó. 

Indikátorok: 

Konferenciák száma és a kihasználtság – db;% 

Konferenciákon résztvevők száma összesen és rendezvényenként – fő; fő 

3.2.4 II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 

Intézkedés indoklása, háttere: 

A város rendelkezik a gazdasági terét feltáró, sugaras irányú közlekedési háló-
zattal, illetve a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe bekapcsoló autópályával, 
vasútvonallal és vízi kapcsolattal. Ezen jellegű adottságai alapján Magyaror-
szágon csak Budapest előzi meg a várost. 

A településen számos fejlesztés történt az elmúlt évtizedben. Kiépült az M1 au-
tópálya határig tartó szakasza, a Győr-Gönyűi kikötő, a Péri repülőtér. Azonban 
ezen beruházások fejlesztései megtorpantak.  

A város egyetemét közlekedési és hírközlési főiskolaként alapították. A közleke-
dési képzések azóta a háttérbe szorultak, de főiskolai szinten még folyik képzés. 

Intézkedés általános célja: 

• A logisztikai központ szerep magas szintű betöltése; 
• A város közlekedési helyzeti előnyének biztosítása; 
• Győr külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése; 
• A közlekedési háttér kutatás és oktatás fejlesztése; 
• Kapcsolódó iparágak fejlődése, szállítmányozással, csomagolással, raktá-

rozással foglalkozó cégek letelepedésének segítése. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Elérhetőség javítása; a közlekedési és logisztikai tartam, környezetvédelemi 
hatás 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor Mennyisége Beszerez-
Logisztikai vállalkozások szá- Db   KSH 
Elérési idő csökkenése a fő, perc   felmérés 
Logisztikai szolgáltatásokat Db   felmérés 
Elkerülő utak hossza km   Útkezelő 
Vállalkozások bevételének Euró   Adóiroda 
Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• A város lakossága, oktatók és hallgatók 
• A térség vállalkozói, egyetem 
Kapcsolódó tervezés: 

Országos Rendezési Terv 
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Nemzeti Fejlesztési Terv: 

GVOP 1.2.2. Logisztikai központok és szolgáltatásainak fejlesztése 

GVOP 3.3.2. Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati ku-
tatási infrastruktúra fejlesztése 

GVOP 3.3.3. Vállalati innováció támogatása 

HEFOP/2004/3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: „Kútfő” - az innova-
tív közösségi kezdeményezésekért 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: „Szikra” - a kutatás-
fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.1. Intézkedés: „Vál-
lalkozási útjelző” - tanácsadás növekedni képes vállalkozások számára 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.2. Intézkedés: „Vál-
lalkozási tőke” - innovációs befektetési program 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: „Elérhetőség” - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a területfej-
lesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a régióhatáron 
átnyúló együttműködésért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr oktatása című alátámasz-
tó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr közlekedése című alátá-
masztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városépítési Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító be-
ruházások kiépülése 
Alprogram célja: 

− Állami beruházások sürgetése (81-es út, Szlovákia - Vámosszabadi új híd, 
Győr - Gönyű kikötőhöz kapcsoló beruházások (mederrendezés, vasúti vá-
gány) Péri repülőtér fejlesztése); 

− Az európai (HELSINKI) közlekedési folyosók fejlesztésének és építésének 
elérése európai, illetve állami forrásból. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények fejlesz-
tése 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát biztosító 
tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kiépí-
tése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának 
növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 

Alprogram leírása: 

A város elérhetőségét javító nagyközlekedési beruházások túlnyomórészt állami 
feladatot képeznek, megjelennek az Országos Területrendezési Tervről (OTT) 
szóló törvényben, így helyük biztosított, a megvalósítás időpontja és forrása 
azonban még bizonytalan. Kiemelkedő fontosságú az M81-es autópálya kér-
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dése, mely alternatív pályavonallal (Székesfehérvár-Komárom vagy Szé-
kesfehérvár-Vámosszabadi) szerepel az OTT-ben. Győrnek és a térségnek 
(megye, régió) minden befolyását latba kell vetnie, hogy a kedvezőbb 
megoldás valósuljon meg. 

Indikátorok: 

Kikötői forgalom - tonna/év 

Repülőtéri forgalom -tonna/év; fő/év 

Megépült híd - db 

Megépült utak hossza - km 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-
fejlesztés; szervezés  
Alprogram célja: 

− A város gazdasági profiljához igazodó logisztikai oktatás fejlesztése; 

− A város közlekedési adottságát kihasználó cégek számára a letele-
pedést és itt maradást elősegítő adottság erősítése; 

− A logisztikai profil iránt érdeklődő diákok számára ismét országos 
vonzáskörzetű oktatási intézmény létrehozása; 

− A cégek és az egyetem együttműködésével szállítási csomagolási 
K+F tevékenységek megjelenése a városban. 

− A város megtelepedő cégek és az oktatás összekapcsolása 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fej-
lesztése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának 
növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósítása 

Alprogram leírása: 

Győr történelme során mindig is a Dunántúl és Nyugat-Európa közlekedési 
kapcsolatának kulcspozíciójában volt. Ezt indokolta a történelem során a köz-
lekedési adottságok folyamatos fejlesztése, mint például a szocializmus idősza-
kában a város életét jelenleg meghatározó oktatási bázis megteremtése. A 
városnak közlekedési adottságainak a fejlesztéséhez a szükséges humán infrast-
ruktúra hátterét is folyamatosan kell fejleszteni. 

Indikátorok: 

Képzésben résztvevők száma - fő 

A vállalkozások logisztikai munkatárs igénye - fő 

Logisztikához kapcsolható, a városban létrejött szabadalmak száma - db 

Kapcsolatok a vállalkozások és az oktatás között - db 

Kapcsolatok a vállalkozások és a kutatási intézmények között - db 

 



 47 Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja  98→47 

3.3 III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése 

3.3.1 III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása 
Intézkedés indoklása, háttere: 

A városi közlekedés gondjai a lakossági és vállalati felmérésekben is első 
helyen szerepelnek. Míg a város megközelítése a jelenlegi helyzetnek 
megfelel (autópálya, kikötő, repülőtér, vasúti fővonal) és a gazdasági 
fejlődés egyik fő tényezője, a város belső közlekedése a lakosság kom-
fortérzetét és a vállalkozások lehetőségeit rontja. A közlekedés jelenlegi 
helyzete károsan hat a lakosság egészségi állapotához is (levegőminő-
ség, zaj, rezgések, baleseti kockázat, stressz). 

Intézkedés általános célja: 

• A város, ezen belül a központi részek és az ahhoz vezető utak terhe-
lésének csökkentése; 

• A tömegközlekedés javítása, kötöttpályás közlekedés meghonosítá-
sa; 

• A kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítása; 
• Parkolási lehetőségek javítása; 
• A forgalomgeneráló objektumok koncentrálása (kereskedelmi, szol-

gáltató objektumok). 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Lég és zajszennyezés csökkentése, elérési idő csökkentése, tömegközle-
kedés támogatása, kerékpáros közlekedés támogatása, parkolóhelyek 
bővülése 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-hetősége 

Autóbusz járműállomány 
a helyi közlekedésben 

db 118 TEIR 

A levegő ülepedő por 
szennyezettségének 
féléves átlagértéke a 
nem fűtési időszakban, a 
mérőállomásokkal ellá-
tott településeken 

mg 7,68 TEIR 

A levegő nitrogén-dioxid 
szennyezettségének 
féléves átlagértéke a 
nem fűtési időszakban, a 
mérőállomásokkal ellá-
tott településeken 

mg 38,72 TEIR 

Elérési idő csökkenése a 
fő, irányokból 

perc   felmérés 

Átadott létesítmények 
száma 

db   felmérés 

Kerékpárosforgalomban 
résztvevők számának 
növekedése 

fő   Forgalomszámlálás 

Beruházásokra fordított 
összeg 

Euró   felmérés 

Nehézteherforgalom 
csökkenése 

db   Forgalomszámlálás 

 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• A város lakossága, a közlekedésben résztvevők 
• Civil szervezetek, szakhatóság, beruházók 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

KIOP 2.1. A főúthálózat műszaki színvonalának emelése 
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KIOP 2.2. Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: „Elérhetőség” - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr közlekedése című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr parkolási helyzete 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városépítési Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településré-
szek kapcsolatát biztosító tömegközlekedési infrast-
ruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények ki-
építése 
Alprogram célja: 

− A tömegközlekedés feltételeinek javítása; 

− Belső elérési idő csökkentése; 

− A forgalom által okozott környezetvédelmi károk (zaj, rezgés levegő-
szennyezés) csökkentése; 

− Új közlekedési technológiák és szokások meghonosítása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások ki-
épülése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

A város közlekedésének javítása érdekében szükséges a modern, kö-
töttpályás városi közlekedés feltételeinek megteremtése és megvalósítá-
sa. A belső tömegközlekedés optimalizálásához fontos a tömegközleke-
dési csomópontok fejlesztése.  

A belső városi közlekedés gyorsításához fontos a buszsávok, buszöblök, 
megállóhelyek, forgalomirányító rendszerek fejlesztése, valamint a helyi 
és távolsági autóbusz-pályaudvarok fejlesztése, átépítése, valamint az 
utasforgalmi szolgáltatások (informatikai rendszerek, térinformatikai esz-
közök, elektronikus jegy és bérlet) megújítása és a mozgáskorlátozottak 
tömegközlekedésének elősegítése. 

Indikátorok: 

Buszsávok léte - m2 

Buszöblök mérete - m2 

Megállóhelyek száma és felszereltsége - db, szint 
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Tömegközlekedésben résztvevők - fő 

Átépített buszpályaudvarok, befogadóképesség - gépjármű - m2; fő; db 

Korszerűsített átszállóközpontok- db 

Kiépített kötöttpályás rendszer hossza - km 

Autómentes terület nagysága -ha 

Parkolás-mentes övezet nagysága-m2 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés 
háttér infrastruktúrájának növelése és marketingje a 
városi lakosság körében  
Alprogram célja: 

− A személygépkocsit használó lakosság átszoktatása a kerékpáros és 
a tömegközlekedésre; 

− Az európai kerékpárút-hálózat végpontjaként a kerékpáros-turizmus 
kiszolgálása; 

− A tömegsportok fejlesztésével a lakosság egészségügyi állapotának 
javítása; 

− Vízi közlekedés lehetőségeinek javítása és kihasználása; 

− Lépcsőzetes munka és iskolakezdés bevezetése; 

− Elővárosi vasúti közlekedés feltételeinek javítása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.1.4.1 I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős 
sportéletbe 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások 
kiépülése  

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények kiépítése 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

Alprogram leírása: 

Győr a nemzetközi Duna-menti Kerékpárút keleti végpontján fekszik. 
Egyre növekszik a városba látogató kerékpárosok száma. Szükséges a 
jelenlegi hiányos városi kerékpárút hálózat befejezése, és a nemzetközi 
kerékpárosokat fogadó komplexum kialakítása. 

A város hagyományos kerékpáros élettel rendelkezik, azonban nem 
megfelelő a kerékpáros közlekedés infrastruktúrája. A városban nagy 
igény lenne kerékpártárolók építésére a frekventált helyeken. Fontos 
lenne a vízi közlekedés feltételeinek megteremtése (kikötőhelyek és 
megközelítésük, vízszintszabályozás). 

Szükséges lenne a város közlekedési kultúrájának megváltoztatása, mar-
keting kifejtésére a tömeg-, kerékpáros és gyalogosközlekedésére, illetve 
a közlekedési szokások (csúcsforgalom) káros hatásainak mérésre és 
publikálására. 

Indikátorok: 

Megépített kerékpárutak területe - m2 
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Kerékpáros forgalom növekedése - % 

A személygépkocsi forgalom csökkenése - % 

Tömegközlekedés kihasználása - % 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrast-
ruktúrák kialakítása 
Alprogram célja: 

− A meglévő belvárosi parkolás-mentes övezet növelése; 

− A belváros tehermentesítése a gépjárműforgalomtól; 

− Új hidak, átkelők a várost átszelő folyókon és vasutakon a rávezető 
utakkal együtt. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

Műemlékvédelem, környezetvédelem 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások ki-
épülése 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló léte-
sítmények kiépítése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések  

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, kar-
bantartása és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, 
rehabilitációja 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

Alprogram leírása: 

A már meglévő rendszerek kiterjesztésével szükséges lenne a belváros 
területének átalakítása gyalogos-kerékpáros (autómentes) övezetté. 
Fontos lenne a forgalom megállítása még a belvárosba érés előtt. 

Szükséges a várost keresztülszelő vasutak forgalomakadályozó hatásá-
nak kiküszöbölésére, illetve új hidak építésére a Mosoni-Dunán. 

Indikátorok: 

Elkészült létesítmények - db 

A létesítmények kapacitása - fő; db; m2 

Városon belüli elérési idő csökkenés - perc 

Gyalogos-kerékpáros övezet létrejötte, nagysága - igen/nem; m2 
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3.3.2 III./2. Intézkedés: Az önkormányzat kapcsolati rendszerének javítá-
sa 

Intézkedés indoklása, háttere: 

Jelentős a lemaradás az információs technológia használatát és az in-
formációs társadalom kialakulását tekintve. A lehetőségek kihasználása, 
különösen a közszféra területén alacsony fokú.  

Bécs szemben Budapesttel Győrt nem tekinti a méretek miatt konkurens-
nek, így együttműködési politikájában az „Arany Háromszög” kap hang-
súlyt. Az ebből származó előnyök kihasználása érdekében az önkor-
mányzat különböző együttműködési projektek révén jelentős tapasztalati 
és financiális tőkére tehet szert. A közszféra nemzetközi kapcsolatai hú-
zóhatást fejtetnek ki a gazdaság és a civil társadalom kapcsolatainak 
fejlesztésében is. Győrnek hídképző szerepet kell betöltenie a nemzetközi 
és a térségi kapcsolatok építésében. A térségi szerep segítségével a 
város megítélése pozitívan változik anélkül, hogy közigazgatási határát ki 
kellene terjeszteni. 

Intézkedés általános célja: 

• Információs technológia elterjesztése; 
• Hozzáférési pontok bővítése; 
• Közigazgatáshoz és közellátáshoz kapcsolódó ügyintézés informati-

kai alapú fejlesztése; 
• A közösségi célokat szolgáló civil szervezetek, és az intézmények 

informatikai infrastruktúrájának fejlesztése; 
• Győr nemzetközi kapcsolatainak javítása; 
• Győr térségi kapcsolatainak javítása; 
• Ágazati kapcsolatok javítása.  
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Közösségi célú hozzáférés, intranet hálózatok fejlesztése, internetes meg-
jelenés és szolgáltatás fejlesztése, adatbázisok fejlesztése és összekapcso-
lása, tükörprojektek generálása, beruházásélénkítés. 

 

 

 

 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Honlap látogatóinak száma fő   felmérés 
Megkeresések számának 
növekedése 

fő   felmérés 

e-önkormányzat bevezetése igen/nem   felmérés 
Pályázatokon megszerzett 
források összege 

Euró   felmérés 

Letelepedett vállalkozások 
száma (Működő jogi szemé-
lyiségű vállalkozások száma) 

db 2902 TEIR 

Közösségi hozzáférési pon-
tok száma 

db 10 Felmérés 

Számítógép ellátottság a 
közintézményekben 

db  TEIR 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Városi és térségi lakosság, látogatók 
• Vállalkozók, szolgáltatók, befektetők, közcélú civil szervezetek, közin-

tézmények 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

AVOP 3.5. LEADER+ 

GVOP 4.1.2. Üzleti partnerek közötti e/kapcsolat fejlesztése 

GVOP 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis/ és középvállalkozá-
sok számára 

GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

GVOP 4.3.1. Az önkormányzatok információ/szolgáltató tevékenységé-
nek fejlesztése 

GVOP 4.3.2. Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: „Kútfő” - az inno-
vatív közösségi kezdeményezésekért 
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1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: „Szikra” - a kutatás-
fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.1. Intézkedés: „Vál-
lalkozási útjelző” - tanácsadás növekedni képes vállalkozások számára 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: „Elérhetőség” - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés:  3.2. Intézkedés: Integrált vidékfejlesztés  

3. prioritás: Régióépítés:  3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a területfej-
lesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a régióhatáron 
átnyúló együttműködésért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

 Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program”, INTERREG 
Program 

 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Közigazgatási Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város 
Stratégiai és Operatív Program” megvalósítása 
Alprogram célja: 

− Elektronikus közigazgatás megvalósítása; 

− Létre kell hozni olyan lakossági hozzáférési végpontokat, ahová a 
polgárok bárhol, azonosított módon kommunikálhatnak; 

− Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program megvalósí-
tása. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer 
megvalósítása 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fej-
lesztése 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények fejlesztése 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer ele-
mei között 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 
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3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

Alprogram leírása: 

A programot a Közgyűlés 2/2002 (I./24) K.Gy. határozattal fogadta el. Az 
előterjesztés tartalmazza a program leírását. 

Indikátorok: 

Hivatali belső szerver kapacitás - GB 

Közvetlen lakossági kiszolgálást végző szerver kapacitás - GB 

Alkalmas alapszoftverek száma db 

Információáramlás sebessége- mbps 

Számítógépet napi szinten használók száma - fő 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és tér-
ségi kapcsolatainak szélesítése 
Alprogram célja: 

− A város térségi kapcsolatrendszerének bővítése mind a közszolgálta-
tások, mind a társadalmi szféra, mind a gazdasági kapcsolatok te-
rén; 

− INTERREG és az NFT források adszorbeálása; 

− Az önként és a jogszabályokban előírt térségi feladatok ellátása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.1 I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer 
megvalósítása 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fej-
lesztése 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények fejlesztése 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer ele-
mei között 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások 
kiépülése 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények kiépítése 
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3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, re-
habilitációja 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

Alprogram leírása: 

Győr szerteágazó kapcsolatokkal rendelkezik, azonban ez nem jelenik 
meg markánsan sem a város lakosai, sem a térségi szereplők előtt. Fon-
tos, hogy Győr kezdeményezőként jelenjen meg minden térségi fóru-
mon. Tovább kell ápolni az eddigi testvérvárosi kapcsolatokat, azonban 
kiemelten kell kezelni a hármas határ menti, térségi kapcsolatait, 
egyértelműsítve regionális központi szerepét. Aktív pályázóként kell ki-
használni az INTERREG és a nemzeti forrásokat  

Indikátorok: 

Konferenciákon résztvevők száma - fő 

Megrendezett konferenciák - db 

Tükörprojektek száma - db 

Beadott pályázatok száma - db 

Pályázati hatékonyság - % 

Külső források megszerzése-euró, költségvetési - % 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő 
tevékenységének javítása 
Alprogram célja: 

− A formális és informális kapcsolatok fejlesztése; 

− A projektmegvalósítás feltételeinek javítása; 

− A város marketing tevékenységének javítása; 

− Lakossági kapcsolatok fejlesztése. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer ele-
mei között 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment  

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások 
kiépülése 
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3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló léte-
sítmények kiépítése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, re-
habilitációja 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

Jelenleg városverseny figyelhető meg az állami nagyberuházások, a 
magánerős gazdasági beruházások és az idegenforgalom területén. A 
város pozitív lobbi tevékenységéből mind az adott településen élők, 
mind a vállalkozók profitálnak. Szükséges megfelelő PR tevékenység, 
személyes és delegációs megkeresés mellett lobbi anyagok készítése a 
városról, illetve a tervezett beruházásokról ahhoz, hogy a fejlesztések 
tekintetében Győr nyertes lehessen. 

Indikátorok: 

Meghívott vendégek száma fő  

Testvérvárosi aktivitás - alkalom 

Lakossági fórumok száma; észrevétel – db; db 

Újságcikkek száma és irányultsága - db; % 

Államilag támogatott beruházások,  

Elnyert támogatások összege 
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3.3.3 III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat  

Intézkedés indoklása, háttere: 

A területhasználat problémája egyrészt lakásépítési igények kielégítését, 
másrészt gazdasági telephelyek felelősségteljes elhelyezését jelenti. A 
város rendelkezik alulhasznosított un. barnamezős területekkel, melyek 
megújítása a városfejlesztés fontos eleme lenne. A beruházók azonban 
idő és költségtényezők miatt inkább zöldmezős beruházás megvalósítá-
sára törekednek. 

A lakásépítési igények jelentős részt Győr nem tudja kielégíteni, ami a 
kitelepülésben nyilvánul meg, annak összes a városra kedvezőtlen hatá-
sával (közlekedés, intézményhasználat, adózás). Felmerül új lakóterületek 
kijelölése ezen igények kielégítésére, amelyet azonban az infrastrukturális 
hálózat és az intézményrendszer kihasználásához miatt a jelenlegi lakóte-
rületekhez kell csatlakoztatni. 

Jelenleg folyik a városrendezési tervének felülvizsgálata, amely a terület-
használat és a fejlesztések legfontosabb eszköze. 

Intézkedés általános célja: 

• A lehető legkevesebb zöldterület felhasználása; 
• Barnamezős területhasználat vonzóvá tétele; 
• Telekkínálat szélesítése. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Barnamezős területek rehabilitációja, a lakóterületek szerves csatlakozá-
sa a város törzsterületéhez, A beruházó hozzájárulása a fejlesztések vá-
rosrendezési vonzataihoz (közlekedés, közművek, képzés stb.) 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Rendezési Terv módosítási 
idejének csökkenése nap   felmérés 

Rendezési Terv módosítására 
fordított költség Euró   felmérés 

Rendelkezésre álló zöldme-
zős iparterület nm   felmérés 

Kihasználatlan barnamezős 
terület nm   felmérés 

Karbantartott barnamezős 
terültek nagysága nm   felmérés 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Lakosság,  
• Beruházók, vállalkozók 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: „Elérhetőség” - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés:  3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a területfej-
lesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr településtörténete című 
alátámasztó munkarész 



985858 58Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja Véleményezési dokumentáció 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr népességszerkezet című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr gazdasága című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr parkolási helyzete című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr lakáshelyzete című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr zöldfelületi ellátottsága 
című alátámasztó munkarész  

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr területhasználata című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv tilalmak felülvizsgálata című 
alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városépítési Iroda, illetve lásd a 69. oladalt 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a 
gazdasági érdekek összehangolása 
Alprogram célja: 

− Az alprogram célja a gazdaság fejlődéséhez szükséges területek 
biztosítása minimális zöldterület felhasználással; 

− A barnamezős területek felhasználásának vonzóvá tétele; 

− A terület felhasználással járó engedélyezési eljárás idejének csökken-
tése; 

− Védőterülettel rendelkező vízkivétel művek felülvizsgálata a védőte-
rület hasznosítása szempontjából. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer ele-
mei között 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 
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Alprogram leírása: 

Az alprogram keretében történik a gazdasági szféra igényeinek, a ter-
mészeti adottságoknak (termőföld) és a város lehetőségeinek optimális 
összehangolása. A város történelmi szerkezetének megbontása nélkül, 
Győr kapu szerepből adódóan a fejlesztések színtere a bevezető utak 
mentén a védett területeken kívül lehetséges. Az alulhasznosított terüle-
tek rehabilitációja módot ad belső területeken fejlesztésre is, ha ezekhez 
közösségi célok kapcsolódnak, és ha a beruházó ezekhez a célokhoz 
hozzájárul. Szükséges a kínálati kataszter és az igény adatbank létrehozá-
sa, illetve az ügyfél (beruházó) barát ügyintézés megvalósítása. 

Indikátorok: 

Ismert beruházási igények - ha 

Rehabilitációra kijelölt területek - ha 

Megvalósult beruházás zöldmezős/barnamezős - ha/ha 

Valós engedélyezési idő tartama, csökkenése - munkanap;% 

A beruházói hozzájárulások a város fejlesztéshez - euro 

Beruházó által létrehozott közcélú létesítmény - természetes mértékegy-
ség 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közössé-
gi célú intézmények számára 
Alprogram célja: 

− A meglévő, de alulhasznosított épületállomány hasznosítás a közös-
ségi célú fejlesztési igények kielégítésében; 

− A város nagyságának és szerepkörének megfelelő arányú közösségi 
területek kialakítása (szabadidős létesítmény, közpark, sétány stb.). 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fej-
lesztése 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények fejlesztése 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.3.3 II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások 
kiépülése 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények kiépítése 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 
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3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, re-
habilitációja 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

Az alprogram a város közösségi épület és területigényének kielégítését 
kívánja szolgálni. Ez egyrészt a kihasználatlan épületek új funkcióval való 
megtöltését jelenti (Lloyd, óvodák, üres belvárosi épületek stb.). Másrészt 
szükséges a Győr zöldterület ellátottságát mennyiségileg és minőségileg 
is javítani. 

Indikátorok: 

Funkciót váltott épület - m2; db 

Létrejött új park, játszótér -m2; db 

Megújított park, játszótér - m2; db 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigé-
nyek kielégítésére 
Alprogram célja: 

A lakásépítésre alkalmas területkínálat mennyiségi és minőségi (nagyobb 
lakásterület, kert) növelése; 

A kitelepülés csökkentésével a közlekedési és intézményi hálózat Győr 
szempontjából hátrányos terhelésének mérséklése. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment  

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények kiépítése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása  

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, kar-
bantartása és fejlesztése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

Alprogram leírása: 

A lakóterületek nagyságának növelése szükséges egyrészt a kitelepülé-
sek csökkentése, másrészt piaci igények kielégítése szempontjából. A 
telekkínálat bővítése a meglévő lakóterületen történhet a közművek 
jobb kihasználása és a közlekedési kapcsolatok miatt. A zöldterületek 
felhasználásának csökkentése érdekében, a városszerkezet megóvása 
mellett tömb-rehabilitációval, barnamezős területek hasznosításával 
történhet újabb lakások építéséhez területbiztosítás. 

Indikátorok: 

Lakás/ utca/ park arány városrészenként - %/ %/ % 

Épített lakások száma - db/év 

Épített lakások alapterülete, szobaszám - m2 

Épített lakások alapterületének változása átlag - m2/év 

3.3.4 III./4. Intézkedés: Közszolgáltatások fejlesztése 
Intézkedés indoklása, háttere: 
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A gazdasági életet és a lakosság kényelmét szolgáló rendszerek egy 
része elavult, felújításra, cserére szorul, illetve hiányos. A szolgáltatók által 
biztosított információs rendszerek összehangolása hiányzik. A vonalas 
infrastruktúrákon végzett munkák összehangolása hiányos, nem tervsze-
rű. A lakosság és a vállalkozások közönségszolgáltatása egymástól távol 
eső irodákban történik. 

Intézkedés általános célja: 

• A szolgáltatások színvonalának javítása; 
• Információs rendszerek és adatbázisok összekapcsolása; 
• A közlekedési és a felújítási költségek és terhek csökkentése; 
• Zártláncú zöldterületgondozás. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Elektronikus ügyintézésre való áttérés, koncentrálás, kölcsönös informá-
ciócsere, tervezhetőség, ,fenntartható módon végzett városüzemeltetés 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Szennyvízcsatorna hálózatra 
rákötött lakások száma 

db 43468 TEIR 

Tisztított szennyvíz mennyisége  m3 9586 TEIR 

Belterületi kiépített utak, terek 
területe 

m2 2208 TEIR 

Vezetékes gázhálózatra kötött 
lakások száma 

Db  TEIR 

Távfűtéssel ellátott lakások szá-
ma 

Db  TEIR 

Komposztált hulladék m3  Szolgáltatók 

Vezetékek átlagos életkora év  Szolgáltatók 
Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Közüzemi szolgáltatók, lakosság,  
• Vállalkozók 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

GVOP 4.3.2. Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása 

KIOP/2004/1.1.2.F Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztését célzó beru-
házások megvalósítása 

ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: „Kútfő” - az inno-
vatív közösségi kezdeményezésekért 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: „Elérhetőség” - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

Agglomerációs együttműködés készülő programja 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr vízellátása című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr csapadékvíz elvezetése 
című alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr energiaellátása című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – hírközlés című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – hulladékkezelés című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr szennyvízkezelése című 
alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városépítési Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfej-
lesztések és korszerűsítések  
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Alprogram célja:  

− A termelő és kényelmi infrastruktúra kiszolgáló hálózatának, létesít-
ményeinek fejlesztése környezetkímélő módszerek alkalmazásával; 

− A hálózatfejlesztések közös tervezése a közüzemi szolgáltatók közötti 
összehangolással, az önkormányzat koordinációjával; 

− A gazdasági fejlődést és a lakossági kényelmet szolgáló infrastruktu-
rális hálózat fejlesztése elérhetősége környezetkímélő módszerek és 
rendszerek alkalmazásával. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejleszté-
sek támogatása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások ki-
épülése 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló léte-
sítmények kiépítése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, kar-
bantartása és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, 
rehabilitációja 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

Az infrastrukturális hálózaton belül a legnagyobb gondot a csatornahá-
lózat okozza. Üzemeltetői feladat a belvárosi csatornahálózat rekonst-
rukciója, bűzhatás megszüntetése. Ebben segít az előtisztító hálózat 
megvalósítása. A belváros tehermentesítését az északi övcsatorna meg-
valósítása oldja meg. A csatornarendszer és a szennyvíztisztító terhelését 
az egyesített rendszerek szétválasztása oldja meg, ahol ez lehetséges. 

A városban található egyéb elöregedett ivó- és szennyvízvezetékeket 
megtervezett módon, az elöregedés figyelembe vételével és a lehető 
legkevesebb útfelbontással kell cserélni. A vezetékek felújítása esetén 
figyelembe kell venni a többi szolgáltató és a városi térrekonstrukció 
ütemezését.  

Indikátorok: 
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Kicserélt vezetékhossz; átmérő; bűz megszűnése m; cm; igen/nem 

Átemelők száma; vezetékek átlagéletkora - db;év 

Közösen tervezett beruházások száma - db 

Útfelbontás; gyakoriság - m2;év 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszol-
gáltatásban 
Alprogram célja: 

− Információk és tevékenységek összehangolása, a közszolgáltatók 
adatbázisának összekapcsolása, egyablakos rendszer megvalósítása 
közös irodában; 

− Az ügyfél-szolgáltatási tevékenység összehangolása; 

− Elektronikus ügyintézés bevezetése. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fej-
lesztése 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer ele-
mei között 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.4.1 II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások ki-
épülése 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló léte-
sítmények kiépítése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktú-
rájának növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, kar-
bantartása és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, 
rehabilitációja 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

A tervezett, de még meg nem valósított adatszolgáltatási együttműkö-
dés informatikai fejlesztéseket igényel, ennek feltételeit összehangolt 
módon, közös pályázattal kell megvalósítani. A résztvevők körét vala-
mennyi közszolgáltatóra ki kell terjeszteni.  

A lakosság kényelmének érdekében a közszolgáltatások közönségszol-
gálati tevékenységét könnyebben elérhetővé kell tenni egyablakos, 
illetve elektronikus ügyintézéssel. 
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Indikátorok: 

Egységes adatbázis létrejötte - igen/nem 

Egyablakos ügyintézés létrejötte - igen/nem 

Közös elektronikus ügyintézés létrejötte - igen/nem 
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3.4 IV. prioritás: A környezet védelme 
3.4.1 IV./1. Intézkedés: Környezetbarát technológiák elterjesztése 

Intézkedés indoklása, háttere: 

A megújuló energiák hasznosításával, hulladék kibocsátási, illetve csök-
kentéssel járó technológiák elterjesztésével csökken a szennyezettség és 
a ráfordítás. A takarékos szemlélet mellett fontos tényező, hogy javul a 
lakosság életkörülménye és egészségi állapota.  

Intézkedés általános célja: 

• Együttműködés erősítése a környezetvédelemben; 
• Környezettudatos magatartás kialakítása a nevelés és az informáci-

óhoz való hozzáférés biztosításával; 
• A tömegközlekedés javítása, kötöttpályás közlekedés meghonosítá-

sa; 
• Hulladék kibocsátás minimalizálása, a hulladék újrahasznosítása; 
• A nem megújuló energiák felhasználásának csökkentése, megújuló 

energiák felhasználásának növelése 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Minimális hulladék kibocsátás és az arra való ösztönzés, jó tapasztalok 
átvétele, tükörprojektek megvalósítása 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor mér-
tékegysége 

Mennyi-
sége 

Beszerez-
hetősége 

Megújuló energiaforrások kihasználá-
sa 

Mw   Felmérés 

Megvalósult projektek száma db   Felmérés 
Bejegyzett új szabadalmak száma db   Szaba-

dalmi 
Hivatal 

A levegő ülepedő por szennyezettsé-
gének féléves átlagértéke a nem 
fűtési időszakban, a mérőállomások-
kal ellátott településeken 

mg 7,68 TEIR 

A levegő kéndioxid szennyezettségé-
nek féléves átlagértéke a fűtési idő-
szakban, a mérőállomásokkal ellátott 
településeken 

mg 11,68 TEIR 

A levegő nitrogén-dioxid szennyezett-
ségének féléves átlagértéke a fűtési 
időszakban, a mérőállomásokkal 
ellátott településeken 

mg 42,76 TEIR 

 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Lakosság, termelők, kutatók, oktatók, hallgatók 
• Vállalkozók, termelők, kutatók, oktatók 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

HEFOP/2004/3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

ÖkoBusiness Plan, Regionális Területfejlesztési Program, Nyugat-dunántúli Szél-
energia, termálvíz hasznosítás megvalósíthatósági dokumentációi  

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: „Kútfő” - az innovatív 
közösségi kezdeményezésekért 

1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: „Szikra” - a kutatás-
fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 
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2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.1. Intézkedés: „Vál-
lalkozási útjelző” - tanácsadás növekedni képes vállalkozások számára 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.2. Intézkedés: „Vál-
lalkozási tőke” - innovációs befektetési program 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: „Elérhetőség” - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.2. Intézkedés: Integrált vidékfejlesztés  

3. prioritás: Régióépítés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a területfej-
lesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: „Kézfogás” - a régióhatáron 
átnyúló együttműködésért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – oktatás című alátámasz-
tó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr környezetvédelme című 
alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Környezetvédelmi Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megva-
lósítás 
Alprogram célja: 

− Az ÖkoBusiness Plan Bécs kezdeményezés átvétele; 

− Szakképzés nyújtása a térségi környezetvédelmi szakemberek részé-
re; 

− Egy hulladékcsökkenés- és termelési hatékonyságot megnövelő 
közös programot indítani Győr és környéke önkormányzatai, közin-
tézményei valamint kis- és közép vállalatai számára. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei kö-
zött 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása 
és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

A projekt alapjául a Bécsben már néhány éve működő kezdeményezés szolgál. 
Az alprogram lényege egy a határon átnyúló képzési és információcsere prog-
ram, amely mintaprojektek kidolgozásával járul hozzá a vállalatok és közintéz-
mények hulladéktermelésének csökkentéséhez, hatékonyságának fokozásá-
hoz.  

Főbb tevékenységek: 

• Partnering tevékenység 
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• Képzések 
• Promóciós tevékenység 
• Felmérések 
• Projektjavaslat kidolgozása  
• Program kiértékelése 

Indikátorok: 

Létrejött partneri kapcsolatok - db 

Képzések száma - db 

Résztvevők - fő 

A partnerek által kibocsátott hulladék mennyisége - m3, csökenés éven-
te a bázisév százalékában 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta 
projektek megvalósítása 
Alprogram célja: 

− A környezetvédelmi kutatások ösztönzése;  

− A környezetvédelemmel foglalkozó vállaltok és az oktatás-kutatás 
együttműködése;  

− Az új innovációs technológiák bevezetése és elfogadtatása, környe-
zettudatos magatartás kialakítása; 

− Környezeti elemek állapotának monitoring rendszere; 

− A környezeti információkhoz való hozzáférés, és adatbázisok össze-
kapcsolása; 

− A környezetvédelemmel kapcsolatos adatok és információk harmo-
nizálása, feldolgozása a határmenti kapcsolatokban. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.2.2 I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fej-
lesztése 

3.2.1.1 II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejlesztések tá-
mogatása 

3.2.1.2 II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei kö-
zött 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.4.2 II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát biztosító 
tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kiépí-
tése 

3.3.1.2 III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának 
növelése és marketingje a városi lakosság körében 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása  

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesí-
tése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések  

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

Alprogram leírása: 

A környezettudatos nevelés kísérje végig a teljes közoktatást. Ez elősegíti szelek-
tív hulladékgyűjtést, a lakossági hulladék kibocsátás minimalizálást, a hulladé-
kok újrahasznosítását. 

A városban már vannak próbálkozások alternatív energiahordozók kihasználá-
sára. Minta projektek segítségével lehet népszerűsíteni a megújuló energiahor-
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dozók hasznosítását. Elő kell segíteni a környezetvédelemhez kapcsolódó 
oktatást, illetve az egyetemi és vállalati kutatásokat. 

A lakosok és érdekcsoportjaik, a hatóságok, az önkormányzatok és társu-
lásaik közötti kommunikáció segíti az információkhoz való hozzáférést. A 
hármas-határ régión belül az Info-Lánc kampány segíti elő az adatok és 
információk harmonizálását.  

Indikátorok: 

Kutatások száma - db 

Együttműködések száma - db 

Szelektív hulladékgyűjtésben résztvevők száma - fő 

Határon átnyúló kapcsolatok száma – fő 

 

3.4.2 IV./2. Intézkedés: Barnamezős területek rehabilitációja 

Intézkedés indoklása, háttere: 

A város rendelkezik olyan alulhasznált vagy felhagyott ipari területekkel, volt 
katonai objektumokkal, laktanyákkal (továbbiakban barnamezős területek), 
amelyek értékes területeken fekszenek és előre megtervezett módon és tarta-
lommal kell megújítani fizikai, műszaki és gazdasági-társadalmi szempontok 
alapján. 

Intézkedés általános célja: 

• Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók erősítése romló állapotú városi 
területeken; 

• Az ott élők körülményeinek javítása; 
• Vonzó beruházási környezet kialakítása a magánbefektetők részére; 
• A barnamezős területek integrálása a települési infrastruktúrába történő 

integrálás funkcióváltásuk révén; 
• A zöldmezős beruházások területigényének csökkentése. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Közösségi célú funkciók, a környezetben élő lakosság nagysága, a rehabilitált 
terület nyagysága 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mértéegysége 

Mennyi-
sége 

Beszerez-
hetősége 

Kihasznált volt barnamezős terület 
nagysága 

nm   felmérés 

Rendszeresen ápolt barnamezős 
terület nagysága 

nm   felmérés 

Városrészek megítélésének javulá-
sa 

százalék   felmérés 

Szennyezett terület nagysága m2  felmérés 
Barnamezős terület környezeté-
ben élő lakosság száma 

fő  felmérés 

A területen létesített munkahelyek 
foglalkoztatott létszáma 

fő  felmérés 

Rendezett közterületek nagysága m2  felmérés 
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Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Akcióterület lakossága, a már ott lévő és odatelepülő lakosság, 
zöldmező igényű beruházások kiváltásával a város és környékének 
teljes lakossága 

• Beruházók, befektetők, Műemlékvédelmi Hivatal 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.2. Intézkedés: „Vál-
lalkozási tőke” - innovációs befektetési program 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: „Vál-
lalkozási infrastruktúra” - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt 
támogató létesítmények támogatása 

3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: „Elérhetőség” - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.3. Intézkedés: „Intelligens régió” - a területfej-
lesztés helyi/kistérségi intézmény-rendszerének fejlesztéséért 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környe-
zetgazdálkodási program 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr gazdasága című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr környezetvédelme című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr területhasználata című 
alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – tilalmak felülvizsgálata 
című alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Előkészítésben a Városépítési Iroda, de ha az akcióterület nagysága 
meghalad egy nagyságot (40 ha, 5000 lakás) akkor külön menedzsment 
szervezet felállítása lehet szükséges az érintett szervezetek (KOMSZOL, 
Beruházó-Tulajdonos, GYMJV, Tervezőiroda) közös finanszírozásával. 

 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasz-
nosításának előkészítése 
Alprogram célja: 

− A településfejlesztési akcióterületeken előkészítő tanulmányok készítése; 

− Környezetvédelmi felmérés a jelenlegi szennyezettségről; 

− Környezetvédelmi hatástanulmány; 

− Kármentesítési tényfeltáró tanulmány; 

− Funkciók meghatározása; 

− Lakossági fórumok rendezése. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.3 I./1./3. Alprogram: Az egyetemi karok szélesítése 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények fejlesz-
tése 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 
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3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

Alprogram leírása: 

A város rehabilitációs területfejlesztési akcióterületeinek kijelöléséhez 
nélkülözhetetlen előkészítő munkát kell elvégezni a támogatások meg-
szerzéséhez. Nemcsak a pénzügyi támogatás megszerzése (pályázatok, 
magántőke bevonása), hanem a helyi partnerség kialakítása, fórumok, 
információs és tájékoztatási rendezvények megtartása, tapasztalatcse-
rék és a végső menedzsment szervezet megalakítása is szükséges az 
intézkedés végrehajtására. 

Megvalósítás lehetséges helyei: 

A 2004-2006-os ciklusban az NFT nem támogatja a kizárólag ipari-üzleti 
funkciót betöltő területek fejlesztését (ipari parkok) 

Indikátorok: 

Elkészült felmérések, tervek - db 

Város-rehabilitációra kijelölt területek - db; ha 

Megvalósult információs napok száma - fő 

Információs napokon résztvevők száma - fő 

Ismert kapcsolódó projektötletek: 

Autóbusz pályaudvar áthelyezése, Frigyes-projekt, Árkád projekt, Integrál 
Park 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segí-
tése 
Alprogram célja: 

− A 3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításá-
nak előkészítése alprogramban kijelölt területekkel kapcsolatos ope-
ratív tevékenység elvégzése. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása 
és fejlesztése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 

Alprogram leírása: 

Az fejlesztés a 3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításá-
nak előkészítése című alprogram operatív tevékenységek megvalósítását cé-
lozza:  

o Szükség szerint ingatlan megvásárlása, cseréje. 
o A szükséges bontási, állagmegóvási munkálatok elvégzése. 
o Meglévő, használható infrastruktúra felújítása. 
o A területek gyommentesítésének elérése. 
o Marketingtevékenység 
o A területek eladása, vagy bérbeadása. 

Indikátorok: 

Felújított területek nagysága - ha 

Karbantartott területek nagysága - ha 
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3.4.3 IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és közösségi terek fejlesztése 

Intézkedés indoklása, háttere: 

A zöldterületek (parkok, fasorok, díszkertek, vízparti területek stb.) és a 
közösségi területek (játszóterek, kempingek, sportpályák stb.) állapotá-
nak karbantartásának fejlesztésének igénye egyre nagyobb Győr város-
ában. A nagyvárosi lakosság szabadidejének mind nagyobb részét sze-
retné a természetben vagy természet közeli területeken, helyeken eltöl-
teni. A lakosság egyéb, főleg fizikai szabadidős tevékenységének igé-
nyét is ki kell elégíteni (parkok, játszóterek eszközállományának fejleszté-
se, zöldterületeken akadálymentesítés mozgás-sérültek és gyermekkocsi-
val közlekedők számára stb.). Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta a 
zöldterületek és közösségi terek fejlesztésével kapcsolatosan, hogy ad-
hoc jellegű beavatkozások történtek, egy külön egység park vagy zöld-
felület átfogó teljes fejlesztése nem volt jellemző. 

A közigazgatási határon belül a külterületen fekvő területek erdőgazdál-
kodási és mezőgazdasági funkciót töltenek be (kivéve a Püspökerdőt, 
amelynek rekreációs célú fejlesztése 1997-től folyamatban van), ezért a 
jövőben a figyelmet a belterületen található zöldterületekre és közösségi 
terekre kell fordítani. Győrben egy lakosra 80 m2 zöldfelület jut, a város 
központjában ez a szám 10 körüli, de kifele már növekszik.  

A zöldterületek fejlesztésének az esztétikai (pl. folyópartok) értéken túl 
kedvező hatása lehet a levegő minőségére is, ezen kívül, különösen a 
fasoroknak, bokorsoroknak zajszűrő szerepük is lehet.   

Győr a vizek városa, ennek ellenére a lakosság véleménye szerint a „vi-
zeink láthatatlanok és megközelíthetetlenek”.  

Intézkedés általános célja: 

• A városi zöldterületek és közösségi terek folyamatos karban tartása; 
• Az egymástól elszigetelt zöldterületek összeköttetését biztosítani kell, 

zöldfolyosó rendszer kialakításával; 
• A zöldfelületek folyamatos és időszakos monitoringja, zöldfelületek 

kataszterének létrehozása és beépítése egy lehetséges térinformati-
kai rendszerbe; 

• Átfogó folyó-rehabilitációra van szükség, biztosítani kell a folyópartok 
megközelítését is. 

 

 

Projekt kiválasztási kritériumok: 

Lakossági igények, akadálymentesítés, esztétikai és köztisztasági igények, az 
eredeti, természet közeli állapot visszaállítása, folyamatos és időszakos monitor-
ing biztosítása 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerezhetősége 

Játszóterek száma db 213 TEIR 
Összes belterjesen gondo-
zott parkterület nagysága 

m2 5931 TEIR 

Összes zöldterület m2 8236 TEIR 
Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Lakosság, mozgássérült személyek  
• Helyi önkormányzat, KOMSZOL Kft., szakhatóságok 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.4. Intézkedés: „Kilátó” - a 
kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztéséért 

3. prioritás: Régióépítés: 3.2. Intézkedés: Integrált vidékfejlesztés  

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környezetgaz-
dálkodási program 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.2. Intézkedés: „Háló” - egészségügyi és szo-
ciális program 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr természeti adottságai című alá-
támasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr biztonsága című alátámasztó 
munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr árvízvédelme című alátámasztó 
munkarész 
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Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr belvízvédelme című alá-
támasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – tájvédelem és tájtervezés 
című alátámasztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr zöldfelületi ellátottsága 
című alátámasztó munkarész 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Környezetvédelmi Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópart-
ok felújítása, karbantartása és fejlesztése 
Alprogram célja: 

− A város parkjait, füves területeit, sétányait, játszótereit folyamatos 
fejlesztése; 

− A lakosság és a turisták rekreációs igényeinek ki elégítése; 

− Természetes állapotok felmérése, környezetvédelmi monitoring; 

− A keletkezett zöldhulladék komposztálása és újrahasznosítása;  

− Környezetbarát növény-védőszerek alkalmazása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények fejlesztése 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.1.4.2 I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása  

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése  

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása  

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

Az alprogram keretében a városi zöldterületeket, parkokat, játszótereket fo-
lyamatosan ápolják, törekedve egy zöldfolyosó-rendszer kialakítására. Sor kerül 
a zöldfelületek és közösségi terek kataszterére és annak térinformatikai rend-
szerbe történő integrálására. 

Indikátorok: 

Gondozott, ápolt zöldfelületek - m2 

Gondozott, ültetett fák, bokrok - db 

Karbantartott, felújított játszóterek - db 

Környezetbarát gondozás a gondozott zöldterületek százalékában - % 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének sza-
bályozása, rehabilitációja 
Alprogram célja: 

− A Mosoni-Duna alsó győri szakaszán és a Rába győri szakaszán a vízszint 
szabályozása és az árvizek mérséklése egy a Mosoni-Duna torkolatán fel-
épülő műtárgy segítségével; 
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− A vízszint szabályozásával a folyópartok esztétikai értékének javítása, 
rekreációs célú fejlesztése, a hajózás lehetővé tétele; 

− A püspökerdei holtág átöblítésének biztosítása.  
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló léte-
sítményeinek megépítése  

3.1.4.3 I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása  

3.3.2.2 III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítá-
sa 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

Mosoni-Duna torkolatánál egy úgynevezett árvízkapuként funkcionáló 
műtárgy létesülne, ami mérsékli a Duna visszaduzzasztásából eredő ma-
gas vizeket Győr belvárosában. A műtárgy lehetővé tenné a kisvízszint 
emelését is, ezáltal a partok esztétikailag szebb látványt nyújtanak. A 
partok megközelíthetőek lesznek, akár napozó-fürdöző helyeket is ki 

lehet alakítani. A kisvizek emelésével párhuzamosan a hajóforgalom is helyreál-
lítható.  

Indikátorok 

A kisvízszint emelkedése és a nagyvízszint csökkenése - mBf 

A partokon kialakított napozók, pihenők, sétányok látogatottsága - fő/nap  

Hajózható szakasz hossza - km 
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3.4.4 IV./4. Intézkedés: Épített környezet védelme 

Intézkedés indoklása, háttere: 

Győr épített örökségének meghatározó jelentőségű elemei, elsősorban 
a történeti városmag az idelátogatók számára gazdag európai történeti 
város benyomását keltik. A sikeres városmegújítást 1989-ben Európa-díjjal 
ismerték el. A kiemelkedő értékek országos területi illetve egyedi véde-
lemben részesülnek. Ezeket egészítik ki a 32/1993 (X.15.) Ö.K. rendeletben 
szabályozott helyi védelem intézkedései. Győr városában a műemlék-
védelem helyi jogszabályi feltételei adottak. 

Azonban a sikeres műemlékvédelmi akciók a városban lelassultak, meg-
álltak az önkormányzat és a partnerek forráshiánya miatt.  

Intézkedés általános célja: 

• Értékvédelmi kataszter létrehozása 
• A területi védettséget élvező műemlék együttesek és környezetük 

együttes kezelése; 
• Források bevonása a felújítások újraindításához; 
• Komplex területi egységek város - rehabilitációs programjának bein-

dítása. 
Projekt kiválasztási kritériumok: 

Műemléki védettség, komplexitás, tervszerűség, együttműködés 

Indikátorlista: 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-
egysége 

Mennyisége Beszerez-
hetősége 

Műemlékek számának válto-
zása 

db   Kulturális 
Örökségvé-
delmi Hiva-
tal 

felújított terület (tér, utca) 
nagysága 

nm   felmérés 

Helyi védettségű épületek 
száma 

db   felmérés 

Műemlékekre és Helyi vé-
dettségű épületek felújításá-
ra fordított összeg 

Euró   felmérés 

 

Végső kedvezményezettek és partnerek: 

• Lakosság, turisták  
• Beruházók 
Kapcsolódó tervezés: 

Nemzeti Fejlesztési Terv: 

ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja: 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: „Életterünk” - környezetgaz-
dálkodási program 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.2. Intézkedés: „Háló” - egészségügyi és szo-
ciális program 

4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: „Örökségünk” - a kulturális 
örökség és az épített környezet védelméért 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – örökségvédelem című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – környezetvédelem című alátá-
masztó munkarész 

Győr Megyei Jogú Város Rendezési Terv Győr – tilalmak felülvizsgálata 

Lehetséges menedzsment szervezet: 

Városépítési Iroda 

Intézkedés leírása, alprogramjai: 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs prog-
ramok beindítása   
Alprogram célja: 

− A központi védelem alatt álló műemléki jelentőségű terület, valamint kör-
nyezete kategóriák egészüljenek ki a jellegzetes XIX. századbeli beépítések 
helyi településképi védelmével.  

− A felújítási projektek megtervezése, a szükséges források bevonása, koordi-
nációja, a lakosság megfelelő informálása és végül a beruházások és a 
hasznosítás elindítása. 

Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 
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3.1.1.2 I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesz-
tése, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

 

3.1.3.1 I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények fejlesztése 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények 
fejlesztése 

3.2.1.3 II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter 
létrehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.2.2 II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-
képzés és tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.3.1.1 III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát 
biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló léte-
sítmények kiépítése 

3.3.1.3 III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

3.3.2.1 III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Opera-
tív Program” megvalósítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.3.3 III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészíté-
se 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása 
és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása 

Alprogram leírása: 

A központi védelemben részesülő területek mellett Újváros történeti beépítésé-
nek megmentése halaszthatatlan. Gyárváros hagyományos munkás-lakótelepi 
beépítése szintén helyi védelemben részesül. A terv a történeti településszerke-
zet következetes fenntartására törekszik a városias és az elővárosok 
mezővárosias településképének megtartásával és harmonikus továbbfejleszté-
sével az „élhető város” jövőképe szerint. 

Indikátorok: 

Végrehajtott programok - db 

Érintett terület - ha 

Érintett lakások épületek száma – db; m2 

3.4.4.2 IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása 
Alprogram célja: 

− A panelépületek élettartamának biztosítása, épületek közműveinek felújí-
tása; 

− Az épület hőveszteségének csökkentése; 

− A környezetszennyező anyagok cseréje; 

− Technológiák kidolgozása a felújításokra. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.1.1 I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítmé-
nyeinek megépítése 
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3.2.2.3 II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek 
összehangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerű-
sítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.1.2 IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvaló-
sítása 

3.4.2.1 IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának 
előkészítése 

3.4.2.2 IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

Alprogram leírása: 

A panelépületek lakásállománya nélkülözhetetlen a város lakásellátásá-
ban. Több réteg számára még ma is az egyetlen megfizethető lakásle-
hetőséget jelenti, ahol a lakosság 30%-a él. Az épületek elsősorban a 
nyílászárók, majd a közműhálózat öregszik el. A technológiából adódó-
an elve magas hőveszteség, a nyílászárók öregedésével tovább romlik.  

Indikátorok: 

Felújított lakóépületek száma - db 

Érintett lakás - db 

Nyílászáró csere - db 

Érintett lakosság - fő 

3.4.4.3 IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítá-
sa  
Alprogram célja: 

− A város életében egykoron központi szerepet betöltő terek, és közte-
rületek megújítása, funkcióval ellátása; 

− A funkciók megtalálása, kiválasztása, és a terekre való telepítése;  

− A beruházások végrehajtása. 
Az alprogram kapcsolódása Győr Stratégiai Programjához: 

3.1.3.2 I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények fejlesz-
tése 

3.2.2.1 II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létre-
hozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása 

3.2.3.1 II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés és 
tájékoztatás 

 

 

3.2.3.2 II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

3.3.2.3 III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

3.3.3.1 III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek össze-
hangolása 

3.3.3.2 III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények szá-
mára 

3.3.4.1 III./4./1. Alprogram : Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsítések 

3.3.4.1 III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

3.4.1.1 IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás 

3.4.3.1 IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karbantartása 
és fejlesztése 

3.4.3.2 IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályozása, rehabilitá-
ciója 

3.4.4.1 IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

Alprogram leírása: 

A lakosság valamint a gazdasági és a tudományos élet képviselői, az idegen-
forgalom szakemberei részvételével szervezett fórumokon kell kialakítani a terek 
funkcionális terveit. 

A megfelelő funkciók megtalálása után a kiviteli, beruházási tervek és finanszí-
rozás koordinálása a következő feladat, amelyet követhet a terek és környeze-
tük rendezése. 
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Indikátorok: 

Felújított terek és épületek - m2 és db 

Megvalósított beruházások - db 

Beruházásokra fordított összeg - Euro 
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4. Mellékletek 
4.1 Az önkormányzat szerepe az általános célok megvalósít-
hatósági rendszerében 

Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése 

I/1 

Minőségi képzés fej-
lesztése, új irányok a 
középiskolai szakkép-
zésben, átképzésben, 
felsőoktatásban első-
sorban a műszaki és 
alkalmazott tudomá-
nyok területén  

A, Közok-
tatás 
direkt,  
B, Felső-
oktatás 
közvetett 

Képzések modernizá-
lása 

Új tantárgyak, szakok, 
karok 

I/2 

Tudatos képzés, a 
várost meghatározó 
két felsőoktatási in-
tézmény piaci viszo-
nyoknak megfelelő 
speciális végzettsé-
geket biztosítson: 
munkaerő a modern 
üzleti szolgáltatásokat 
végző cégek számá-
ra 

Közvetett Folyamatos felmérés, 
gyors változtatás a 
képzési rendszerben, 
specializációs lehető-
ségek 

I/3 

A jelenlegi egyetemi 
központokhoz (Sze-
ged, Debrecen, 
Pécs, Miskolc és 
Veszprém) hasonló 
arányban szükséges 
növelni a minősített 
oktatók és kutatók 
számát. 

Vegyes Munkaerő felülvizsgá-
lat, 

Javítani a letelepedé-
si lehetőségeken 

Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

I/4 

Campus jellegű sok-
karú felsőoktatási 
központ létrehozása, 
ahol szinte minden 
tudományterület 
képviselteti magát, 
széles kínálattal és 
meghatározó K+F 
kínálattal és háttérlé-
tesítményekkel 
(könyvtár, konferen-
ciaközpont, kollégi-
umok stb..) 

Vegyes Infrastrukturális bőví-
tés, képzés bővítés, 
humánerőforrás bőví-
tése 

I/5-6 

A közép, felsőoktatá-
si, illetve a szak és 
felnőttképző intéz-
mények együttmű-
ködésének javítása a 
gazdasági szerveze-
tekkel  

A, Közok-
tatás 
direkt,  
B, Felső-
oktatás 
közvetett 
C, Fel-
nőttképzé
s vegyes 

Folyamatos felmérés, 
gyors változtatás a 
képzési rendszerben 

I/7 

Bécs-Pozsony-Győr 
kapcsolatok elmélyí-
tése a képzés, művé-
szetek és kutatás-
fejlesztés területén 

Direkt Kezdetben kapcsolat-
teremtés, majd konfe-
renciák, kiállítások 
támogatása 

I/8 

Képzési és oktatási 
együttműködések és 
kapcsolatok ne csak 
a statisztikai kistérség 
és régió, hanem a 
város teljes gazdasá-
gi vonzáskörzetére 
terjedjen ki. 

Közvetett Intézménykorszerűsítés 

I/9 A műszaki kutatás- Direkt Területbiztosítás, közös 
pályázat az egye-
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Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

fejlesztés infrastruktu-
rális szükségleteinek 
biztosítása (kutatóla-
boratóriumok, műsze-
rek) 

temmel 

I/10 
Akkreditált szakkép-
zési rendszer fokozott 
támogatása 

Direkt Koordináció 

I/11 
Alulképzettség csök-
kentése a városi la-
kosság körében 

Direkt Intézményeken ke-
resztül 

I/12 

A lakosság térségi 
kötődésének erősíté-
se (helytörténet, helyi 
kultúra, hagyomá-
nyok) 

Közvetett PR stratégia részeként 

I/13 

A város kulturális köz-
ponttá fejlesztése 
(kiállítóközpontok, 
galériák, fesztiválok–
rendezvények) 

direkt Beruházás, szervezés 

I/14 
Találkozások városa 
image erősítése 

Direkt Marketing 

I/15 
Turisztikai képzési 
központ  

Közvetett Képzések modernizá-
lása 

II. Prioritás: Működő és fejlődő gazdaság 

II/1 

Egyetemi központ 
létrehozása, erőteljes 
műszaki–gazdasági 
irányultsággal, transz-
fer és K+F intézmé-
nyekkel.  

Direkt Területbiztosítás, közös 
pályázás 

Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

II/2 

A gazdasági életet 
támogató szerveze-
tek létrejöttének tá-
mogatása. 

Közvetett Kedvező bérleti díj 

II/3 

A város idegenfor-
galmának megtöbb-
szörözése, a vendég-
éjszakák számának 
növelése. 

Közvetett Szállodaépítés ösztön-
zése, Marketing, att-
rakciók létrehozása 

II/4 

Győr központú tech-
nológiai régió létre-
hozása (az ipar, a 
tudományos élet, a 
kultúra és az állam-
igazgatás képviselői 
együtt működnek 
közre az innovációs 
fejlesztésekben)  

közvetett Egyetemi központ 
kiépítése, vállalkozá-
sok ösztönzése 

II/5 
Bécs-Pozsony-Győr 
együttműködés a 
gazdaság területén 

közvetett Kapcsolatépítés ön-
kormányzati szinten 

II/6 
Győr hagyományos 
gazdasági kapcsola-
tainak erősítése 

közvetett Kapcsolatépítés ön-
kormányzati szinten 

II/7 

Tudás igényes ipar-
ágak megjelenésé-
nek ösztönzése (elekt-
ronika, számítástech-
nika, környezetvé-
delmi ipar) 

Direkt Területbiztosítás, te-
lekárkedvezmény, 
infrastruktúra kiépítése 

II/8 
Logisztikai iparágak 
fejlesztése a regioná-
lis szerepkörű kikötőn 
és a vasúti és közúti 

Direkt Területbiztosítás, te-
lekárkedvezmény, 
infrastruktúra kiépítése 
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Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

közlekedés csomó-
pont bázisán. 

II/9 

Modern gazdasági 
szolgáltatások (inno-
vációs központok, 
klaszterek, tervező 
irodák, tanácsadó 
cégek, piackutatás, 
marketingszolgáltatás 
stb.…) a regionális 
vonzáskörzet egész 
területére 

Közvetett Irodakialakítás, ked-
vező bérleti díj 

II/10 

Kapcsolat építés a 
vállalkozások és az 
önkormányzat között 
(egyablakos ügyinté-
zés, e-önkormányzat) 

Direkt Információs csatornák 
kiépítése 

II/11 

KKV-k kiemelt segíté-
se 

Direkt támogatások, infor-
mációk hozzáférési 
lehetősége, pályáza-
tokra ösztönzés 

II/12 
Turisztikai vonzerők 
fejlesztése és térségi 
összekapcsolása 

Közvetett Szervezés, kapcsolat-
teremtés 

II/13 

Gazdaságélénkítő 
hatású, regionális 
méretű infrastruktúra 
fejlesztése 

Direkt Tervezés, pályázás, 
kapcsolatépítés, 
kiépítettés  

III. Prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése 

III/1 

Győr külső és belső 
PR tevékenységének 
javítása, különös te-
kintettel az e-hivatal 
bevezetésére 

  

Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

III/2 

A regionális szerep-
kört biztosító szerve-
zetek megtelepedé-
sének biztosítása 

Direkt Iroda, területbiztosítás 

III/3 

A fejlődést gátló 
közlekedési helyzet 
javítása és a logiszti-
kai központ szerep-
hez szükséges, a na-
gyobb térségi infrast-
ruktúrákat összekap-
csoló közlekedési 
infrastruktúra kiépíté-
se 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/4 
Automatizált tömeg-
közlekedési irányítási 
rendszer 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/5 
Regionális Fordítóko-
rong projekt 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/6 

Városközponton kívüli 
vidéki autóbusz 
decentrumok létesí-
tése 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/7 
Parkolási helyzet javí-
tása 

Direkt Tervezés, lobbizás, 
beruházás-ösztönzés 

III/8 
Belváros környéki 
parkolóházak építése 

Direkt Tervezés, lobbizás, 
beruházás-ösztönzés 

III/9 
Sziget és Révfalu 
városrészeket össze-
kötő híd 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/10 Győr-Pér repülőtér és 
kapcsolódó infrast-

Direkt Tervezés, lobbizás 
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Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

ruktúrák fejlesztése 

III/1 

Állami kompetenciá-
ba tartozó közleke-
dési fejlesztések szor-
galmazása 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/12 
M81 – Új 
Vámosszabadi híd – 
Keleti elkerülő 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/13 
Győr - Gönyű RO-RO 
kikötő iparvágány 
építése 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/14 
Győr – Pápa - Cell-
dömölk vasútvonal 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/15 
81-es út bevezető 
szakaszának II. üteme 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/16 
M85-ös út fejlesztése 
Csornáig 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/17 
1-es sz. Főút Győr 
északi elkerülő szaka-
sza 

Direkt Tervezés, lobbizás 

III/18 14-es főút korrekciója Direkt Tervezés, lobbizás 

III/19 
Mosoni-Duna hajóz-
hatóvá tétele 
Győr-Gönyű között  

Direkt Tervezés, lobbizás 

 
Fenti fejlesztések az Országos Területrendezési Tervet jóvá-
hagyó törvényben szerepelnek. Időpont és költség megje-
lölése nélkül. 

III/20 
Terület biztosítása a 
regionális intézmény-
hálózat fejlesztéséhez 

Direkt Területbiztosítás 

Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

és az új iparágak 
igényeihez 

III/21 
Az egyetemi campus 
továbbfejlesztése 

Közvetett Területbiztosítása 

III/22 Az e-közigazgatás 
kiterjesztése 

Direkt Beruházás, marketing 

III/23 

A magasan képzett 
tudás és versenyké-
pes ágazatok letele-
pítését elősegítő 
városi közeg biztosítá-
sa 

Direkt Épület és terület felújí-
tás 

III/24 
Modern tömegközle-
kedési eszközök meg-
jelenése  

Direkt Vásárlás 

III/25 

Autómentes öveze-
tek, gyalogos és ke-
rékpárzónák kialakí-
tása, parkolóházak a 
belváros körül 

Direkt Szabályozás, kialakí-
tás 

III/26 A lakótelepek élhe-
tőbbé tétele 

Közvetett Pályázás, 
beruházásszerveztetés 

III/27 

A jóléti rendszer fej-
lesztése és az egész-
ségügyi projektek 
támogatása 

Direkt Otthonok kialakítása, 
tömegsport, 
drogprevenció 

III/28 

Önkormányzati el-
lenőrzés alatt álló, jól 
szervezett közszolgál-
tatások 

Direkt Kapcsolattartás, közös 
pályázás 

III/29 Interaktív lakossági 
tájékoztatás, a „vá-

Direkt Médiumok kialakítása 



 Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja                                                                                                                                   82. oldal 

Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

roslakó, mint partner 
program keretében” 
új médiumok alapítá-
sa  

III/30 

Integrált kommuni-
káció 
/városmarketing mo-
duláris rendszerének 
kidolgozása 

Direkt Városmarketing ki-
dolgozása 

III/31 

Tematikus vonzerő-
térkép kialakítása és 
folyamatos karban-
tartása 

Direkt Vonzerőtérkép 
kilalakítása 

III/32 

Agglomerációs 
együttműködés el-
mélyítése a területfej-
lesztés és szolgáltatá-
sok irányában. 

Direkt Kommunikáció 

III/33 

A város fejlessze kap-
csolati tőkéjét és 
lobby-tevékenységét 
a fent felsoroltak 
megvalósításának 
érdekében 

Direkt Lobbitevékenység 

IV. Prioritás: A környezet védelme 

IV/1 
Környezetkímélő ipar-
ágak letelepítése 

Direkt Telephelyek kialakítá-
sa, telekárkedvez-
mény 

IV/2 

Környezetbarát tudat 
erősítése a lakosság 
és a gazdasági sze-
replők körében 

Közvetett Iskolai képzés 

IV/3 Szelektív hulladék- Közvetett A megkezdett projekt 

Sorszám Általános cél Hatáskör 
típusa 

Lehetséges eszköz 

gazdálkodás, regio-
nális hulladékgazdál-
kodási központ 

támogatása 

IV/4 

Épített környezet 
védelme 

Vegyes Építési engedélyek, 
részletes rendezési 
tervek és szabályozási 
előírások 
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4.2 Győr Megyei Jogú város Önkormányzatának a város fej-
lődését támogató, illetve szabályozó jogi eszközei 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2004. 
(X. 15.) Ök rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
42/2004.(VII.9.) Ök rendelete az iparosított technológiával épült la-
kóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 
19/2001.(IV.20.) Ök rendelet módosításáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2001. 
(IV.20.) Ök rendelete az iparosított technológiával épült lakóépüle-
tek energiatakarékos felújításának támogatásáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
31/2004.(V.28.) Ök rendelete a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű 
természetvédelmi területté nyilvánításról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2004. 
(V.10.) Ök rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, 
valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2004. 
(V.10.) Ök rendelete a talajterhelési díjról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2004. 
(III.5.) Ök rendelete a közterület-használat szabályairól 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2004. 
(II.20.) Ök rendelete a közterület felbontásáról és a közúton folyó 
munkákról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004. 
(I.23.) Ök. rendelete az idegenforgalmi és egyéb kisvállalkozások 
fejlesztési és felújítási támogatásáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2003. 
(XII.19.) Ök. rendelete a zöldterületek fenntartásáról, védelméről és 
használatáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2003. 
(XII.19.) Ök. rendelete a köztisztaságról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 67/2003 
(XII.19.) Ök rendelet a települési és folyékony hulladékok kezelésé-
vel kapcsolatos közszolgáltatásról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2003. 
(XII.19.) Ök rendelet a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint 
üzemeltetésének szabályairól 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2003. 
(XII.19.) Ök rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 45/2002.(XII.20.) 
Ök.sz. rendelet módosításáról és kiegészítéséről, valamint a gép-

járműadóról szóló 41/2002. (XII.13.) Ök. rendelet hatályon kívül he-
lyezéséről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
63/2003.(XII.19.) Ök rendelete a környezetvédelemről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2003. 
(XI.25.) Ök rendelete a közművelődési tevékenység helyi önkor-
mányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2003. 
(X.10.) Ök rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérle-
téről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2003. 
(IV.4.) Ök rendelete a vállalkozások infrastrukturális fejlesztési és fel-
újítási támogatásáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
9/2003.(III.20.) Ök rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 45/2002. 
(XII.20.) Ök rendelet módosításáról és kiegészítéséről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2003. 
(V.20.) Ök rendelete a helyi idegenforgalmi adóról szóló 47/2002. 
(XII.20.) Ök rendelet kiegészítéséről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2002. 
(XII.20.) Ök rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2002. 
(XII.20.) Ök rendelete az építményadóról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2002. 
(XII.20.) Ök rendelet a helyi iparűzési adóról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
11/2004.(III.4.) Ök rendelete a helyi iparűzési adó meghatározott ré-
szének célirányos felhasználásáról szóló többször módosított 
8/2000.(III.10.) Ök számú rendelet módosításáról 

− Győr Megyei Jogú Város 8/2003. (III.20.) Ök rendelet a Győr Megyei 
Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a va-
gyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelé-
sének szabályozásáról szóló 16/2001.(IV.10.) Ök.sz. rendelet módo-
sításáról és kiegészítéséről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2001. 
(IV.10.) Ök rendelete a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
8/2000.(III.10.) Ök rendelete a helyi iparűzési adó meghatározott ré-
szének célirányos felhasználásáról 
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− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
44/1999.(XII.30.) Ök rendelet az útépítési és közműépítési hozzájáru-
lásról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 43/1999.(XII.30.) Ök ren-
delet a lakossági kezdeményezésre, önkormányzati részvállalással 
megvalósuló út-, járda- és közműépítések szervezéséről és finanszí-
rozási rendszeréről 

− Győr Megyei Jogú Város 7/1999.(II.15.) Ök rendelet az állam tulaj-
donából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegeníté-
séből származó bevételek felhasználásáról 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
16/1998.(V.4.) Ök rendelete a gépjárműtároló- és várakozóhelyek 
létesítéséről 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
10/1997.(IV.1.) Ök rendelete a városkép helyi védelméről, továbbá 
egyes építési előírásokról 

− Győr Megyei Jogú Város Építési Szabályzata 
− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei 

közterület-rendezési tervek jóváhagyásairól, kiegészítéseiről ill. mó-
dosításairól 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei 
részletes rendezési tervekről és azok szabályozási előírásairól 

− Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete 
az Önkormányzat adott tárgyévi költségvetéséről, végrehajtásának 
rendjéről ill. a költségvetés kiegészítéseiről, módosításairól 
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4.3 Lehetséges pályázati források 
I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése 
I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése 
I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesítményei-
nek megépítése  

NFT/HEFOP/2004/4.1.2. A felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételei-
nek javítása 

I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejlesztése, a 
hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása 

NFT/HEFOP-2004-3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

I./1./3. Alprogram: A egyetemi karok szélesítése 

NFT/HEFOP-2004-3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 
I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer megvalósítá-
sa 

NFT/HEFOP-2004-3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

HEFOP/2004/3.2.2. Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és 
infrastrukturális feltételeinek javítása (3.2. Intézkedés) 

HEFOP/2004/4.1.1. Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és 
infrastrukturális feltételeinek javítása (4.1. Intézkedés) 

I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fejlesztése 

HEFOP-2004-2.1.2. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének 
támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén 

HEFOP-2004-2.1.3. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének 
támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén 

HEFOP-2004-2.1.4. Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékeny-
ség támogatása a hátrányos helyzetű tanulók sikeressége érdekében 

HEFOP/2004/3.5.4. A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre 
álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával 

I./3. Intézkedés: Egészségügyi és szociális infrastruktúra meg-
erősítése 

I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 
fejlesztése 

HEFOP 2.2. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó 
szakemberek képzésével 

HEFOP/2004/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrast-
rukturális fejlesztése 

Nemzeti Népegészségügyi Program 

I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények fejleszté-
se 

HEFOP 2.2. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó 
szakemberek képzésével 

HEFOP/2004/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrast-
rukturális fejlesztése 

HEFOP/2004/4.4 Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmara-
dott régiókban 

Nemzeti Népegészségügyi Program 

I./4. Intézkedés: A szabadidő- és versenysport feltételeinek 
fejlesztése 
I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős sportéletbe 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

Mobilitás 

Országos Bűnmegelőzési Alapítvány 

I./4./2. Alprogram: Szabadidő sportlétesítmények építése 

NFT/ROP-2004-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 

I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése    

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

I./5. Intézkedés: A Város kulturális arcának kialakítása 
AVOP 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 

ROP/2004/1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 

ROP-2004-1.2. Turisztikai fogadóképesség javítása 

ROP/2004/2.2. Városi területek rehabilitációja 
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GVOP 4.3.1. Az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenysége 

Megjegyzés: Az alprogramok az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” elnevezé-
sű pályázat eredményétől függően kerülnek kidolgozásra 

II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság 
II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létreho-
zása 
II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejlesztések támo-
gatása 

NFT/HEFOP-2004-3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

NFT/HEFOP/2004/4.1.2. Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételei-
nek javítsa 

II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rendszer elemei között 

NFT/GVOP 1.1.1.: Technológiai korszerűsítés támogatása 

NFT/GVOP 1.2.1.: Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése 

NFT/GVOP 2.1.1.: Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének 
fejlesztése 

NFT/1/2004ROP 3.3. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttmű-
ködésének erősítése 

II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment “A szakértelem és a tudás ottho-
na” 

NFT/1/2004ROP 3.3. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttmű-
ködésének erősítése 

II./2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 
II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter létrehozá-
sa, meglévő adatbázisok összekapcsolása  

NFT/GVOP-2004-2.2.1 Alapszintű tanácsadás 

NFT/GVOP 2.2.2. Kis- és középvállalkozások részére emeltszintű, szakma-
specifikus tanácsadás nyújtása 

NFT/GVOP 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalko-
zások számára 

NFT/GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

NFT/GVOP/4.3.2. Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása 

NFT/GVOP 4.3.1. Az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységé-
nek fejlesztése 

II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása 

NFT/ROP-2004-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 

II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása 

NFT/GVOP 1.2.1. Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése 

GVOP-2004-2.2.1. Alapszintű tanácsadás 

NFT/GVOP 2.3.2. Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, 
fejlesztésének támogatása 

II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 
II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing és tájékoztatás 

NFT/GVOP 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalko-
zások számára 

NFT/GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

NFT/GVOP 4.3.1. Az önkormányzat információ-szolgáltató tevékenységének 
fejlesztése 

NFT/ROP-2004-1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése 

II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések 

NFT/ROP-2004-1.2. Turisztikai fogadóképesség javítása 

II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák  

NFT/ROP-2004-1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése 

NFT/AVOP 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 

II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 
II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások kiépülése 

NFT/GVOP 1.2.2. Logisztikai központok és szolgáltatásainak fejlesztése 

II./4./1. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés  

NFT/HEFOP-2004-3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

NFT/GVOP 3.3.2. Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati 
kutatási infrastruktúra fejlesztése 
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NFT/GVOP 3.3.3. Vállalati innováció támogatása 

III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése 
III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása 
III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát biztosító 
tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények 
kiépítése 

NFT/KIOP 2.2. Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

NFT/KIOP 2.1. A főúthálózat műszaki színvonalának emelése 

III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának 
növelése és marketingja a városi lakosság körében  

NFT/KIOP 2.2. Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása 

NFT/KIOP 2.2. Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

III./2. Intézkedés: Az önkormányzat kapcsolati rendszerének 
javítása 
III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Prog-
ram” megvalósítása 

NFT/GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

NFT/GVOP 4.3.1. Az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységé-
nek fejlesztése 

NFT/GVOP 4.3.2. Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása 

III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak szélesíté-
se 

NFT/AVOP 3.5. LEADER+ 

NFT/GVOP 4.1.2. Üzleti partnerek közötti e-kapcsolat fejlesztése 

NFT/GVOP 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalko-
zások számára 

NFT/GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

III./2./3. Alprogram A város érdekérvényesítő tevékenységének javítása 

NFT/GVOP 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalko-
zások számára 

NFT/GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat 
III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek összehan-
golása 

NFT/1/2004ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja 

III./3/2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények számára 

NFT/1/2004ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja 

III./3/3. Alprogram: Területbiztosítás a lakásigények kielégítésére 

NFT/1/2004ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja 

III./4 Intézkedés: Közszolgáltatások fejlesztése 
III./4./1. Alprogram: Infrastrukturális hálózatfejlesztések korszerűsítése 

NFT/1/2004ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja 

NFT/KIOP-2004-1.1.2.F Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztését célzó beru-
házások megvalósítása 

III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban 

NFT/GVOP 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 

NFT/GVOP 4.3.2. Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása 

IV. prioritás: A környezet védelme 
IV./1. Intézkedés: Környezetbarát technológiák elterjesztése 
IV./1./1. Alprogram: Ökobusiness Plan megvalósítása 

NFT/HEFOP-2004-3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

IV./1./1. Alprogram: Oktatás, kutatás és pilot projektek megvalósítása 

NFT/HEFOP-2004-3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 

IV./2. Intézkedés: Barnamezős területek rehabilitációja 
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IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előkészítése 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és közösségi terek fejlesztése 
IV./3./1. Alprogram: Parkosított területek, közösségi terek felújítása, karban-
tartása és fejlesztése 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének duzzasztása, rehabilitációja 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatai  

LIFE közösségi program 

IV./4. Intézkedés: Épített környezet védelme 
IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

IV./4./2. Alprogram: Panel övezetek rendezése 

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 

IV./4./3. Alprogram: Közösségi terek felújítása  

NFT/1/2004ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja 
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4.4 Ismert projektek listája 
A fejezet a jelenleg ismert projektötleteket és azok lehetséges megvalósítási 
helyit tartalmazza. Győr Megyei Jogú Város Stratégia Programjával párhu-
zamosan készül a város Rendezési Tervének felülvizsgálata melynek során 
törekedni kell a stratégiai programban megjelölt, a fejlődéshez  biztosítandó 
területhasználat kijelölésére.  

I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése 
I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése 

I./1./1. Alprogram: A regionális egyetemi központ kiszolgáló létesít-
ményeinek megépítése 

Projektötlet(ek): 

− Egyetemi könyvtár megépítése 

− Könyvvásárlás, számítógépek, dokumentációs eszközök 

vásárlása 

− Igazgatási épület megépítése 

− E-ügyintés fejlesztése 

− Laborok kialakítása 

− Műszerek vásárlása 

− Kollégiumok fejlesztése, bővítése, VIP Egyetemi Hotel 

létrehozása 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Révfalu Campus 

I./1./2. Alprogram: Az oktatói és kutatói állomány minőségi fejleszté-
se, a hallgatók elhelyezkedési esélyének javítása  

Projektötlet(ek):  

− Karrierközpont fejlesztése 

− Életpálya követés beindítása 

− Ösztöndíjrendszer kidolgozása 

− Tudományos lakópark létrehozása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Campus, illetve a gazdasági telephelyek közelében 

I./1./3. Alprogram: A egyetemi karok szélesítése  

Projektötlet(ek):  

− Győri Campus kialakítása,  

− Kari kínálat (egyetemi) fejlesztése 

− Kollégiumok kialakítása 

− Közös kutatási és képzési programok kialakítása Bécs; 

Pozsony és a környező települések felsőoktatási és kuta-

tási intézményeivel 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Révfalu Campus 

I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 
I./2./1. Alprogram: Térségi munkaerőpiaci előrejelző rendszer meg-
valósítása  

Projektötlet(ek):  

− Térségi Integrált Szakképző Központ  

− Térségi Integrált Szakképzési Rendszer 

− Térségi munkaerőpiaci szimulációs modell kialakítása 

− Mechatronikai Felnőttképzési Kooperáció kiszélesítése 

− On-line tanulói adatbázis kialakítása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Nem releváns 

I./2./2. Alprogram: Középiskolai és felnőttképző intézmények fejlesz-
tése  

Projektötlet(ek):  
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− Közoktatási intézményi állapotkataszter létrehozása 

− Szükséges felújítások elvégzése a közoktatási intézmé-

nyekben 

− Eszközök és műszerek beszerzése a köz és felnőttoktatási 

intézményekben 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A közoktatási és felnőttképzési intézmények 

I./3. Intézkedés: Egészségfejlesztés, egészségügyi és szociális 
infrastruktúra megerősítése 

I./3./1. Alprogram: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intéz-
mények fejlesztése  

Projektötlet(ek):  

− Szociális otthonok, nyugdíjasházak kapacitásának nö-

velése 

− Kistérségi szociális szolgáltató központ és otthon kialakí-

tása Győrben 

− Regionális szociális-szükséglet térkép elkészítése 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Város és vonzáskörzete 

− Szolgáltatástervezési Koncepció szerint 

I./3./2. Alprogram: Egészségfejlesztés, egészségügyi intézmények fej-
lesztése  

Projektötlet(ek):  

− Akadály-mentesítési projektek folytatása 

− Primer prevenciós szolgáltatások, valamint rizikó ta-

nácsadások fejlesztése 

− Gyógyfürdő és kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése 

− Közparkok és parkerdők fejlesztése bővítése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egésze 

I./4. Intézkedés: Az szabadidő- és versenysport feltételeinek 
fejlesztése 

I./4./1. Alprogram: A város fiataljainak bevonása a szabadidős 
sportéletbe  

Projektötlet(ek):  

− Komplex prevenciós programok megvalósítása 

− Ifjúsági amatőr és tömegsport programok megvalósítá-

sa 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egész területe 

I./4./2. Alprogram: Szabadidős sportlétesítmények építése  

Projektötlet(ek):  

− Komplex szabadidőközpontok építése 

− Regionális víziturisztikai központ  

− Regionális kerékpáros központ létrehozása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Városrészek 

− Mosoni-Duna part 

I./4./3. Alprogram: Versenysport létesítmények létesítése  

Projektötlet(ek):  

− Multifunkcionális sportcsarnok építése 

− Versenyuszoda építése 

− Kajak-kenu és evezőspálya kialakítása 

− Jachtkikötő építése 
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− Regionális Sportegészségügyi Központ 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Mosoni-Duna part 

− Sziget 

 

I./5. Intézkedés: A város kulturális arcának kialakítása  
Az intézkedés alprogramjainak kidolgozása jelenleg is tart, a terve-
zés a Stratégiai Program lezárása után fog konkretizálódni, jelenleg 
a koncepcionális szakaszban tart. A kapcsolódó projektek a város 
jelentős részét érintik, megjelenhetnek önállóan is, azonban a Stra-
tégiai Program belső koherenciájának megőrzése végett erősen ja-
vasoljuk a fejlesztéseket integrálni a már meglévő alprogramokhoz. 

Projektötlet(ek): 

− Győr-Szentiváni kulturális-szabadidő centrum felépítése 

− Ady-városi „Generációk Háza” kialakítása közösségi és 

médiacentrum funkcióval 

− Győr „Vásár- és Fesztiválváros” jellegét erősítendő több-

funkciós kiállítási és rendezvény csarnok létrehozása, 

lehetőleg újrahasznosítható iparterületen, vállalkozók 

bevonásával 

− Multikulturális „Műcsarnok” létrehozása valamennyi mű-

vészeti ág és irányzat, rétegprogramok, művészeti ne-

velés, amatőr és professzionális művészeti csoportok 

bemutatkozására, a nemzetközi művészeti-szakmai-

tudományos fórumok és együttműködés erősítésére, stb 

− Ipartörténeti és innovációs centrum kialakítása, alapoz-

va a meglévő Rába ipartörténeti gyűjteményre, kiegé-

szítve azt modern innovációs ismeretközvetítő, oktató, 

stb. funkcióval 

− Egyetemi könyvtár felépítése 

− Zsinagóga rekonstrukciója. Műemléképület újrahaszno-

sítása többfunkciós, kulturális célra /Vasilescu-

gyűjtemény elhelyezése, művészeti nevelés, koncertek, 

stb./ 

− Győri Nemzeti Színház rekonstrukciója 

− Napóleon-ház felújítása 

− Gyermekek Háza felújítása 

− Folyó- és vízpartok rehabilitációja, a kulturált szabadidő 

kiszolgálásához és erősítéséhez 

 

II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság 
II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létreho-
zása 

II./1./1. Alprogram: A műszaki egyetem bázisán történő fejlesztések 
támogatása  

Projektötlet(ek): 

− Kompetencia Központ létrehozása 

− Könyvtár létrehozása 

− Kutatólaborok kialakítása 

− Koordinációs Kutató és Fejlesztő Központ 

− Autóipari Beszállítói Park létrehozása 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Győr Révfalu Campus; Ipari park, Gazdasági egységek 

területei 

II./1./2. Alprogram: Az együttműködés szervezése a rend-
szer elemei között  
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Projektötlet(ek):  

− Városi Innovációs Ügynökség létrehozása 

− Helyi gazdaságfejlesztési-kutató szervezetek hálózatá-

nak létrehozása 

− Koordinációs Kutató és Fejlesztő Központ 

− Mechatronikai Felnőttképzési Kooperáció kiszélesítése 

− Nyitott Gazdaság Klubok működtetése 

− Közös adatbázis és információs hálózat létrehozása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Nem releváns 

II./1./3. Alprogram: Humánmenedzsment  

Projektötlet(ek):  

− Ösztöndíj rendszer kidolgozása 

− Kedvezményes bérlakásépítés 

− Tudományos-gazdasági lakópark építése 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Nem releváns,  

− Az egész város területén, ahol bérlakások vannak, vagy 

épülnek 

− Campus, illetve Ipari Park közelében 

II./2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 
II./2./1. Alprogram: Szükségletek felmérése, tanácsadói kataszter lét-
rehozása, meglévő adatbázisok összekapcsolása  

Projektötlet(ek):  

− Termelő cégek szolgáltatási igényének felmérése 

− „Öt adatbázis összekapcsolása” 

− Egyablakos rendszer kialakítása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Nem releváns 

II./2./2. Alprogram: Szabadidő-szórakozó negyed létrehozása  

Projektötlet(ek):  

− Szórakozó negyed létrehozása 

− Kerékpárutak kialakítása 

− Parkerdők felújítása, kibővítése 

− Szabadidőközpontok kialakítása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Város egész területe 

− Mosoni-Duna part 

II./2./3. Alprogram: Szolgáltató irodaházak kialakítása  

Projektötlet(ek):  

− Multifunkcionális irodaházak létrehozása 

− Gazdasági Klubok kialakítása 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Város egész területe 

Elsősorban meglévő irodaházak felújításával 

II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 
II./3./1. Alprogram: Együttműködés, közös marketing oktatás-képzés 
és tájékoztatás  

Projektötlet(ek): 

− Turisztikai csomagok kialakítása 

− Touch-info, invitatív- és tájékoztató táblák, Internet,  
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− Együttműködés a Tourinform Iroda keretében 

− Kistérségi és testvérvárosi együttműködés 

− Közös termékkínálat és termékfejlesztés 

− Gyógyhellyé nyilvánítás 

− Egyházi attrakciók együttműködése 

− Győri „Barokk város image” erősítése 

− Világörökségi együttműködés 

− Turisztikai képzési teljes vertikumának kialakítása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város és térsége 

II./3./2. Alprogram: Turisztikai infrastrukturális fejlesztések  

Projektötlet(ek): 

− Győri Termálfürdőhöz kapcsolódó egészség- és rekreá-

ciós célú fejlesztések: szálláshelyek, szolgáltatások bőví-

tése 

− 4 csillagos gyógy és konferenciaszálló,  

− Kerékpárutak Vének- Gyirmót 

− Zsinagóga kulturális-konferencia 

− Győr-Pér repülőtér fejlesztése 

− Műemlékfejlesztés Püspökvár 

− Holt-Marcal mederkotrás - Csónakázótó 

− Jachtkikötő 

− Mosoni-Duna hajózhatóvá tétele a vízi-turizmus számá-

ra 

− Széchenyi tér és környékének rekonstrukciója 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A megnevezett területeken 

II./3./3. Alprogram: Fesztiválok, vásárok, konferenciák  

Projektötlet(ek):  

− Győri Vásár továbbfejlesztése 

− Győri Tavaszi Fesztivál 

− Mediawawe Fesztivál 

− Győri Nyár továbbfejlesztése 

− Barokk Fesztivál 

− Gasztronómiai rendezvények 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egész területe 

II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 
II./4./1. Alprogram: A város elérhetőségét javító beruházások kiépü-
lése  

Projektötlet(ek):  

− Győri Logisztikai Park létrehozása 

− Péri repülőtér fejlesztése II. ütem (fogadóépület) 

− Kikötői fejlesztések (iparvágány, ROLA) 

− OTT-ben szereplő fejlesztések 

− M81 gyorsforgalmi út kiépítése Székesfehérvár – Kisbér – 

Győr – országhatár útvonalon 

− Győri északi és keleti elkerülő út építése – Duna-híd épí-

tése 

− Regionális Fordítókorong projekt 
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− 82. sz. főút nyugati elkerülő szakasza az M1 autópálya 

és a 83. sz. út 

− Az 1. sz. út 85. úti csomópontig történő 

négynyomúsítása. 

− Északi elkerülő út az 1. sz. főút és 85. sz. út csomópontjá-

tól a 14. sz útig terjedően  

− A 19. sz. főút és a gönyű–i kikötő közötti útkapcsolat. 

− Győr – Kunszigeti út 

Lehetséges helyszín(ek):  

− OTT szerint 

− Győr Város Területrendezési Terve szerint 

II./4./2. Alprogram: Oktatás-képzés; kutatás-fejlesztés; szervezés  

Projektötlet(ek):  

− Teljes vertikumú logisztikai és csomagolási képzés intéz-

ményi, eszköz és személyi fejlesztése 

− Logisztikai profilú cégek és oktatási intézmények kap-

csolatának fejlesztése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egész területe, 

− Révfalu Campus 

III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése 
III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása 

III./1./1. Alprogram: Települések és településrészek kapcsolatát biz-
tosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló lé-
tesítmények kiépítése  

Projektötlet(ek): 

− Győr térségének közlekedési hálózati felülvizsgálata 

− Új helyi autóbusz-pályaudvar, ezzel járó csomópontok 

− Vidéki buszpályaudvar korszerűsítés (Frigyes laktanya 

projekt keretében) 

− Győri elővárosi vasút kialakítása 

− Regionális főközlekedési rendszerek kiépítésének, felújí-

tásának megvalósítása és lobby-ja 

− Agglomerációs tömegközlekedés kiépítése 

− Kötöttpályás (villamos) rendszer kialakítása a városban 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Város és környéke 

III./1./2. Alprogram: Környezetbarát közlekedés háttér infrastruktúrájának 
növelése és marketingja a városi lakosság körében  

Projektötlet(ek):  

− Gépjárműmentes övezetek kialakítása a frekventált te-

rületeken 

− Kerékpáros közlekedés létesítményeinek létrehozása 

− Vízi-közlekedés javítása 

− Tömegközlekedés fejlesztése 

− Parkolás-mentes területek kialakítása 

− Lépcsőzetes munka és iskolakezdés kidolgozása 

− A kerékpáros és a tömegközlekedés marketingje 

Lehetséges helyszín(ek):  

− A város egész területe 

III./1./3. Alprogram: Belső közlekedési infrastruktúrák kialakítása  

Projektötlet(ek):  

− Frigyes projekt 
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− Városi körvasútrendszer megvalósítása 

− Kötöttpályás közlekedés meghonosítása 

− Révfalu-Sziget közúti híd építése a Vásárhelyi gyalogos 

híd mellett. – Campus-híd 

− Új híd a Mosoni–Dunán közvetlen kapcsolattal az Ipar 

utcához és az Iparcsatorna melletti új tehermentesítő 

úthoz Ipar utcai híd. 

− Győri északi és keleti elkerülő út építése – Duna-híd épí-

tése 

− Regionális Fordítókorong projekt 

− 81. sz. út Banai út és Ipar utca közötti szakaszának épí-

tése beleértve a szabadhegyi vasút különszintű keresz-

tezését és csomópont kiépítését az Ady–város melletti 

úttal és az Ipar utcával. 

− 82. sz. főút új bevezető szakasza 

− Regionális útgazdálkodási rendszer létrehozása Győr-

ben a közművek védelmére 

− Új tömegközlekedési koncepció elkészítése 

− Integrált tömegközlekedési és közlekedésirányítási 

rendszer létrehozása 

− Kerékpárutak 

− A várost átszelő főközlekedési elemek káros zaj-, rezgés-

, és levegő-szennyezési hatásának kiküszöbölése új út-

hálózati elemekkel 

− Gépjárműmentes övezetek kialakítása a frekventált te-

rületeken 

Lehetséges helyszín(ek):  

− A belváros környéke 

− Az irodaházak területe 

− A vasutak és folyók területe 

III./2. Intézkedés: Az önkormányzat kapcsolati rendszerének 
javítása 

III./2./1. Alprogram: „Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív 
Program” megvalósítása  

Projektötlet(ek):  

− Integrált közérdekű információs rendszer kiépítése  

− „Öt adatbázis” összekapcsolása 

− E önkormányzat 

− Közös adatbázisok létrehozása 

− Közösségi célú hozzáférések kiépítése 

− Intranet hálózatok fejlesztése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Nem releváns 

III./2./2. Alprogram: A város nemzetközi és térségi kapcsolatainak 
szélesítése  

Projektötlet(ek):  

− INTERREG tükörprojektek generálása 

− NFT projektek generálása 

− A győri kistérség szervezetrendszerének kiépítése 

− Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 

− Bécs és Pozsony viszonylatában komplex kapcsolat-

rendszerek kialakítása 
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− Háromszög konferenciák, előadások fesztiválok kialakí-

tása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Nem releváns 

III./2./3 Alprogram: A város érdekérvényesítő tevékenységének javí-
tása  

Projektötlet(ek): 

− Kiadványok készítése a fejlesztésekről 

− Győrről elszármazottak kataszterének összeállítása 

− Marketingstratégia kialakítása 

− Belső PR kialakítása 

− A vetélytársak adatainak, fejlesztéseinek és lobby tevé-

kenységének követése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Nem releváns 

III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat  
III./3./1. Alprogram: A területhasznosítás és a gazdasági érdekek ösz-
szehangolása  

Projektötlet(ek):  

− A mezőgazdasági területek hasznosításának és igénye-

inek felmérése 

− Várható zöldmezős beruházási igények felmérése  

− Rendezési Terv elkészítése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egész területe 

III./3./2. Alprogram: Területbiztosítás a közösségi célú intézmények 
számára  

Projektötlet(ek):  

− Lásd a közösségi célú fejlesztéseknél 

− Felmérés a várható közösségi célú beruházásokról 

− Felmérés az alulhasznosított területekről 

− Rendezési Terv elkészítése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egész területe 

III./3./3. Alprogram: Területbiztosítás lakásigények kielégítésére  

Projektötlet(ek):  

− Várható lakásigények felmérése 

− Rendezési Terv elkészítése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egész területe 

III./4. Intézkedés: Közszolgáltatások fejlesztése 
III./4./1. Alprogram: Infrastrukturális hálózatfejlesztések és korszerűsí-
tések  

Projektötlet(ek):  

− Belvárosi közmű rekonstrukció 

− Városrész rehabilitációk közműfejlesztései 

− Északi övcsatorna kiépítése 

− ISPA projekt 

− Belterületi vízrendezési feladatok 

− Regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város egész területe 

III./4./2. Alprogram: Együttműködés a közszolgáltatásban  
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Projektötlet(ek):  

− Regionális útgazdálkodási rendszer létrehozása Győr-

ben a közművek védelmére 

− „Öt adatbázis” összekapcsolása 

− Közös szolgáltatói irodaház 

− Egyablakos rendszer bevezetése 

− e-ügyintézés bevezetése 

Lehetséges helyszín(ek): 

− Nem releváns 

IV. prioritás: A környezet védelme 
IV./1. Intézkedés: Környezetbarát technológiák elterjesztése 

IV./1./1. Alprogram: ÖkoBusiness Plan megvalósítás  

Projektötlet(ek):  

− Hulladékcsökkentési és termelési hatékonyságot meg-

növelő közös program 

− Szakképzés az érdekeltek részére 

− Twinning a Bécsi tapasztalatok átvételére 

− Határon átnyúló képzési és információcsere program 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város és környéke 

IV./1./2. Alprogram: Oktatás, kutatás és minta projektek megvalósí-
tása  

Projektötlet(ek):  

− Környezettudatos képzés bevezetése a közoktatásban 

− Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 

− Megújuló energiahordozók kihasználása 

− Info-Lánc projekt 

− Regionális hulladékgazdálkodási projekt 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város teljes területe 

− A megye területe 

− A hármas-határ térség treülete 

IV./2. Intézkedés: Barnamezős területek rehabilitációja 
IV./2./1. Alprogram: A barnamezős területek hasznosításának előké-
szítése  

Projektötlet(ek):  

− Frigyes-projket 

− Árkád projekt 

Lehetséges helyszín(ek):  

Az intézkedés és az alprogram lehetséges megvalósítási helyei a rendezési 
tervben, illetve az alprogram keretében meghatározott vizsgálatok által lesz 
kijelölve. 

IV./2./2. Alprogram: Állagóvás, értékesítés segítése 

Az alprogram lehetséges megvalósítási helyei a rendezési tervben, illetve 
IV./2./1. Alprogram keretében meghatározott vizsgálatok által lesz kijelölve. 

IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és közösségi terek fejlesztése 

IV./3./1. Alprogram: Zöldterületek és folyópartok felújítása, karban-
tartása és fejlesztése  

Projektötlet(ek):  

− Parkok, ligetek megújítása 

− A folyópartokon rekreációs ligetek kialakítása 

− Mosoni-Duna és Szigetközi térség rehabilitációja 

− Belterületi vízrendezési feladatok 
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− Vízpartok és az azon található építmények, közterületi 

objektumok, vízi létesítmények komplex és egységes 

felújítása 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Holt-Rábca 

− Püspökerdő 

− A város valamennyi parkja, zöldterülete, fasorai, játszó-

terei 

IV./3./2. Alprogram: Mosoni-Duna vízszintjének szabályo-
zása, rehabilitációja  
Projektötlet(ek):  

− Mosoni-Duna és Szigetközi térség rehabilitációja 

− A vizek vízpótlásának megoldása 

− Mederkotrás 

Lehetséges helyszín(ek):  

− Mosoni-Duna főági torkolata 

− Mosoni-Duna és Rába alsó szakaszának partjai  

− Az egyetemre vezető gyalogoshíd alatti jobb parti sza-

kasz 

− Püspökerdő 

IV./4. Intézkedés: Épített környezet védelme 

IV./4./1. Alprogram: Városrész-rehabilitációs programok beindítása   

Projektötlet(ek):  

− Városi értékvédelmi kataszter létrehozása 

− Arculatmegőrző rehabilitációs programok készítése 

− Győri Értékvédelmi Alap létrehozása 

− Újváros rehabilitációja- Győri zsinagóga felújításának 

folytatása 

− Gyárváros rehabilitációja 

− Belváros rehabilitációjának folytatása- Győri világörök-

ség program, Széchenyi tér és környékének rekonstruk-

ciója 

− Győri Nemzeti Színház rekonstrukciója 

− Épített környezet védelme, közterületi rendezése 

− „Graffiti” probléma kezelése  

Lehetséges helyszín(ek): 

IV./4./2. Alprogram: Panelépületek felújítása  

Projektötlet(ek):  

− Energiatakarékossági projektek folytatása 

− Megújuló energiák felhasználási lehetőségének vizsgá-

lata 

− Házon belüli közművek állapotának felmérése, cseréje 

Lehetséges helyszín(ek): 

− A város panelövezetei 

IV./4./3. Alprogram: Történelmi terek megújítása: 

Projektötlet(ek): 

− Széchenyi tér és környékének rekonstrukciója 

− Mátyás tér rekonstrukciója 

Lehetséges helyszín(ek): 

A város történelmi városrészeinek közterületei 

 

 


