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Az egyenlő esélyű hozzáférés és az akadálymentesség elvének konzekvens érvényesítése a
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény alapján tagállami kötelezettség, egyben
horizontális feljogosító feltétel a 2021-2027 programozási időszakban, ezzel a felhasználható EU-s
források biztosításának is feltétele. Minderre figyelemmel, a fogyatékossággal élők jogainak
érvényesítése kiemelt szempont a stratégiai dokumentumok kidolgozása során. Ezen túl szükséges
figyelmet fordítani annak részletezésére, hogyan kerül sor a fogyatékossággal élő személyek jogainak
biztosítására a területfejlesztési koncepció kidolgozása során. Továbbá a közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és a foglakozatás fejlesztése körében szükséges törekedni arra,
hogy mind a fogyatékossággal élő személyek, mind a megváltozott munkaképességű személyek is
munkához jussanak.
A koncepció részletezi a vidékfejlesztést, itt szükséges lenne kitérni az akadálymentesítésre irányuló
törekvésekre (71-73. oldal). A horizontális fejlesztési célok között a hátrányos helyzetű csoportok
mellett a fogyatékossággal élő személyeknek is biztosítani kell az esélyegyenlőséget (81. oldal). A
szociális ellátórendszer fejlesztésének célja meghatározásra kerül Vas Megye Területfejlesztési
Koncepciójában, ugyanakkor javasolt lenne bemutatni az anyagban, hogy mely ellátások fejlesztése a
EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság kiemelt cél, és melyek a fejlesztési irányok.
A 19. oldalon lévő táblázat R sorában a „Művészet, szórakoztatás, szabadidő” helyett javasoljuk a Kultúra
gyűjtőfogalom használatát.
EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság
Az „Ismeretterjesztő, közművelődési és kulturális rendezvények” (10. sor) alcímből a kulturális elhagyható,
mert az ismeretterjesztés és a közművelődés a kultúra része.
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Beépíthető-e
Javaslat, észrevétel
Javasoljuk felülvizsgálni a Területfejlesztési Koncepció „Energiaellátás” pontjának azon megállapítását, amely szerint Vas
Megyében a háztartási gázfogyasztók számának csökkenése részben a földgáz árának az elmúlt évtizedben tapasztalható
növekedésével magyarázható. A lakossági földgáz egyetemes szolgáltatási árak szabályozott díjak, me-lyek mértéke 2014.
április 1-től változatlan, jelenleg Európai összehasonlításban a leg-kedvezőbbek
igen
A Területfejlesztési Koncepció „A megye célrendszerének bemutatása” pontjában be-mutatott tervek megvalósulását szolgáló
intézkedések között szerepelnek megújuló energiák alkalmazására, valamint önkormányzati energetikai fejlesztésekre irányuló
javaslatok, azonban ezekhez a fejezet nem határoz meg specifikus indikátorokat. Javasoljuk, hogy a végleges Területfejlesztési
Koncepcióban konkrét és mérhető energiahatékonysági és megújuló energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos mutatószámok
kerüljenek kidolgozásra.
nem
Nem merült fel észrevétel

Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca
Nélküli Miniszter

A 30. oldalon kezdődő 4.1. alfejezet foglalkozik a megye kulturális adottságaival. Abban azonban csak a
könyvtárak, levéltárak, színház és a közművelődési intézmények szerepelnek, a múzeumok látogatói és
egyéb adatai hiányoznak. Pótlása szükséges itt is és a 31. oldalon lévő táblázatban.
A 47. oldalon kezdődő 5.6. A települések humán szolgáltató intézményei című alfejezet kezdő sora: „A
fejezetben röviden bemutatjuk a lakosság egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális intézményekkel
való ellátottságát.” Ehhez képest egyáltalán nem szerepel benne kultúra. Álláspontunk szerint megfelelő
kiegészítéssel a 4.1. alfejezet kiváltja, innen akkor törlendő a kultúra.
A 62. oldalon szerepel a határon átnyúló oktatási együttműködések térképe. Javasoljuk a kultúra vonatkozásában
is elkészíteni, mert különösen az Interregnek köszönhetően gazdag az együttműködés.
A 75. oldalon Szombathely fejlesztésénél felhívjuk a figyelmet a Képtár és a volt megyei művelődési és
ifjúsági központ tervezett fejlesztésére.
A 98. oldalon a humán közszolgáltatások fejlesztésénél hiányoljuk a kultúrát, kérjük pótlását.
A 101. oldalo n (A területfejlesztési koncepció üzenetei az egyes ágazatok számára) nem értünk egyet
azzal, hogy a kultúra kizárólag a kulturális örökségre koncentrálódik, kérjük átgondolását.
1. „A célrendszer kapcsolata a fontosabb ágazati koncepciókkal, tervekkel” felsorolásban javasoljuk
alábbi stratégiák megjelenítését 93 . oldal

2009),

Tervezői válasz

A vitatott megállapítást töröltük.
A területfejlesztési célkitűzések mérésére szolgáló indikátorok a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési programban jelennek
meg, amelynek keretében szerepelni fog az ÜHG kibocsátás csökkenésére vonatkozó
mutató.
választ nem igényel

igen

Az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeinek figyelembe vétele több szempontból is
megjelenik a dokumentumban. A koncepció társadalmi egyeztetése során
végrehajtandó partnerségi terv több esélyegyenlőségi céllal létrejött társadalmi
szervezet megkeresését is tartalmazza, többek között a Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesületét, valamint a Vakok- és Gyengénlátók Egyesületét.
A dokumentum horizontális - tehát minden beavatkozást végigkísérő - céljai között
szerepel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása a fejlesztések
tervezésébe és megvalósításába, amely a koncepció megvalósításának legfőbb
eszközét biztosító EU-források felhasználásának alapvető kritériuma is egyben. A
hátrányos helyzetű célcsoportokra vonatkozó horizontális cél kiegészítésre került a
programozás fázisára, valamint az akadálymentesítés elvárására történő utalásra. A
fogyatékossággal élő személyek csoportja véleményünk szerint beleértendő a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba.
A szociális ellátás fejlesztése, mint cél megjelenik, külön említve az idősellátás
kérdéskörét, azonban annak részletezését terjedelmi okok miatt az egyéb
tématerületekhez hasonló mélységnél nagyobb mélységben azonban nem ezen
programdokumentumban, hanem a kidolgozás alatt álló megyei területfejlesztési
programban látjuk megvalósíthatónak.

nem

A táblázat a KSH által használt, gazdasági ágakra vonatkozó nómenklatúrát követi.

igen

A hivatkozott kifejezést töröltük.

igen

A múzeumok látogatóinak számát beépítettük.

igen
nem

A kultúra kifejezést az 5.6 fejezetből töröltük.
Több térkép szerepeltetésével a dokumentum túllépné a Pénzügyminisztérium által
előírt terjedelmi korlátokat.

igen
igen

A releváns bekezdést kiegészítettük a nevezett épületekkel.
A prioritás céljait kiegészítettük.

igen

A releváns bekezdést kiegészítettük a kulturális élet lehetőségeinek kiterjesztésével.

nem

A külső koherencia vizsgálat terjedelmi okokból a Pénzügyminisztérium által kiadott
útmutatóban rögzített ágazati stratégiák szerepeltetésére szorítkozik. További, a
koncepció tárgyköréhez kevésbé konkrétan kötődő részterületi stratégiák
vizsgálatával a dokumentum túllépné az előírt terjedelmi korlátokat.
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2. A fejlesztés eszköz és intézményrendszere, a koncepció üzenetei fejezetet javasoljuk kiegészíteni
15. fejezet, 98. oldal
„A területfejlesztési
koncepció üzenetei az egyes szereplők számára: 99. oldal
Gazdasági szervezetek, vállalkozások:
Aktívan használják ki az állami és európai uniós fejlesztési lehetőségeket, növeljék kutatás
fejlesztési
ráfordításaikat, mélyítsék el a digitalizáció szintjé t, tegyenek előrelépéseket az atipikus foglalkoztatási
formák irányába . A telephelyek kiválasztása, fejlesztése során lehetőség szerint vegyék figyelembe a
területi felzárkózás szempontjait is.”
A foglalkoztatás feltételeinek javítása érdekében cél a
ruga lmas munkavégzési formák támogatása,
amely hozzájárul a munka és a magánélet megfelelőbb egyensúlyához, növelve a munkáltatók és a
munkavállalók alkalmazkodó képességét. Támogatjuk az atipikus foglalkoztatást elősegítő intézkedések
bevezetését nem csak a kisgyermekes szülők számára.
Javasoljuk alaposabban bemutatni a megyében működő sportszervezetek,
köztük a sportvállalkozások releváns adatait, kitérve lehetőség szerint különösen a nemzeti
köznevelést óvodák, iskolák helyben támogató tevékenységükre. L egalább a látvány
csapatsportokban (Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége, Magyar Jégkorong Szövetség, Magyar Vízilabda Szövetség, Magyar Röplabda
Szövetség programjai ), tekintve hogy a VMOP a tervezetek szerint támogat ni fogja az óvodai
mozgásfejlesztést, és az általános iskolai oktatás kiegészítését iskolán kívüli eszközökkel a végzettség
nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében.

javaso ljuk, hogy a koncepcióban bár a felsőoktatási tartalmakról általában véve az ITM hatáskörébe tartozó kérdés átfogó
véleményt alkotni a megyei felsőoktatási, hallgatói sportélet bemutatása is történjen meg, az egyetemi
főiskolai sportszervezetek, a hallgatói sportirodák alapvető adatainak hivatkozásával, az egyetemi
sportinfrastruktúra és erőforráskészlet ismertetésével.

igen

Az atipikus foglalkoztatási formák előnyben részesítésére irányuló törekvéseket
nagyobb hangsúllyal szerepeltetjük.

nem

A TOP Plusz 4.0 változata a Helyi sport- és szabadidős infrastruktúra fejlesztését a
nyilvános közösségi terek és - szolgáltatások fejlesztési céljához kapcsolódóan
szerepelteti, a látvány csapatsportok feltételrendszerének fejlesztése nem
célterülete. A Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatóban rögzített terjedelmi
korlátok nem teszik lehetővé további, a koncepció tárgyköréhez kevésbé konkrétan
kötődő részterületek bővebb kifejtését.

nem

A TOP Plusz 4.0 változata a Helyi sport- és szabadidős infrastruktúra fejlesztését a
közösségi terek és - szolgáltatások fejlesztési céljához kapcsolódóan szerepelteti, a
felsőoktatás feltételrendszerének fejlesztése (sem az ahhoz kapcsolódó sportélet
fejlesztése) nem célterülete. A Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatóban
rögzített terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé további, a koncepció tárgyköréhez
kevésbé konkrétan kötődő részterületek bővebb kifejtését.
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javasoljuk, hogy a koncepció, a megyei lakosság által is elérhető sportlétesítmények adataira vonatkozóan dolgozza fel a
sportlétesítmény ellá-tottság helyzetét, és lehetőség szerint ez is váljon a dokumentum részévé.
A tervezés megalapozásához és a bizonyíték alapú döntéshozatalhoz szükségesnek ítéljük a részletesebb információk
bemutatását a jelenlegi helyzetről. Ezért javasoljuk, hogy a látvány-csapatportok társasági adókedvezménye keretében, tárgyi
eszköz beruházás formájában a megyében létrehozott, vagy akár a hazai költségvetési forrásokból, illetve legalább a 2014-2020
közötti időszakban európai uniós forrásokból kialakított, felújított, bővített infrastruktúrákat (tornaterem építési program,
tanuszoda építési program) is mutassa be a koncepció lehetőség szerint ne csupán nagyvárosi, hanem kistelepülési szinten is. nem
Álláspontunk szerint a megye jövőképét döntően meghatározó tényező a lakosság megfelelő egészségi
állapota és jól-léte, az aktív idősödés, az egészségben eltöltött életévek számának emelkedése, mely
azonban nem jelenik meg a felsorolásban, holott az a gazdasági növekedést és a megyei lakosság
munkaerő-piaci részvételét alapjaiban meghatározó körülmény. Emiatt javasoljuk a jövőképről szóló
pont, előzőek szerinti kiegészítését.
igen
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A megye fejlesztésének stratégiai céljai között megjelenik a
Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése, mely először utal a dokumentumban arra, hogy „az
egészségügyi alap-, és járóbeteg szakellátások fejlesztése kiemelt cél, amely azonban együtt kell, hogy
járjon szemléletformálási programok, prevenciós akciók, helyben igénybe vehető szűrések
megszervezésével”. Továbbá arra, hogy az egészségügyi, valamint az oktatási-, szociális ellátás, a
bölcsődék és kulturális szolgáltatások megfelelő színvonalú, együttműködésen alapuló és ésszerű
kapacitás-elosztást biztosító működtetése elsődleges feladat.”
Javasoljuk azonban, hogy ugyanezen elképzelések jelenjenek meg - különösen - A térségi
(al)központok dinamizálása és elérhetőségük javítása, valamint A belső periférikus térségek
leszakadásának megelőzése célok alatt is.

19.

nem

A látvány-csapatportok társasági adókedvezménye keretében rendelkezésre álló
források felhasználásáról hiányzik egy átfogó információs felület, egy részletes
megyei felmérés túlmutat a koncepció kidolgozásának keretein, továbbá a
terjedelmi korlátok miatt az egyéb tématerületeken megvalósult fejlesztések sem
szerepelhetnek részletesen a dokumentumban.

A jövőképet az észrevétellel kiegészítettük.

A hivatkozott cél tematikus célként jelenik meg a stratégiai célok rendszerében, így
területi megkötés nélkül, a megye teljes területén érvényesítendő. A térségi
(al)központokra, valamint a belső periférikus térségekre vonatkozó célok területi
célok, amelyek ezek térségek speciális helyzetükből adódó, terület-specifikus
beavatkozásokat támasztanak alá.

Szükségesnek tartjuk ezért, hogy a kohéziós politikához, így a VMOP-hoz, mint az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), valamint Magyarország társfinanszírozásában
megvalósuló programhoz való közvetlen kapcsolódás megteremtése érdekében a koncepció
legalább az alábbiak szerint, részletesebben fejtse ki, illetve egészítse ki a megyében megvalósítani
tervezett, releváns beavatkozások körét: kisgyermekkori, óvodai mozgásfejlesztést célzó programok - mivel a nevelési-oktatási
intézmények óvodai szintjén kiemelten fontos a mozgásfejlesztés és - tanítás, és nem csupán az infrastruktúra fejlesztése,
hanem a pedagógusok felkészítése és a programok megvalósítása is elsődleges
támogató sportprogramok (kiemelten a helyi sportszervezetek hazai sportszövetségek intézményi és egyesületi programjaiba
való bekapcsolódását ösztönző kezdeményezések ) mivel a VMOP tervezetten a helyi sportszervezetek által az iskolákhoz
kapcsolódóan megvalósított, de iskolán kívüli projekteket támogatja majd, míg a HOP az iskolai projekteket
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GYSEV Zrt.

támogató programokban (egészségfejlesztő egyetemek) mivel ez j elenleg hiányzik a koncepcióból, és a megyében található
egyetemeken működő sportszervezetek környékbeli lakosság egészségfejlesztésében betöltött szerepe kulcsfontosságú.
Javasoljuk, hogy e körben a létesítmény és programfejlesztések kapcsán a koncepcióban kiemelten
jelenjen meg a lakosság egészségfejlesztő testmozgásban gazdag életvezetését támogató, komplex
sportinfrastruktúra fejlesztése is
A 14. oldalon lévő 2.9. (Árvíz- és belvízveszély, fakadóvíz, vízkárelhárítás)
fejezetben az alábbi szöveg szerepel:
"A megye nagyobb vízfolyásai vízkár elhárítási szempontból rendezettnek
tekinthetők, a bel- és külterületi szakaszaik zömmel az 1965. évi árvíz után
a mértékadó vízhozamra kiépültek."
Javasoljuk helyette a következő szöveget:
A megye nagyobb vízfolyásai vízkár elhárítási szempontból rendezettnek
tekinthetők, a bel- és külterületi szakaszaik részben az 1965. évi árvíz után
a mértékadó vízhozamra kiépültek, azonban 1990-es évek közepén végzett
hidrológiai, hidraulikai vizsgálatok és modellkísérletek a mértékadó
árvízszint jelentős mértékű emelkedését mutatták. Mindezt a Rába
esetében az 2009. évi LNV-k, majd a 2013. és 2014. évi árvizek, valamint
az elmúlt évek felülvizsgálatai egyértelműen megerősítették. A Rába folyó
menti térség árvízvédelmi biztonságának teljes körű megteremtése jelenleg is zajló fejlesztések mellett - további forrásbevonást igényel.
7. old. A vízrajz leírásában kérjük javítani az alábbi mondatot: „A megye folyóvizei: Rába,
Gyöngyös, Pinka, Répce, Marcal, Kerka, Sorok és Perint.”
Javasoljuk helyette a következő szöveget: Vas megye folyója a Rába, a főbb kisvízfolyások
a Gyöngyös, Pinka, Répce, Marcal, Kerka, és a Sorok-Perint.
13. old. Energiaforrások: Az 5. bekezdést kérjük kiegészíteni az alábbi szöveggel:
A vízienergia hasznosításnál a felsorolt vízerőtelepeken kívül a következő erőtelepek is
működnek: Felsőcsatár (40 kW), Pornóapáti (113 kW), Szentpéterfa (50 kW), Tanakajd
(13kW), Táplánszentkereszt (13 kW), Gyöngyöshermán (13 kW), Gencsapáti (25 kW,26
kW), Lukácsháza (26 kW).
14-15. old. Településeken a csapadék-elvezető rendszerek hiányosságai fokozott ár- és
belvízveszélyt jelentenek bekezdést kérjük kiegészíteni az alábbi mondattal:
Sok településen problémát okoz a nem megfelelően karbantartott csapadékvíz elvezető
hálózat. A jelenleg elterjedt gyakorlat a minél gyorsabb elvezetést jelenti, helyette a
települési csapadékvíz-gazdálkodás lenne a cél: elsősorban a belterületi csapadékvizek
biztonságos összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása. A helyesen kialakított
csapadékvíz gazdálkodási rendszerek lényegi jellemzője, hogy nem csak a víz, hanem a
szennyezőanyagok visszatartása szempontjából is hatékonyak.
70. old. A veszélyek elemzésénél meg kell említeni a belterületi csapadékvíz-hálózat nem
megfelelő karbantartottságát is.
100 old. A vízgazdálkodási feladatok felsorolásában szintén meg kell említeni a
csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztését.
Javasoljuk az alábbi fejlesztési elképzelések megemlítését:
• Szombathely-Kőszeg vonal megkezdődött utaskomfortnövelő felújítása
• Szombathely-Kőszeg vonal villamosítása, vagy a tervezett gyöngyösfalui, vagy lukácsházai állomás/megálló,
• Kőszeg intermodális csomópont fejlesztése (NIF és Kőszeg Önkrományzat beruházása)
• a Szombathelyen tervezett két új megálló (Ipar utca és a Sárdi-ér út)
• Körmend - Zalalövő vasúti nyomvonal kerékpárútként történő turisztikai és szabadidős hasznosítása

igen

Az észrevételt a 6. sz. stratégiai cél részletezésével beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt a SWOT-elemzés gyengeségei közé beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

A megyét érintő vasútvonalak felsorolásánál javasoljuk a vasútvonalak megnevezéseit az alábbiak szerint:
15. Szombathely – Sopron – (Ágfalva) országhatár
20. Székesfehérvár – Szombathely
21. Szombathely – Szentgotthárd – országhatár
9. Fertőszentmiklós – országhatár
16. Hegyeshalom – Porpác
17. (1) Szombathely – Zalaszentiván
18. Szombathely – Kőszeg

28.

GYSEV Zrt.

29.

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága Nincs észrevétel, javaslat
A Bányafelügyelet javasolja, hogy részletesebben fejtsék ki a megye természeti, földtani
erőforrásait, a jelenleg bányászott ásványi nyersanyagok kiegészítésével. A szilárd
ásványi nyersanyagok mellett (homok, kavics, agyag, alginit, bazalt, bazalttufa) a földgáz
(CH, CO2) bányászata is jellemző a megyében.
A Bányafelügyelet álláspontja szerint ezzel összefüggésben nem e természeti erőforrások
megőrzése a cél, hanem az azokhoz való hosszú távú hozzáférés, az azokkal való
Veszprém Megyei Kormányhivatal
fenntartható gazdálkodás lehetőségének biztosítása.

30.

31.

Belügyminisztérium

32.

Belügyminisztérium

33.

Belügyminisztérium

igen

Az észrevételt beépítettük.
választ nem igényel

igen

A vízgazdlákodásról szóló1995. évi LVII törvény 4. § (1) b) pontja alapján a települési önkormányzat feladata többek között a
település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás. Erre tekintettel javasolom a csapadékví-elvezető rendszerek
kifejezést a szövegben az érintett helyeken a települési csapadékvíz-gazdálkodásra módosítani. (A dokumentum 6. és 14.
oldalakon, 71. oldalán és 10.2 pontjában, 75 oldalán 12.2 pontjában és a 83 oldalának 13.1 pontja.)
igen
A 12. oldalon a "2.7. Felszíni és felszín alatti vízkészletek" című fejezet második bekezdésben javasolom kiegészíteni a szöveget
a következő - vastagon szedett - szövegrésszel: "1994-ben országos program indult a stratégiai vízkészlet védelem
aláhelyezésére. Vas megyében 3 db távlati vízbázist jelöltek ki (Vát, Ikervár, Csákánydoroszló), amelyet a távlati ivóvízbázisok
megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról szóló 22/2016.
(VI. 15.) BM rendelete is megerősíti."
igen
Tekintettel a megyei, területi fejlesztések fontosságára a megyei önkormányzatokkal való szakterületi eggyüttmúködés további
megerősítésére részletes javaslatok is megfogalmazásra kerültek a tervezés társadalmi felzárkózási vonatkozásait illetően. Ezen
javaslatokat a felzárkózási fejlesztések koordinációjáért is felelős Tásradalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igény szint Vas
Megyei Önkormányzata rendelkezésére bocsátja.

A helyzetelemzés földtani erőforrásokat bemutató fejezetét kiegészítettük.

Az észrevételt beépítettük.

Az észrevételt beépítettük.

választ nem igényel

I. Vízgazdálkodási, árvízvédelmi szempontú javaslatok
A dokumentum általános információkat tartalmaz és evidenciákat fogalmaz meg a megye vízfolyásairól, árvízvédelméről, így
árvízvédelmi rendszer fejlesztése szempontból az alábbi kiegészítések javasoljuk:
A 14. oldalon lévő a 2.9. (Árvíz- és belvízveszély, fakadóvíz, vízkárelhárítás) fejezetben az alábbi szöveg szerepel: "A megye
nagyobb vízfolyásai vízkár elhárítási szempontból rendezettnek tekinthetők, a bel- és külterületi szakaszaik zömmel az 1965.
évi árvíz után a mértékadó vízhozamra kiépültek."
A kijelentés ebben a formában nem megfelelő, javasolom helyette a következőt szerepeltetni:
„A megye nagyobb vízfolyásai vízkár elhárítási szempontból rendezettnek tekinthetők, a bel- és külterületi szakaszaik részben
az 1965. évi árvíz után a mértékadó vízhozamra kiépültek, azonban 1990-es évek közepén végzett hidrológiai, hidraulikai
vizsgálatok és modellkísérletek a mértékadó árvízszint jelentős mértékű emelkedését mutatták. Mindezt a Rába esetében az
2009. évi LNV-k, majd a 2013. és 2014. évi árvizek, valamint az elmúlt évek felülvizsgálatai egyértelműen megerősítették.”

34.

Belügyminisztérium

Az ÉDUVIZIG működési területéhez tartózó, Rába és Répce-árapasztó menti árvízvédelmi fővédvonalak mentén - a
jogszabályban előírt mértékadó árvízszint (MÁSZ) + magassági biztonság figyelembevételével - jelentős hosszon kell magassági
hiánnyal számolni.
A Rába folyó menti térség árvízvédelmi biztonságának teljes körű megteremtése - jelenleg is zajló fejlesztések mellett - további
forrásbevonást igényel.
igen

Az észrevételt beépítettük (részben átfedésben a NYUDUVIZIG javaslatával).

A 2.9. részhez javasolom a következő pontosítás használatát:
Részben megvalósult, részben folyamatban lévő árvízvédelmi beruházások: Rába-völgy projektet javasoljuk szerepeltetni: A
KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése során a fejlesztés az ÉDUVIZIG területén
célul tűzte ki a Rába folyó Sárvár-Győr közötti szakaszának egyes helyszínein az árvízi levezetőképesség lokális javítását, amely
által az adott folyószakasz árvízvédelmi töltéseinek terhelése, így a térség árvízi veszélyeztetettsége is csökkenthető. A másik
fontos cél a kijelölt Rába jobbparti szükségtározó területén elhelyezkedő települések árvízvédelmének fejlesztése, a lakott
területeket védő másodrendű védvonalak kiépítése volt. A projekt befejezése 2021 augusztusában várható. Érintett Vas megyei
települések: Pápoc, Kenyeri, Csönge, Ostffyasszonyfa.

35.

Belügyminisztérium

A Répce árvizeinek csökkentésére létesített Gór Büki tározó nem oldja meg az alatta lévő települések (pld.: Répcelak)
árvízvédelmét, hanem javítja azok helyzetét. A Répce árvizeinek kezelésére a Répce-árapasztó szolgál, amely Répcelak
térségéből a nagyvízi vízhozamot a Rábába vezeti.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt a SWOT-elemzés gyengeségei közé beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

nem

A javaslattételi szakaszban (lehetséges fejlesztési irányok meghatározása, valamint a
4. sz. stratégiai cél keretében) szerepelnek a megújuló energiaforrások
hasznosítására vonatkozó törekvések. A konkrét fejlesztési lehetőségek,
projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési irányok kijelölését szolgáló
területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat következő lépcsőben
kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált területi program szintjén
történhet meg.

A 10.1. Erősségek (táblázat, 68. oldal): "A megvalósult fejlesztéseknek és a kedvező környezeti adottságoknak köszönhetően
jelentős árvízveszély nem fenyegeti a megyét." szövegrész helyett a következő szöveg használatát javasolom: „Az elmúlt
évtizedekben jelentős árvízvédelmi fejlesztések történtek, de továbbra is veszélyeztetettek az árvízvédelmi öblözetben
található területek.”
36.

Belügyminisztérium

37.

Belügyminisztérium

A valóságnak nem felel meg az, hogy a megyét jelentős árvízveszély nem fenyegeti. Ezért szükséges a szöveget pontosítani.
A 10.1. Gyengeségek (táblázat, 68. oldal): a "víztározási lehetőségek szűkössége" szövegrész helyett javasoljuk a következő
mondatot szerepeltetni: „A már kiépített víztározók kis száma, a vízvisszatartási lehetőségek kihasználása.”
A dokumentumhoz kapcsolódó vízrendezési szempont szerinti javaslatok:
A 7. oldalon a vízrajz leírásában javasolható „A megye folyóvizei: Rába, Gyöngyös, Pinka, Répce, Marcal, Kerka, Sorok és
Perint.” szövegrész helyett a „Vas megye folyója a Rába, a főbb kisvízfolyások a Gyöngyös, Pinka, Répce, Marcal, Kerka, és a
Sorok-Perint.” szöveg használata.

38.

Belügyminisztérium

39.

Belügyminisztérium

40.

Belügyminisztérium

41.

Belügyminisztérium

42.

Belügyminisztérium

A 13. oldalon Energiaforrások 5. bekezdését javasolom kiegészíteni az alábbi szöveggel:
„A vízienergia hasznosításnál a felsorolt vízerőtelepeken kívül a következő erőtelepek is működnek: Felsőcsatár (40 kW),
Pornóapáti (113 kW), Szentpéterfa (50 kW), Tanakajd (13kW), Táplánszentkereszt (13 kW), Gyöngyöshermán (13 kW),
Gencsapáti (25 kW,26 kW), Lukácsháza (26 kW).”
A 14-15. oldalon Településeken a csapadék-elvezető rendszerek hiányosságai fokozott ár- és belvízveszélyt jelentenek
bekezdést kérjük kiegészíteni az alábbi mondattal:
„Sok településen problémát okoz a nem megfelelően karbantartott csapadékvíz elvezető hálózat. A jelenleg elterjedt gyakorlat
a minél gyorsabb elvezetést jelenti, helyette a települési csapadékvíz-gazdálkodás lenne a cél: elsősorban a belterületi
csapadékvizek biztonságos összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása. A helyesen kialakított csapadékvíz
gazdálkodási rendszerek lényegi jellemzője, hogy nem csak a víz, hanem a szennyezőanyagok visszatartása szempontjából is
hatékonyak.”
A 70. oldalon a veszélyek elemzésénél szükséges megemlíteni a belterületi csapadékvíz-hálózat nem megfelelő
karbantartottságát is.
A 100. oldalon a vízgazdálkodási feladatok felsorolásában szintén szükséges megemlíteni a csapadékvíz-gazdálkodás
fejlesztését.
II. Egyéb szempontok szerint megfogalmazott javaslatok
13. oldal – 2.8. pont Energiaforrások:

43.

Belügyminisztérium

A megújuló energiaforrások kihasználásával kapcsolatban javasolom olyan – határon átnyúló – makró- és mikro-szintű
együttműködések kidolgozását, amelyek támaszkodnak az ausztriai fejlett, s már hosszú ideje alkalmazott technológiákra,
valamint olyan programok kidolgozását, amelyek az alternatív energiaforrások hasznosításával vállalkozás ösztönző hatást
gyakorolnak a régió gazdaságára, bevonva a helyi vállalkozói réteget, s a lakosságot (pl: okos házak).

17–20. oldal – 3. pont – Gazdasági bázis-ágazatokon belüli tagozódás megállapításai; 30. oldal – 4. pont – Társadalmi környezet:

44.

Belügyminisztérium

A tanulmányból hiányoznak olyan megoldási javaslatok, amelyek egy esetleges válság esetén (pl.: a jelenlegi vírushelyzet nyilvános rendezvények és a kulturális intézmények kapcsán hozott intézkedésekre tekintettel) munkalehetőséget biztosítanak
a munkaerőpiacról kiszorultaknak (pl.: külföldről kiszorult munkaerő, válság által sújtott ágazatban foglalkoztatottak).
Alternatív megoldások kidolgozása szükséges, a távmunka, otthoni munkavégzés megteremtésének feltételeivel, a kulturális
hagyományokra, közösségfejlesztésre épülő foglalkoztatás kialakításával.
nem

A területfejlesztési koncepció gazdasági szervezetek, vállalkozások felé
megfogalmazott üzenetei között szerpel az atipikus foglalkoztatási formák
elterjesztésének ösztönzése. A 7. sz. stratégiai cél (A belső periférikus térségek
leszakadásának megelőzése) keretében megjelennek a szociális gazdaság
szempontjai.

34.-38. oldal - 4.3. pont Humán erőforrások:
A járványhelyzet következtében kihirdetett veszélyhelyzet megtörte a kedvező munkaerő-piaci folyamatokat. A térség – a
jelenleg kialakult gazdasági helyzetben – erőteljes hátrányba szorulhat, egyrészt a turizmus leállása, másrészt a járműipari
foglalkoztatók helyzetének bizonytalanná válása miatt.
A koncepcióban a megyében a humán erőforrás munkaerőpiacon megjelenő negatív hatásai közül csak a munkaerőhiányt
említi és nyújt rá megoldásokat, ugyanakkor a 38. oldal utolsó bekezdésében számszerűsíti a munkanélküliség negatív
tendenciájú adatait. Szükséges a foglalkoztatási spektrum szélesítése, egyrészt a lakosság folyamatos elöregedése kapcsán
javasolt „Alkonygazdaság” tervének részletesebb kidolgozásával, másrészt a globális piaci változások miatt nagy kitettségű
járműipar mellett alternatív foglalkoztatók megjelenítésével, kiküszöbölve ezzel a munkaerő igény ingadozását, amely
munkaerőhiányt vagy az álláskeresők számának növekedését eredményezheti.
Az anyag nem tér ki a megyében működő Foglalkoztatási Paktum tapasztalataira, amelyhez kapcsolódóan hangsúlyosabb
szerepet kell kapnia a helyi kamaráknak (pl.: partnerségi kapcsolatok kialakítása, képzések megszervezése).

45.

Belügyminisztérium

A felnőttképzésben kiemelten szükséges a vállalkozásoknál felmerülő képzési igények kielégítése, különös tekintettel a digitális
kompetenciákra, amely illeszkedik mind az Ipar 4.0, mind a Szakképzés 4.0 stratégiában megfogalmazottakra.
igen
48. oldal 5.6. pont A települések humán szolgáltató intézményei:

46.

Belügyminisztérium

A térség fejlettsége a szolgáltató ágazatok színvonalának emelésével is növelhető. Erre óriási potenciál a térségben lévő
gyógyvizekre épülő rehabilitációs, egészségügyi, szépészeti ágazatok fejlesztése, amelyre az anyag nem tér ki.
56. oldal. – 57. oldal 6. pont – A településszerkezeti adatok:

részben

A dokumentum 3.1 pontját kiegészítettük a foglalkoztatási paktumok rövid
ismertetésével.
A termálvíz gyógyászati célú hasznosítási lehetőségei a 2.7 fejeztben, Az
egészségipar, mint a gazdaság divierzifikálásának egyik eszköze, az 1. sz. stratégiai
cél leírásában szerepel.
A 3. sz. stratégia cél leírását kiegészítettük a gyógyfürdők és az egészségipar
területén kínálkozó szinergiák jobb kiaknázásának igényével.

A tanulmány kitér a kistelepülések fennmaradásában és egyben népességmegtartás szempontjából is fontos szerepet játszó
önfenntartó gazdaságok kialakítására. Az anyagban szükséges volna a kapcsolódó képzések megszervezésére, oktatási
együttműködések, partnerségi kapcsolatok kialakítására is kitérni.

47.

Belügyminisztérium

Javasolható a természeti adottságok jobb kihasználása, az alternatív jövedelemtermelő képesség fejlesztése, mint pl.
méhészet, gombászat, gyógynövénygyűjtés. A kistelepüléseken élőknek a helyben történő jövedelemtermelő vállalkozások,
szociális gazdaságok, a megélhetést biztosító tevékenységek fejlesztése jelenthet kiutat.

nem

A javaslattételi szakasz 7. sz. stratégiai célja (7.A belső periférikus térségek
leszakadásának megelőzése) részletezi a vidéki népesség megtartásának lehetséges
eszközeit, amelyek között szereplenk a szociális gazdaságra, önellátásra vonatkozó
elképzelések. A szövegrészt kiegészítettük.
A hivatkozott fejezet egyéb - a határon átnyúló finanszírozási lehetőségeknél jóval
nagyobb léptékű forrásokat biztosító - fejlesztési alapok felhasználására
vonatkozóan sem részletezi a lehetséges beavatkozásokat, tekintettel az előírt
terjedelmi korlátokra, továbbá arra, hogy a konkrét fejlesztési lehetőségek,
projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési irányok kijelölését szolgáló
területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat következő lépcsőben
kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált területi program szintjén
történhet meg.

nem

A térkép által lefedett időtartamot követő (táblázatban bemutatott) időszakban a
változás jellemzően -2% és +3% közötti mértéket tesz ki, ami érdemi változást a
térkép által bemutatott térbeli folyamatokat illetően nem eredményez.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

részben

67. oldal 9. pont A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése

48.

Belügyminisztérium

49.

Belügyminisztérium

50.

Belügyminisztérium

51.

Belügyminisztérium

52.

Belügyminisztérium

53.

Központi Statisztikai Hivatal

A határon átnyúló együttműködésekre vonatkozóan nincs konkrét megfogalmazás, a 2021-27-es periódusra vonatkozó
programok tervezési fázisa zajlik, javasolható ezek vizsgálata.
III. Egyéb megjegyzések:
a) A járások lakónépességének változására vonatkozó táblázat (34. oldal), ill. a településszintű adatokat tartalmazó ábra (35.
oldal) nem azonos időintervallumot fed le (előbbi 2010-2019., utóbbi 2001-2011.), így a tábla és az ábra adatai nem
összehasonlíthatók.
b) Továbbá a 34. oldalon lévő táblázattal kapcsolatban néhány probléma vetődik fel:
Vas megye 2012. évi összesített adata a feltüntetett 255 564 fő helyett – a szerepeltetett járási adatok összegzésével – 255
294 fő.
A táblázat jobb oldalán szerepeltetett „Változás mértéke (%)” adatok inverz módon kerülhettek számításra, ugyanis ott pozitív
az érték, ahol csökkenés látható, ill. fordítva.
Problémás továbbá a táblázat feletti azon megállapítás, mely szerint a megye népessége 2010 és 2018 között 7%-kal
csökkent. A táblázat adatait alapul véve (2010-ben 257 688 fő, 2018-ban 253 551 fő volt a lakónépesség) a csökkenés
mindössze 1,6%. A szerepeltetett országos adatok sem 4%-os csökkenést mutatnak ugyanezen mutató tekintetében
(mindössze 2,4%).

3. ábra: Jelen térképről és az ezt követőek jelentős részéről is általánosságban megállapítható, hogy egyáltalán nem, vagy csak
nehezen kivehetőek a rajta lévő feliratok, jelmagyarázatok, stb.
nem

A dokumentumban szereplő térképek célja a megyei szintű területfejlesztési trendek
térbeliségére vonatkozó tájékoztatás. A területrendezési dokumentumoktól elvárt
pontossági szint jelen esetben nem elvárás, tekintettel arra, hogy a területfejlesztési
koncepciónak rendezési-szabályozási funkciója nincs.

16. oldal táblázata: KSH 6.3.1.1. STADAT tábla szerint (piaci beszerzési áron), a 2019-es megyei érték helyesen kerekítve: 1111,5
(milliárd Ft);
A 2015-ös megyei érték: 879,0;
2010-es megyei érték: 614,4;
2005-ös megyei érték: 561,8;
2000-es megyei érték: 394,9;
Az országos: 2015-ös országos érték: 34 937,3;
2010-es érték: 27 431,3;
2005-ös érték: 22 549,0;
2000-es érték: 13 324,1;
54.

Központi Statisztikai Hivatal

55.
56.

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal

57.

Központi Statisztikai Hivatal

58.

Központi Statisztikai Hivatal

59.
60.

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal

61.

Központi Statisztikai Hivatal

62.

Központi Statisztikai Hivatal

63.
64.

Központi Statisztikai Hivatal
Csepreg Város Önkormányzata

65.

EMMI, Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért
Felelős Államtitkárság

66.

Vép Város Önkormányzata

És ennek megfelelően eltér a megye részesedése az országos értéktől és a változás.
34. oldal táblázata: 2012-ben Vas megye lakónépessége az év végén a KSH Tájékoztatási adatbázisa szerint: 255.294 fő (a járási
értékek helyesek).
2019. évi adatot leszámítva az országos adatok nem a "Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból
továbbvezetett adat) (fő)" népességet tartalmazzák. Azok helyesen: 2010: 9 985 722; 2012: 9 908 798; 2015: 9 830 485; 2018: 9
772 756
36. oldal táblázata: A KSH Tájékoztatási adatbázisa szerint az élveszületések száma pontosan: 89.193
37. oldal: Már elérhetőek frissebb, 2020. III. negyedéves adatok is, érdemes lehet azzal kiegészíteni a leírtakat (KSH, Fókuszban
a megyék)
45. oldal: A KSH Tájékoztatási adatbázisa szerint Vas megyében a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (kerekítve) 2010-ben
2004 km volt, a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 2010-ben Vas megyében 107 647 db volt.
46. oldal: KSH Tájékoztatási adatbázisa szerint Vas megyében a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (kerekítve) 2010-ben
2004 km volt; 2019-ben pedig: 2023 km
53. oldal: Már elérhető frissebb (2020 I.-IV. negyedév) adatok is (KSH, Fókuszban a megyék)
54. oldal: A táblázatban az adatok pontatlanok, vagy nem egységes forrás alapján kerültek beírásra (állandó népesség vö.
lakónépesség év közepén vö. lakónépesség év végén), illetve az utolsó, megye egészére vonatkozó sor első 3 adatánál a
nagyságrend is téves
56. oldal: A KSH 6.6.11. STADAT táblája szerint Vas megyében az 500 fő alatti települések száma 137; ezek népessége pedig
összesen: 34 988 fő volt 2020 év elején
57. oldal: A táblázatban az adatok pontatlanok, vagy pedig nem egységes forrás alapján kerültek beírásra (állandó népesség vö.
lakónépesség év közepén vö. lakónépesség év végén)
Nem kíván kiegészítéssel élni
TURIZMUS:
A megye turisztikai lehetőségeit több programcsomagra bontva kellene kínálni. Amire gondolok, hogy a szálláshelyeken
legyenek a környező települések attrakcióit bemutató prospektusok, gyalogos, kerékpáros, gépjárművel elérhető távolságban.
Ezek természetesen legyenek elérhetők interneten is. A zónák között legyen átfedés, de legyen az egész megye ebből a
szempontból teljes körben lefedve. Minden településen van olyan érték, melyre a lakók joggal büszkék, és biztosan érdekes
lehet a közelben túrázók számára is. Érdemes ezekről a neten apró történeteket, érdekességeket összegyűjteni és a kínálathoz
kapcsolni, akár egy helyi lakó előadásával összekapcsolva.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen
igen

Az észrevételt beépítettük.
Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen
igen

Az észrevételt beépítettük.
Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.

igen

Az észrevételt beépítettük.
választ nem igényel

Ehhez kapcsolódóan, de mint külön attrakció, ajánlani kell zöldenergia útvonalakat, természeti látnivalókkal, sport és
útközbeni rekreációs lehetőségekkel összekapcsolva.
IDŐSOTTHON:
Egyre nagyobb probléma az idősek elhelyezése és gondozása olyan esetben, amikor már a házigondozás és a napközbeni
idősotthon ellátás kevés.
Szükség lenne, akár a jelenleg elhanyagolt kastélyok, kúriák feltárása ebből a szempontból. Minőségi idősgondozó otthonokra
egyre nagyobb szükség lesz. Az emelkedő jövedelmek utáni magasabb nyugdíjakból egyre többen fogják tudni a magasabb
szintű ellátásukat egy magasabb szinten megfizetni.

részben

A koncepció 3. sz. stratégiai célja rögzíti a turisztikai kínált diverzifikációjának és
összehangolásának igényét, amelyet kiegészítettük megyei szintű programcsomagok
szükségességével.

igen

A koncepció 6. sz. (Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése) stratégiai célját a
szociális ellátások kapcsán kiegészítettük a bentlakásos idősotthonok fejlesztésére
vonatkozó megállapításokkal.

igen

A helyzetelemzés vonatkozó fejezetét kiegészítettük.

ISKOLÁK:
A közreadott anyagban nem találtam a középiskolákkal foglalkozó részt. (Lehet hogy elkerülte a figyelmemet?) Úgy a
szakmunkásképzés, mint az érettségit adó iskolák helyzete is érdekes lehet a fejlesztés szempontjából.
A középiskolák kívánatos profilváltása, képzési témakörök meghatározása, rugalmas átalakítása, ezek irányultsága, a megyei
foglalkoztatási trendek tükrében.

67.

Vép Város Önkormányzata

Az alapfokú oktatásnál Vépen mindenképpen szükség lenne, az egyébként magas színvonalon működő Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI részére egy tornaterem építése. Jelenleg két tornaszobában folyik a testnevelés, ahova a teljes osztály időnként
egyszerre nem is fér be. Nem tudom a megyében van-e még ilyen helyzetben levő általános iskola, ha igen, akkor ez nem csak
nálunk megoldandó feladat.

KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK
Általánosan tapasztalható, hogy a települések igyekeznek a csapadékvizet a területükről eltávolítani. Az utcákban az árkokat
lecsövezik, hogy több hely legyen a gépjárművek utcai parkolására, tehát a csapadékvíz nem tud a talajba szivárogni. Kisebb
léptékű megoldásokat kell kidolgozni arra, hogy az egyre ritkábban és egyre változatosabban lehulló csapadék a terület
kiszolgálására helyben maradjon.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

Vép Város Önkormányzata

A 2021. január 1-től bevezetett égetési tilalom kapcsán fokozottan jelentkezik a zöldhulladékok elhelyezésének problémája. A
szolgáltató által térítési díj fejében megvásárolható évente 8 alkalommal végrehajtott zsákos megoldás egy gyümölcsös
metszése során keletkező zöldhulladék kezelésére nem megoldás. Megfelelő aprító kapacitással rendelkező zöld udvarok
létrehozása javasolt, kizárólag zöld hulladék begyűjtésére és aprítására. Erre több település önkormányzata összefogásával
kerülhetne sor.

igen

A csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatos észrevételt egyéb szakági szereplők
jelzéseit is figyelembe véve több ponton is beépítettük. A zöldhulladék kezelésre
vonatkozó javaslatot a koncepció 4. stratégia céljában szerepeltetjük.

Vép Város Önkormányzata

KISTÉRSÉGEK
A feladatok kiszervezése és központi költségvetési támogatás hiányában a kistérségek jellemzően csak a háziorvosi ügyelettel
foglalkoznak. (Ezek központi megoldása is folyamatban van.) Ösztönző megoldást kellene létrehozni arra, hogy bizonyos
feladatokat, akár az előző bekezdésben is jelzett zöldhulladék gyűjtést, de akár közös turisztikai kínálat …kapcsán, hasonlóan a
praxisközösségekhez.

nem

A kérdés nem pontosan értelmezhető. A turisztikai együttműködések ösztönzése
szerepel a koncepció 3. sz. stratégiai céljának leírásában.

Vép Város Önkormányzata

KÖZLEKEDÉS
Részt vettem az M86 Szombathely-Körmend egyeztetésén, ahol a városunk számára egy roppant kedvezőtlen nyomvonal lett
kialakítva, a korábban alternatívaként megadott és általunk is támogatott nyomvonal helyett. Mint TRANZIT! útvonal, lényeges
lenne, hogy a településektől távolabbra kerüljön, hisz ez idővel megint csak akadálya lesz a fejlődésnek. Dunántúl más
városainál lényegesen távolabbra tették az elkerülést és már ott is lassan elérik a korábbi körgyűrűt. (Lásd Veszprém elkerülő).
Véleményem szerint Szombathely-Bogát és Táplánszentekereszt közötti szűk sávban átvezetni ezt az utat nagy hiba. Sokkal
előnyösebb lenne Táplánszentkereszt és Tanakajd között átvinni. (Ezt a két település, Táplán és Tanakajd polgármester is így
látja.)
Az M9 autópálya megépítésének terve ismereteim szerint most valahová a legalsó fiókba került. Több változatot is tárgyaltunk
már, sok alkalommal. Ebben néhány Vépet is érintette, de újabb értesítéseket nem kaptunk, ami azt is jelentheti, hogy nem
vagyunk benne érintettek, mint település.
igen

Honvédelmi Minisztérium

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.).
20. § (7) e) pontja szerint a honvédelmi és kiemelt fontosságú honvédelmi területre építési
tilalom, korlátozás nem jelölhető ki. A Partnerségi Tervben együttműködőként szerepel a HM Összhaderőnemi Parancsnokság
és az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság. Tájékoztatom, hogy egyik fent nevezett szervezet sem létezik,
ezért kérem az anyagból történő kivételüket, és
helyettük együttműködőként a Magyar Honvédség Parancsnokságot szerepeltetni
szíveskedjenek. A honvédelmi területek a honvédelmi, katonai rendeltetésű építmények elhelyezésére
szolgálnak, ezért a területek honvédelmi használatát korlátozó rendelkezéseket, elemeket,
fejlesztési terveket a honvédelmi rendeltetésű területre vonatkozóan mellőzni szíveskedjenek.
igen
Kérem, hogy az új koncepcióban és stratégiai dokumentumokban a honvédelmi
területeket érintő, azok használatát korlátozó fejlesztéseket, változásokat ne tervezzenek.
A fentiekre figyelemmel az új területfejlesztési koncepcionális és stratégiai
dokumentumok készítésekor, majd a település infrastrukturális elemeinek fejlesztése során
(különösen a lakóövezetei, idegenforgalmi és nagy tömegeket vonzó fejlesztések magas
építmények vonatkozásában) külön figyelmet indokolt fordítani azon elemekre, projektekre,
amelyek fejlesztése a katonai objektumok környezetében, illetve azok védőterületén, vagy
működési területén belül történnek.
nem

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium

Megkeresésükre értesítem, hogy Vas megye közigazgatási területére vonatkozó megyei
területfejlesztési koncepcionális stratégiai dokumentumok konkrét területi lehatárolásokat nem
tartalmaztak, ezért Vas a Megye közigazgatási területén található honvédelmi és katonai célú
területek területi, védőterületi vagy működési területi érintettsége nem volt beazonosítható. Tájékoztatom, hogy Vas Megye
közigazgatási területén - Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban:
Trtv.) 3/5 melléklete és a törvény II. rész IV. fejezet 19.§ (1) bekezdés 13. pont alapján az
országos térségi övezetbe sorolt honvédelmi és katonai célú terület övezettel érintett települések
a következők:
Hegyhátsál; Kenyeri; Kőszeg; Nádasd; Pápoc; Szombathely.
Észrevételt, módosító javaslatot nem tesz

Honvédelmi Minisztérium

A nagytérségi közlekedési hálózatokkal kapcsán kiépítendő folyosók nyomvonalainak
meghatározása nem tartozik a koncepció tárgykörébe, azonban az 5. sz. stratégiai cél
(Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő integráltság elmélyítése) leírását
kiegészítettük a települések lakott területeit érintő zavaró hatások minimalizálására
vonatkozó követelményekkkel.

Az észrevételt a Partnerségi Terven átvezettük.

A területfejlesztési koncepciónak rendezési-szabályozási funkciója nincs, így a
települések területein tervezett infrastrukturális fejlesztések térbeli rendjére nincs
hatással. A javaslat a megyei rendezési terv szintjén érvényesíthető, annak
figyelembevételére vonatkozó elvárásoknak a Vas Megyei Önkormányzat a
hatásköreihez mért módon eleget tesz.

választ nem igényel
választ nem igényel

75.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Körforgásos gazdaság fejlesztésével, energia- és klímapolitikával kapcsolatos észrevételek
A dokumentum 73. oldalán a 12.1. A megye fejlesztésének átfogó céljai pontban a "Stabil, válságálló, versenyképes gazdaság"
bekezdésben javasoljuk célként nevesíteni a körforgásos gazdaságra való áttérés régiós feltételeinek a megteremtését.
igen

77.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

78.

Jánosháza Város Önkormányzata

Innovációval és felsőoktatással kapcsolatos észrevételek
A koncepció több ponton említést tesz az alacsony KFI tevékenység arányára, illetőleg ennek növelési szándékára a gazdaság
több dimenziójában is. Javasoljuk a térségben a felsőoktatási bázison kialakuló tudástranszfer központok konkrét felmérését,
kifejezetten felhívva a figyelmet Győr-Moson Sporton és Zala megyékre. A koncepció esetében – bár említés szinten tartalmaz
fókuszterületet – javasolt ezen területek koncentrált azonosítása, amelyek illeszkednek a tudástranszfer központokhoz és a
megye erősségeihez, így kijelölve a dedikált fejlesztési irányvonalat, a megyei fejlesztések profilját KFI területen.
igen
Foglalkoztatással kapcsolatos észrevételek
A Partnerségi tervvel kapcsolatosan a legfontosabb észrevételünk az, hogy:
• a 2. oldalon: 10. "az érintett területi államigazgatási szervek közül" című pontnál, illetve
• a 3. oldalon: "az érintett államigazgatási szervek közül...." című felsorolásból
hiányzik a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. Nem sorolják fel a lehetséges partnerek között, holott az
innováció részét képező gazdaságfejlesztésben, foglalkoztatás bővítésében megkerülhetetlen partner, mivel e célokra érkező
bizonyos uniós források (pl. VINOP, VMOP) nem használhatóak fel a közreműködésük nélkül - javasoljuk a partnerek listájának
ismételt áttekintését.
nem
1. Javasolom a bentlakásos szociális intézményi férőhelyek számának bővítését, mivel egyre nagyobb igény mutatkozik az
idősek bentlakásos ellátására. Jánosháza város rendelkezik egy ilyen jellegű otthon kialakítására alkalmas épülettel és az épület
engedélyes terveivel.
igen

Jánosháza Város Önkormányzata

2. A turizmussal kapcsolatban javasolom kiemelni a kastélyok fejlesztését. A jánosházi Erdődy-Choron kastély állami
tulajdonban van, a felújítása tervben van, a 2015-ös kastélyprogramban szerepelt is, de sajnos kikerült belőle.
Önkormányzatunk részt venne a felújított kastély működtetésében, több elképzelésünk is van ezzel kapcsolatban (szálláshely,
kiállítóhely vagy vendéglátó egység kialakítása).

80.

Jánosháza Város Önkormányzata

3. A kerékpáros turizmus fejlesztésével kapcsolatban javasolom a Fertőd-Keszthely kerékpáros útvonal Vas megyei szakaszának
fejlesztését, a közutakon haladó kerékpáros nyomvonalak kiváltását kerékpárúttal, továbbá Jánosháza város bekapcsolását a
település közelében elhaladó Sopron-Balaton kerékpárút hálózatba.
nem

81.

Jánosháza Város Önkormányzata

4. Indokoltnak tartom szerepeltetni a területfejlesztési koncepcióban a 8-as és a 84-es főútvonalak további fejlesztését.

82.

Jánosháza Város Önkormányzata

83.

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály

84.

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály

76.

79.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

85.

Linde Gáz Magyarország Zrt

86.

MÁV Zrt.

igen

nem

5. A települések 40-50 éves ivóvíz-vezeték rendszerei elavultak. Fontos lenne ezeknek a cseréjét is tervezni, elvégezni, ezekre
forrást allokálni.
igen
a „Megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatának társadalmasításával összefüggő feladatok” című dokumentum Növény
és Talajvédelmi Osztály észrevétele: A termőföld minőségvédelme szempontjából a területfejlesztési koncepció felülvizsgálati
terve megfogalmazza azokat a követelményeket és elérendő célokat, (pl. szennyvízkezelés, okszerű műtrágya- és növényvédő
szerhasználat) amelyek a megye talajai és ivóvízbázisai jó állapotának megőrzéséhez szükségesek. A zöldmezős
nagyberuházások során mentett humuszos termőréteg funkciónak (termesztő közeg, humuszos felső szint vastagítása)
megfelelő felhasználása hozzájárulhat a termőterületek minőségének megőrzéséhez.
Földművelésügyi Osztály észrevétele:
A területfejlesztési koncepciót áttanulmányoztuk, a benne foglaltakkal egyetértünk, a kitűzött célok megvalósítását javasoljuk,
támogatjuk.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy egyeztettünk Répcelak város önkormányzatával és a Linde Gáz Magyarország Zrt.
megerősíti, hogy támogatja az Önök által tervezett elkerülő út megépítését. Az elkerülő út létesülésével
gyorsabb és biztonságosabb elérés lenne biztosított a Linde répcelaki telephelye és az M86 út között.
Kérésüknek megfelelően küldjük a kért adatokat, mely segíti felbecsülni a városba érkező személy és
teherforgalom számát és az elkerülő út létjogosultságát alátámasztani:
Telephelyre érkező napi forgalmi adatok:
kamion/tehergépkocsi: 40-50 db/nap
személygépjármű: 150-200 db /nap
„Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja” című tanulmány
• 101-es oldal 2.5.4. intézkedés: Oktatás, képzési program pontjához:
A megyei szintű vasútszakmai képzések létrehozását javasoljuk a Vas Megyei Szakképzési Centrumok (volt szakközépiskolai
képzés) szintjén. Javasoljuk oktatási helyszínként megvizsgálni Szombathely megyeszékhely mellett a térségben vasúti
szempontból kiemelt Celldömölk várost is.

A körforgásos gazdaság fejlesztésének célja az Élhető települések és javuló
környezeti állapot c. átfogó cél leírásában szerepel, emellet a jövőkép 2. pontjába is
beemelésre került.

A javaslatot a koncepció helyzetfeltárás felsőoktatásra vonatkzó fejezetében,
továbbá az 1. stratégiai cél leírásában szerepeltettük.

A partnerségi terv 2. oldalán a jogszabályban megnevezett véleményezésre jogosult
szervek felsorolása közvetlenül a minisztereket követően rögzíti a
kormányhivatalokat, illetve önálló szabályozó szerveket, amelyeket között szerepel a
Vas Megyei Kormányhivatal (amely az írásos megkeresés mellett szerepelt a
különböző célcsoportok számára meghirdetett online egyeztetési alkalmak
meghívottai - és résztvevői - között is).
A koncepció 6. sz. (Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése) stratégiai célját a
szociális ellátások kapcsán kiegészítettük a bentlakásos idősotthonok fejlesztésére
vonatkozó megállapításokkal.
A koncepció 3. sz (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai
attrakciók fejlesztésével) stratégiai célját kiegészítettük a kastélyok, kúriák turisztikai
célú hasznosításával. A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok
megjelenítése ugyanakkor nem a fejlesztési irányok kijelölését szolgáló
területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat következő lépcsőben
kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált területi program szintjén
történhet meg.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.
A koncepció 5. (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő integráltság
elmélyítése) stratégiai célja rögzíti - többek között - mindkét főútvonal, mint
nagytérségi kapcsolatot biztosító útvonal fejlesztését.
A javaslatot beépítettük a koncepció helyzetértékelésének vonatkozó fejezetébe,
továbbá a 4. sz. (A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) stratégiai cél
leírásába.

választ nem igényel

választ nem igényel

nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

nem

A javaslat nem a területfejlesztési koncepcióhoz érkezett. A megyei területfejlesztési
program kidolgozása során megvizsgáljuk a beépíthetőségét.

87.

88.

MÁV Zrt.

MÁV Zrt.

• 121-es oldal 2.7.1. intézkedés: A megye elérhetőségének javítása fejezete vonatkozásában:
Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal fejlesztésével egyetértünk. Fontos lenne hangsúlyozni, konkrétumokkal jelölni a fejlesztések
irányait. A pálya rekonstrukciójával realizálódna a pályasebesség emelése, a több központos állomások kiváltása megvalósulna
a biztosítóberendezés korszerűsítésével, a vasútvonal villamosítása, az utastájékoztatás fejlesztése szintén komoly előrelépést
jelentene. Állomáskezelő, sorompókezelői őrhelyet felszámolná a korszerű sorompóberendezés telepítése (Külsővat,
Szerecseny).
nem
„Vas megyei Településfejlesztési koncepció” című tanulmány
• 42-es oldal „Fenntartható közlekedés, intermodalitás, kerékpáros közlekedés” alfejezetben a MÁV Zrt. jövőbeni feladatait is
javasoljuk jeleníteni:
Volánbusz Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 2020. július 15-től átkerült a MÁV Zrt.-hez. Cél az államilag finanszírozott közösségi
közlekedés közúti és vasúti ága közötti szorosabb együttműködés, amelynek középpontjában az utas áll. A közösségi
közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszabb távon megvalósulhasson az egységes
autóbuszos és vasúti menetrend, a ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztése, valamint az egységes
jegyrendszer és utastájékoztatás.
igen

89.

MÁV Zrt.

90.

MÁV Zrt.

91.

MÁV Zrt.

• 43. oldal, 2. bekezdéshez: A vasút szerepének további erősítését jelentheti a Szombathely- Kőszeg agglomerációs tengely
elővárosi forgalmának nagyobb mértékben a vasútra történő terelése. Mivel a Szombathely - Kőszeg vasútvonal jelenleg fölös
kapacitással nem rendelkezik, a vasút szerepének erősítése érdekében infrastruktúrális fejlesztések szükségesek.
igen
• 60. oldal, 2. bekezdéshez: Ezzel összefüggésben - elsősorban a határon átnyúló ingázó forgalom szempontjából újragondolandó a Trianon által elvágott Szombathely - Oberwart - Friedberg vasúti kapcsolat lehetséges újjáépítése. A
tanulmány is említést tesz a határon átnyúló ingázó forgalom egy szegmenséről, a Vas megye - Oberwart, Vas megye - WienerNeustadt oktatási kapcsolatokról, amelyek jelenleg más alternatíva híján közúton realizálódnak.
igen
• 77. oldal, 2. bekezdéshez: Az eljutási idők csökkenését szolgálhatja a kétségkívül stratégiai fontosságú úthálózati felújítások
mellett - ott ahol indokolt-, az intermodális csomópontok kiépítése.
igen

92.

MÁV Zrt.

• 100. oldal táblázat, 3. sorhoz: A közforgalmú közlekedési szolgáltatások színvonalának javítása és az egyéni közlekedéssel
szemben versenyképesebb alternatíva létrehozása érdekében, ott ahol indokolt újabb intermodális csomópontok kiépítése.

93.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

94.

Országos Atomenergia Hivatal

igen

Nem tesz észrevételt, nincs kifogás
Az OAH a tárgyi vonatkozásban véleményezéssel nem
érintett államigazgatási szerv, a terület fejlesztési kérdéseiben nem
rendelkezik semmilyen kapcsolódó feladat- és hatáskörrel, ezért az eljárás
következő szakaszaiban nem kívánunk részt venni.

Paccor Kft.

100.

Paccor Kft.

2. A szombathelyi dolgozók kerékpáros bejárása nehézkes, elsősorban a piac és Puskás Tivadar utca közötti szakasz vegyes
közlekedési részei veszélyesek, egy átgondolt közlekedési fejlesztés jelentősen csökkentené a fennálló problémát.

nem

101.

Paccor Kft.

3. Ki kell emelni a Puskás Tivadar utca útminőségi és közlekedési gondjait. A parkoló autók, a közlekedő kerékpárosok, a
rengeteg teherautó, sajnos mind-mind egy-egy önálló veszélyforrás. Ennek megoldása, akár a Puskás Tivadar utca és a
környező utcák egyirányúsítása akár megoldást is jelenthetne a problémára, de persze ez csak egy javaslat.

nem

96.

Opel Szentgotthárd Kft.

97.

Opel Szentgotthárd Kft.

98.

Opel Szentgotthárd Kft.

A koncepció helyezetelemzésének 5.1 pontját kiegészítettük a SzombathelyOberwart vasútvonallal kapcsolatban felmerült helyraállítási szándékokra történő
utalással.
Az észrevételt a koncepció 2. (A térségi (al)központok dinamizálása és elérhetőségük
javítása) stratégiai céljának leírásába beépítettük.

Az észrevételt beépítettük.

választ nem igényel

99.

Opel Szentgotthárd Kft.

A helyzetelemzés 5.1 fejezetét a javaslat értelmében kiegészítettük. koncepció
stratégiai célrendszerének 5. (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) stratégiai céljában szerepelnek a közösségi közlekedés
összehangolt fejlesztésére vonatkozó célok, amelyeket kiegészíttettünk a a ráhordó
hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztésével.
A javaslatot a koncepció 2. (A térségi (al)központok dinamizálása és elérhetőségük
javítása) stratégiai célja közé példaként beépítettük, azonban a konkrét fejlesztési
lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési irányok kijelölését
szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat következő
lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált területi program
szintjén történhet meg.

választ nem igényel

Az Opel Szentgotthárd Kft az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületövezetébe tartozik. A termelés
hatékonyságának növelése folyamatában vagy esetleges jövőbeli beruházások kapcsán fennállhat a lehetőség, hogy az építési
telek beépítettségének mértékében vagy a zöldfelületi arányban adott esetben nem tudjuk teljesíteni az idevonatkozó országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban az OTÉK) 2.
mellékletében meghatározott értéket. Ezzel kapcsolatban kérjük annak megerősítését, hogy Vas megye területrendezési
tervének 8. paragrafusában feltüntetett eltérés íly módon az Opel Szentgotthárd Kft-re is érvényesíthető.
A megújuló energiaforrások és az elektromos mobilitás támogatásának területén javasolnánk a megye egész területén
elektromos gépkocsi-töltőállomások erőteljes fejlesztését valamint aktívabb napenergia hasznosítási támogatásokat, amellyel
elősegítenénk Vas megye hosszú távon fenntartható és csökkentett károsanyag kibocsájtással járó energiaellátását. Ezzel
kapcsolatban szükségét érezzük, hogy a területfejlesztési tervezetben helyet kapjanak új városi parkok, zöldterületek létesítése
és a meglévők fejlesztése.
A megyeszékhely, Szombathely gépkocsiforgalomból eredő környezeti terhelésének csökkentése érdekében javasolnánk a
várost minden oldalról körülvevő körgyűrű kiépítését, amely szervesen csatlakozna a már megépült vagy tervezett
úthálózathoz. Ezzel egyidejűleg lehetőség nyílna a belvárosi utcák autósforgalom mentesítésére és a forgalmi sebesség
csillapítására.
A megyei területfejlesztési koncepciónak erőteljesen támogatnia kell a „Smart-City” kezdeményezést a lakosság és a
vállalkozások digitális kompetenciájának fejlesztésével, amely a beruházások, a gazdaságfejlesztés, az életminőség és végső
soron a versenyképesség szempontjából előnyt tud biztosítani a megye településeinek.
1. Megoldandónak tartjuk, egy a jelenleginél hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb közösségi közlekedést. A dolgozóink 47%-a
Szombathely 2o-25 km-es agglomerációjából bejáró munkatárs, akik különösen a hétvégén jelentős időráfordítással érik el
munkahelyüket. Van olyan dolgozónk, aki a hétvégi 17.45-ös műszakkezdéshez 15.3o-kor el kell induljon, hogy Szombathelyen
a megadott időben munkába tudjon állni.

95.

A javaslat nem a területfejlesztési koncepcióhoz érkezett. A megyei területfejlesztési
program kidolgozása során megvizsgáljuk a beépíthetőségét.

nem

igen

nem

nem

nem

A javaslat nem a területfejlesztési koncepció tárgykörét érinti.

A koncepció 4. sz. (A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) stratégiai célját
kiegészítettük a nyilvános e-töltőhálózatok kiépítésének igényével.
A koncepció 1. sz. (Szombathely és vonzáskörzetének dinamizálása és a város
élhetőségének fokozása) stratégiai célja jelenleg is tartalmazza a körgyűrű teljessé
tételére, valamint a városi területek zsúfoltságának csökkentésére vonatkozó
utalást.
A koncepció 1. sz. (Szombathely és vonzáskörzetének dinamizálása és a város
élhetőségének fokozása) stratégiai célja jelenleg is tartalmazza a "Smart City"
megoldások jelentőségére vonatkozó utalást.
A koncepció 2. sz. (A térségi (al)központok dinamizálása és elérhetőségük javítása)
stratégiai céljában szerepelnek a térségi központok elérhetőségének javítását
szolgáló, a közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó utalások.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

102.

Paccor Kft.

103.

Paccor Kft.

104.

Paccor Kft.

105.

Paccor Kft.

106.

Paccor Kft.

107.

Petőmihályfa

108.

Petőmihályfa

4. Az ipartelepi autóbuszközlekedést a Paccor-on kívül sok egyéb cég is igénybe veszi, viszont csak nehézkesen illeszthető a
cégek munkarendjébe. Jó lenne a Vezetés által kezdeményezett koordináció.
nem
5. Jelentős lenne a szakmunkás igény. Ennek kapcsán is nyitottak vagyunk szakmai gyakorlatok bonyolítására, részt vennénk a
tematikák kidolgozásában stb.
6. Hasonlóan az ország egyéb területeihez, Szombathelyen is jelentős a nyelvtudó, idegen nyelvet beszélő munkatársak hiánya.
Ebben, sajnos nem tudunk javaslatot tenni, de megerősítjük azt a törekvést, hogy a nyelvet beszélő lakosok száma a jövő
Magyarországa és Vas Megye jövőképe szempontjából elengedhetetlen.
nem
7. Támogatjuk a megye közlekedésének és közlekedésbiztonságának a javítását, kiemelten az M 86-Köszeg-S31 Oberpullendorf
gyorsforgalmú út építésének felgyorsítását.
8. Szombathely és vélhetően a megye iparának egy jelentős része koncentrálódik a területen. A döntően 3 műszakos, folyamatos munkarendhez igazodó egészségügyi ellátás jelentős előrelépést jelenthet.
nem

igen

A koncepció 2. sz. (A térségi (al)központok dinamizálása és elérhetőségük javítása)
stratégia célja tartalmazza a vállalkozások letelepedéséhez szükséges
infrastrukturális feltételek fejlesztésére vonatkozó igényt, amelyet kiegészítettünk az
önkormányzati kompetenciába tartozó feladatokra történő utalással.

igen

A koncepció 2. sz. (A térségi (al)központok dinamizálása és elérhetőségük javítása)
stratégia célja tartalmazza az ipari területek fejlesztésére vonatkozó utalást, amelyet
kiegészítettünk a lakóterületekre gyakorolt zavaró hatások elkerülésére vonatkozó
utalással.

igen

Az Élhető települések és javuló környezeti állapot c. átfogó cél leírását
kiegészítettük.

igen

A javaslatot beépítettük.

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége

10.2 pont 3) bekezdéshez kapcsolódóan javasolom, hogy a koncepció az iparterületek
önkormányzati kialakítása és fejlesztése lehetőségének megteremtésére, az ehhez
szükséges Eu-s ill. hazai források elérhetőségének biztosítására is térjen ki
10.2 Pont 9) bekezdés témájához kapcsolódóan javasolom a városi iparterületekhez
közeli lakóterületek környezetterhelésének csökkentése érdekében a kettő és négy
számjegyű utakhoz kapcsolódó iparterületek megközelítését szolgáló, lakóerületek
elkerülését, tehermentesítését jelentő elkerülő utak - Eu-s és hazai források
bevonásával történő - létesítését, fejlesztését célként megjeleníteni
12.1 pont Elhető települések és javuló környezeti állapot fejezetben a téma
jelentőségénél fogva javasolom a környezetvédelmi alapinfrastruktúra kapcsán a
csapadékvíz elvezetés, továbbá a parkoló felületek és zöld-és a kék infrastruktúra
fejlesztését átfogó célként is megjelölni.
„Turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével” fejezethez az alábbi – kékkel írt javaslatokat tesszük : „Törekedni kell emellett a kisebb jelentőségű fürdők kapacitásainak és kínálatának fejlesztésére, a Rába
által kínált lehetőségek kiaknázásra, továbbá a horgászturisztikai kínálat további bővítésére is.” A családi horgászturizmus
erősítése érdekében Vas megye azon horgászvizeinél, ahol szabadvízi strand is működik, vagy esetleg kialakítható strand ott
kiemelt figyelmet kell fordítani a strandok és a hozzákapcsolódó infrastruktúrák korszerű megújítására, kiépítésére. (Pl.:
Döröskei víztározó, Vadása-tó, Hársas-tó, Gersekaráti Sárvíz-tó, Szajki tavak…)
Javasolt kisléptékű fejlesztések: vizesblokk/ok felújítása, létesítése családbarát szempontok alapján, kiemelten kezelve a
kisgyermekkel használható vizesblokkok kialakítását; baba-mama szoba létesítése; vízbejutás feltételeinek javítása; zöldterületi
felületek, közlekedési infrastruktúra fejlesztése; utcabútorok, kültéri elemek megújítása, telepítése, cseréje, öltözőkabinok és
beltéri öltözők felújítása, újak létesítése családbarát szempontok alapján, kültéri zuhanyzók felújítása, létesítése, tájékoztató
információs pontok létrehozása (pl. iránymutató táblák, vízszint, vízminőség, hőfok jelző táblák, felületek), továbbá a pénztár és
bejárat egységes arculatának kialakítása wifi elérhetőség biztosítása (térítésmentes wifi hálózat kialakítása); árnyékolók,
napvitorlák beszerzése, kihelyezése.

nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége

„Ennek szükségességét jól példázza a belföldi vendégforgalom növekvő részaránya, amely igényeinek kielégítésére a
világméretű járványhelyzetek negatív hatásainak mérséklése érdekében is törekedni kell, kiemelten a kerékpáros-, bakancsos-,
vízi- és horgászturizmus feltételrendszerének, és a hozzá kapcsolódó kínálat (szálláshely, vendéglátás,
ajándéktárgykereskedelem) javításával. A vallási, gyalogos, kerékpáros turizmus kapcsán változatlanul fontos, hogy a
térségeket átszelő útvonalak bekapcsolják a megyét az európai léptékű rendszerekbe (pl. EuroVelo hálózat, Alpannonia út,
Mária út, Eurohorse hálózat).” A horgászturizmus és a megyei horgászlétszám dinamikus növekedése miatt a vízparti
infrastruktúra fejlesztését azon közjóléti vízterületek ( Sárvári -, Kőszegi Csónakázó-tó, Rábasömjéni, Nagypiriti kavicsbányató…stb.) esetében továbbra is kiemeleten kell kezelni, ahol az elmúlt években nem tudott megvalósulni fejlesztés. A tervezett
fejlesztések célja továbbra is, hogy a megújításra kerülő horgásztavak és környezetük az idelátogatók rekreációs igényeit minél
jobban kiszolgálják, rendezettebb körülményeket biztosítsanak a szabadidő eltöltéséhez segítve a természethez közeli
állapotok kialakítását, törekedve annak megtartására. Fontos cél a mozgásukban korlátozottak számára megfelelő
horgászállások kiépítése is megvalósuljon az egyes horgásztavaknál. A tavak vízpartjának horgászturisztikai fejlesztése
érdekében a tervezett projektek keretében az utak, parkolók, rézsűk, műtárgyak karbantartására, valamint padok, pihenő
helyek, információs táblák, rendezvényterek, horgászhelyek kialakítását kell támogatni.
nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

Sárvár Város Önkormányzata
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Sárvár Város Önkormányzata
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Sárvár Város Önkormányzata
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Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége

114.

A képzett szakmunkások hiánya a SWOT analízis gyengeségei között szerepel.

nem

nem
Petőmihályfai zártkertben Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra turisztikai pihenőhelyet szeretne kialakítani.

113.

választ nem igényel

választ nem igényel
Az egészségügyi ellátás szervezésével kapcsolatos kérdések nem tartoznak a
koncepció tárgykörébe.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

Az Önkormányzat szeretné felújítani a tulajdonában lévő 24 hrsz. belterületi ingatlant, amely kivett közterület művelési ágként
szerepel.

109.

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.
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Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A koncepció 2.9. Árvíz- és belvízveszély, fakadóvíz, vízkárelhárítás fejezetében leírja, hogy
„folyamatban lévő árvízvédelmi fejlesztések (töltésmagasítás, mederbiztosítás,
műtárgyrekonstrukció) eredményeként Szentgotthárd, Körmend és Sárvár térségében
egyaránt javult az árvízi biztonság”. Ezt a szöveget javasolom kiegészíteni a következővel:
„A Rába-folyó árterében továbbra is meglévő árvízi kockázati helyszín Csákánydoroszló
község Dózsa-liget nevű településrésze. ”
10.2 A megye lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása, és ezek alapján a lehetséges
cselekvési területek azonosítása fejezetet javasolom kiegészíteni a következő alponttal: „A
helyi katasztrófavédelem rendszerének felkészítése a hőhullámokkal, árvizekkel járó
feladatokra - vízkárelhárítási tervek kidolgozása, előrejelző-monitoring rendszerek
fejlesztése, védelmi szervezetek felszerelése, gyakorlatok végrehajtása - ezen keresztül a
helyi közösségek önszerveződésének és klímatudatosságának erősítése”
12.1. A megye fejlesztésének átfogó céljai fejezet , Élhető települések és javuló környezeti
állapot alfejezetében „a klímaváltozás hatásaira történő felkészülés mind a hatások
modellezése, mind a vállalkozások, az intézmények és a lakosság tájékoztatásával,
szemléletformálással, illetve az infrastruktúrák fejlesztésének szintjén is beavatkozásokat
igényel” mondatot alábbiak szerint kiegészíteni. „A klímaváltozás hatásaira történő
felkészülés mind a hatások modellezése, mind a védelmi tervezés, mind a vállalkozások, az
intézmények és a lakosság tájékoztatásával, szemléletformálással, illetve az infrastruktúrák
fejlesztésének szintjén is beavatkozásokat igényel.”
12.1. A megye fejlesztésének átfogó céljai fejezet , Élhető települések és javuló környezeti
állapot alfejezetet javasolom kiegészíteni a következő bekezdéssel. „A megye teleülésein
élők biztonságának növelése érdekében a településfejlesztési eljárások során
nyomatékosan érvényesíteni kell a tűzmegelőzési követelményeket és a beavatkozáshoz
szükséges feltételek figyelembe vételét illetve javítását. Szükséges a biztonságos
energiaellátás, valamint a közmű- és közszolgáltatások feltételeinek megteremtése és
fenntartása. A veszélyes ipari üzemek és a küszöbérték alatti üzemek
környezetbiztonságának elősegítése érdekében az érintett önkormányzatoknak
hangsúlyt kell fektetni az üzemeltetőkkel és a hatóságokkal történő konzultációkra. A Vép város területén 2017. szeptember 13án bekövetkezett nagy környezetszennyezést
okozó vasúti szállítási balesethez hasonló események megelőzése érdekében szükséges a
szállítási útvonalak rendszeres állapotfelmérése és koncepcionális fejlesztése.”
15. A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere, a koncepció üzenetei fejezetben szerepelő,
a területfejlesztési koncepció üzenetei az egyes szereplők számára című táblázat Civil
szervezetek, egyházak sorában szerepelő szöveg kiegészítését javasolom az alábbi mondattal:
„Önkéntes tűzoltó egyesületek, önkéntes mentőszervezetek létrehozásával járuljanak
hozzá a klímaváltozás okozta kockázatok csökkentéséhez, a település önvédelmi
képességének növeléséhez.
15. A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere, a koncepció üzenetei fejezetben szerepelő,
a területfejlesztési koncepció üzenetei az egyes szereplők számára című táblázatot javasolom
kiegészíteni egy új sorral : Katasztrófavédelem: A helyi önkormányzatok, civil szervezetek, állampolgárok
szélesebb körű bevonása a megelőzés, a felkészülés, a beavatkozás
és a helyreállítás feladataiba (önkéntes tűzoltó egyesületek,
önkéntes mentőszervezetek létrehozása, felszerelése, felkészítése),
ezzel jelentősen csökkenteni a vészhelyzetekre történő válaszadások
reakcióidejét.
A települések valós kockázatbecslésen alapuló veszély-elhárítási
tervezési és felkészülési feladatok végrehajtása.

nem

A hivatkozott fejezet rögzíti, hogy árvízvédelmi szempontból Csákánydoroszló,
Gasztony és Rátót továbbra is védelemre szorul.

részben

A koncepció 11. fejezet (jövőkép) klímaváltozás hatásaira vonatkozó pontját
kiegészítettük a hőhullámok, árvizek kezelésére vonatkozó észrevételekkel. Az
Élhető települések és javuló környezeti állapot átfogó cél utal a lakosság
klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálásának szükségességére.

igen

Az észrevételt átvezettük.

részben

Az hivatkozott átfogó célt kiegészítettük a katasztrófavédelmi követelmények
fokozott figyelembe vételének igényével.

igen

Az észrevételt átvezettük.

nem

A hivatkozott fejezet a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatóban rögzített
célcsoportok felé megfogalmazandó üzenetekre fókuszál, új célcsoportok
beemlésével a dokumentum túllépné az előírt terjedelmi korlátokat. A javaslatban
szereplő üzenet tartalma részben átfed az előző észrevétellel, amelyet átvezettünk a
dokumentumon.
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Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

121.

Mint az itt élők számára köztudott, Szombathely Szent Márton városa a segítés városa. Ebből kiindulva szeretnénk kérni, hogy
az évekkel ezelőtt elkezdett és félbemaradt akadálymentesítési projektet lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek folytatni. Az
említett projekt kezdetekor ígéretet kaptunk arra, hogy a látássérültek – mozgássérültek – idős emberek közlekedését
biztonságosabbá tegyék azzal, hogy a jelzőlámpás útkereszteződéseket beszélő jelzőlámpákkal és taktilis járdajelekkel látják el.
A tervek szerint ezen projekt 5 éve alatt 50 csomópontot akadálymentesítettek volna, ez a város szinte egész területét lefedte
volna. Sajnos az alultervezett költségvetés miatt az erre szánt pénz csak 21 gyalogátkelő hangos és 9 gyalogátkelő fizikai
akadálymentesítése valósult meg. Ezúton szeretnénk kérni, hogy a tervezésben velünk együttműködve folytatódjon ez a
nagyszerű kezdeményezés. A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete a Vas Megyei Mozgássérült Egyesülettel
együttműködve szakmai tanácsaival tudná tolmácsolni a Műszaki Osztály felé a biztonságos közlekedéshez szükséges
igényeinket. A megfelelően akadálymentesített gyalogátkelők könnyebbé és biztonságosabbá tennék az áthaladást a
látássérültek, a mozgásukban korlátozott – mozgássérült - vagy idős emberek számára, továbbá a babakocsival közlekedők
Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete részére is. Így az akadálymentesítés megvalósításával több nagy társadalmi csoport számára válna élhetőbbé a város.
nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

122.

Léteznek egyéb informatikai eszközök-megoldások, amelyek alkalmazása sokat segíthetne a látássérült emberek
közlekedésének biztonságosabbá tételében. Ilyen például a többnyire működő utastájékoztató rendszer az autóbuszokon,
amely bemondja a következő megállót. A buszmegállóban a menetrend táblák infokommunikációs akadálymentesítésére is
voltak kezdeményezések, sajnos ezen megoldások ma már nem működnek. Ezek helyreállítása is fontos lenne számunkra. Több
városban létező megoldás az, hogy a látássérült személy okostelefonjának segítségével tudja használni a menetrendet, esetleg
Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete távirányító segítségével lekérdezni az éppen beérkező autóbusz számát.
részben

123.

A látássérültek és mozgássérültek szempontjából kiemelten fontos lenne irodáink és klubhelyiségeink megközelítésére szolgáló
Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete útvonalakon a járdák burkolatának helyreállítása (Széll Kálmán, Szelestei és Vörösmarty utcák).
nem

124.

125.

A látássérültek ügyintézése során többször felmerül az a probléma, hogy ha el is tudunk jutni egy hivatalos helyre
(kormányablakba, hivatalba, postára vagy bankba), a bejárat után mindenképpen segítségre szorulunk ügyünk intézéséhez,
mert nem találjuk a sorszámkiadó automatát, ha megtalálnánk, sem tudjuk használni, mert nem ad hangtámogatást. De ha
ezen probléma leküzdéséhez segítséget is kaptunk, akkor sem tudjuk, hogy mikor és melyik ablakhoz kell odamennünk. Jó
lenne, ha számunkra is használhatóan, hangtámogatással látnák el ezeket a rendszereket. Pozitív példaként említjük meg az
OTP bankfiókokat, ahol a különféle sérültségi csoportba tartozó személyekkel bánni képes, velük megfelelően foglalkozni tudó
Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete ügyintézőket is alkalmaznak. Ezen ügyintézőkhöz tapintható padozati jel vezet. Ez nagyban növeli a sérült emberek önállóságát. részben
A 2021- 2027 programperiódusra a ZIKOP - Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Programban 2020 december 16-án a
társadalmi egyeztetésre bocsátott ZIKOP-2.1.1 Viziközmű rendszerek és a zöld-kék iinfrastruktúra felhívás célja a felszíni vizek
minőségének javítása, a Víz Keretirányelv és az uniós irányelveknek való megfelelés, a viziközmű hálózatok hatékonyságának
növelésére, a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítására, víztakarékosság és ellátásbiztonság, valamint a települési zöld-kék
infrastuktúra kialakításának megvalósítása. Tekintettel arra, hogy a jövőben ezen célokon keresztül valósítható meg EU-s
támogatásból a Koncepcióban Vas megye egyes környezetfejlesztési szempontjainak, javasoljuk ezt az Operatív Programot is
Vasivíz Zrt.
beilleszteni a fejezetbe.
nem

Vasivíz Zrt.

A gyengeségek környezetfejlesztési szempontból: Kérjük kiegészíteni, hogy a településeken már meglévő csatornahálózatokon
infiltrációs problémák vannak, illetve a szennyvíztisztító telepek sok esetben elavultak, ezért a már meglévő
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek rekonstrukciója szükséges. A meglévő ivóvízhálózatok elavultsága miatt
vízveszteség van, ezért a gerincvezetékek ütemezett cseréje, illetve a horganyzott bekötővezetékek cseréje szükséges.
igen
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A lehetőségek környezetfejlesztési szempontból: Kérjük kiegészíteni meglévő szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint
ivóvízellátási rendszerek rekonstrukciójával, figyelemmel a gyengeségekben megadott problémák minimalizálására, továbbá a
szennyvíziszap energetikai felhasználásával, illetve a szennyvíziszap végfelhasználásával és mezőgazdasági elhelyezésével.
igen
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126.

A koncepció horizontális jellegű fejlesztési céljai között szereplő, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó pontot kiegészítettük a fejlesztések
akadálymentesítésére vonatkozó igény rögzítésével.
A koncepció az 5.sz. Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő integráltság
elmélyítése c. stratégiai célja a közösségi közlekedés fejlesztésének tárgykörében
utal az utastájékoztatási és közlekedésbiztonsági rendszerek fejlesztésére. Az egyes,
EU-forrásból finanszírozott fejlesztések kapcsán a fizikai és infokommunikáció
akadálymentesítés szempontjai, mint horizontális követelmények minden esetben
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.
A koncepció horizontális jellegű fejlesztési céljai között szereplő, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó pontot kiegészítettük a fejlesztések
akadálymentesítésére vonatkozó igény rögzítésével.
Az egyes, EU-forrásból finanszírozott fejlesztések kapcsán a fizikai és
infokommunikáció akadálymentesítés szempontjai, mint horizontális követelmények
minden esetben érvényesítendőek.
Konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

A 2021-2027 közötti EU-s költségvetési periódus keretében induló operatív
programok lehetőségeinek számba vétele Pénzügyminisztérium által előírt
terjedelmi korlátok okán nem a megyei területfejlesztési koncepció, hanem a
megyei területfejlesztési program szintjén történik meg.

A koncepció helyezetelemzésének 5.2 pontját és 5.3 pontját, valamint a 4. sz.
stratégiai célt kiegészítettük a hálózatokra és tisztítókra vonatkozó rekonstrukciós
igényekkel.
A 4. sz. stratégiai célt kiegészítettük a hálózatokra és tisztítókra vonatkozó
rekonstrukciós igényekkel. (A felvetés nem a SWOT analízis lehetőségeket bemutató
táblázatához illeszkedik, tekintettel arra, hogy azok külső körülményeket
rögzítenek.)
A 4. sz. stratégiai célt kiegészítettük a hálózatokra és tisztítókra vonatkozó
rekonstrukciós igényekkel. (A felvetés nem a SWOT analízis veszélyeket bemutató
táblázatához illeszkedik, tekintettel arra, hogy azok külső körülményeket
rögzítenek.)
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Vasivíz Zrt.

A veszélyek környezetfejlesztési szempontból: Kérjük kiegészíteni a meglévő szennyvízhálózatok elavultsága miatti esetleges
környezetszennyezéssel, illetve hálózati veszteségek miatti problémákkal.
igen
A megye lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása és ezek alapján a lehetséges cselekvési területek azonosítása: A hetedik,
a környezetvédelmi alapinfrastruktúrára vonatkozó bekezdést kérjük kiegészíteni az elöregedett, elavult közműhálózatok
rekonstrukciójának szükségességével az infiltráció és az exfiltráció csökkentése, a meglévő vízbázisok védelme érdekében.
Szükséges a meglévő szennyvíztisztító telepek hatásfokának növelése, kapacitásának fejlesztése és modernizálása az elő
vízfolyások terhelésének csökkentése érdekében.
igen

130.

Vasivíz Zrt.

A megye jövőképe: Kérjük kiegészíteni a felsorolást a meglévő vízbázisok védelmének megteremtésével, a szennyvízelvezetési
és -tisztítás kiterjesztésével és modernizálásával a teljes megye területén, annak érdekében, hogy a jövő generációja számára
Vas megye egyik legfontosabb kincsét, a vízkincset hosszú távon megőrizhessük.
igen

A 4. sz. stratégiai célt kiegészítettük a hálózatokra és tisztítókra vonatkozó
rekonstrukciós igényekkel. (A felvetés nem a SWOT analízis veszélyeket bemutató
táblázatához illeszkedik, tekintettel arra, hogy azok külső körülményeket
rögzítenek.)
A 4. sz. stratégiai célt kiegészítettük a hálózatokra és tisztítókra vonatkozó
rekonstrukciós igényekkel. (A felvetés nem a lehetséges fejlesztési irányokat
összefoglaló felsoroláshoz illeszkedik, tekintettel arra, hogy azok általánosabb
célokat, irányokat rögzítenek.)

Vasivíz Zrt.

A megye fejlesztésének átfogó céljai: Élhető települések és javuló környezeti állapot: Az első bekezdést kérjük kiegészíteni az
elöregedett, elavult közműhálózatok rekonstrukciójának szükségességével az infiltráció és az exfiltráció csökkentése, a
meglévő vízbázisok védelme érdekében. Szükséges a meglévő szennyvíztisztító telepek hatásfokának növelése, kapacitásának
fejlesztése és modernizálása az elő vízfolyások terhelésének csökkentése érdekében. A második bekezdésnél a zöld-kék
infrastruktúra részt kérjük kiegészíteni az egyesített rendszerű szennyvízhálózatok csapadékvíz terhelésének csökkentésével, a
tisztított szennyvizek zöldterületek öntözésére történő felhasználásával, valamint a belterülei csapadékvizek helyben
tartásával. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó részt kérjük kiegészíteni a Szombathely, Körmendi úti volt hulladéklerakó
rekonstrukciójának szükségességével a Szombathely újperinti vízbázis védelme érdekében.
részben

A környezeti állapotra vonatkozó átfogó célt kiegészítettük a csapadékvízgazdálkodási rendszerek javításával.
A 4. sz. stratégiai célt kiegészítettük a hálózatokra és tisztítókra vonatkozó
rekonstrukciós igényekkel. (A felvetés nem az átfogó célok leírásához illeszkedik,
tekintettel arra, hogy azok általánosabb célokat, irányokat rögzítenek.)
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos konkrét, projektszintű javaslat megjelenítése
nem a fejlesztési irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a
programozási folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési
program, illetve integrált területi program szintjén történhet meg.
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12.2 A megye fejlesztési stratégiai céljai: 1. Szombathely és vonzáskörzetének dinamizálása és a város élhetőségének fokozása:
A közszolgáltatások kategóriában kérjük az ivóvízellátást és a szennyvízelvezetést és - tisztítást is kiemelten kezelni és az
alábbiak szerinti kiegészítéseket a fejezetbe beilleszteni: ° A belvárosi egyesített csatorna szétválasztásával a szennyvízhálózat
csapadékterhelése érdekében. ° A Szombathely-Kőszeg regionális rendszeren keletkező szennyvíz szennyvíztisztító telepre
juttatása belváros kikerülésével. ° A "smart city" megoldások közé javasoljuk az ivóvízhálózati nyomásmenedzsment
kialakítását és a távleolvasást beilleszteni. ° Kőszegi Rőti-völgy sérülékeny vízbázisából adódó problémák hosszútávú
megoldása, Kőszeg biztonságos vízellátása érdekében egy párhuzamos távvezeték kiépítése a Szombathely-Kőszeg vízellátó
rendszerről a Perenye-Kőszeg és Szombathely-Perenye között megfelelő vízmennyiséget és nyomást biztosító gépészeti
berendezésekkel.
2. A térségi (al)központok dinamizálása és elérhetőségük javítása: Az infrastruktúrára vonatkozó részt kérjük kiegészíteni a
hiányzó szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek kiépítésével, az ivóvízminőség javítása érdekében szükséges
beruházásokkal.
5. Környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása: Kérjük kiegészíteni az elöregedett, elavult közműhálózatok
rekonstrukciójának szükségességével az infiltráció és az exfiltráció csökkentése, a meglévő vízbázisok védelme érdekében.
Szükséges a meglévő szennyvíztisztító telepek hatásfokának növelése, kapacitásának fejlesztése és modernizálása az elő
vízfolyások terhelésének csökkentése érdekében.
6. Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése: Kérjük kiegészíteni a vezetékes ivóvízellátási, valamint a szennyvízelvezetési és tisztítási közszolgáltatásokkal is az előzőekben megadottak szerint: ° Az elöregedett, elavult közműhálózatok
rekonstrukciójának szükségességével az infiltráció és az exfiltráció csökkentése, a meglévő vízbázisok védelme érdekében. ° A
meglévő szennyvíztisztító telepek hatásfokának növelése, kapacitásának fejlesztése és modernizálása az elő vízfolyások
terhelésének csökkentése érdekében. ° A szennyvíziszap energetikai felhasználásával, illetve a szennyvíziszap
végfelhasználásával és mezőgazdasági elhelyezésével. ° Az egyesített rendszerű szennyvízhálózatok csapadékvíz terhelésének
csökkentésével, a tisztított szennyvizek zöldterületek öntözésére történő felhasználásával, valamint a belterültei csapadékvizek
helyben tartásával.
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13. A célrendszer koherencia vizsgálata: A környezetvédelmi alapinfrastruktúra javítása pontot kérjük a meglévő ivóvízellátási,
valamint a szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek rekonstrukciójával és modernizálásával kiegészíteni.
nem

Vasivíz Zrt.

13.2 Külső koherencia vizsgálata: A 86. oldalon környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása pontot kérjük a meglévő
vízközművek rekonstrukciójával és modernizálásával, a szennyvíziszap energetikai felhasználásával, illetve a szennyvíziszap
végfelhasználásával és mezőgazdasági elhelyezésével kiegészíteni.
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Pénzügyminisztérium Területfejlesztési
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Pénzügyminisztérium Területfejlesztési
Tervezési Főosztály

nem

Az egyesített csatornahálózat szétválasztására vonatkozó észrevételet az adott
stratégiai cél leírásába beépítettük, a többi konkrét, projektszintű javaslat
megjelenítése nem a fejlesztési irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési
koncepció, hanem a programozási folyamat következő lépcsőben kidolgozandó
területfejlesztési program, illetve integrált területi program szintjén történhet meg.
A szennyvízelvezetési rendszerek hiányosságainak oldása a 4. sz. stratégiai cél (A
környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) leírásában kapott helyet, a 2.
stratégiai cél az alközpontok elérhetőségének javítására vonatkozik.

igen

A 4. sz. stratégiai célt kiegészítettük a hálózatokra és tisztítókra vonatkozó
rekonstrukciós igényekkel.

részben

nem

nem

15. A fejlesztés eszköz-és intézményrendszere, a koncepció üzenetei: A 100. oldalon a Környezet- és természetvédelem pontot
kérjük a meglévő vízközművek rekonstrukciójával és modernizálásával, a szennyvíziszap energetikai felhasználásával, illetve a
szennyvíziszap végfelhasználásával és mezőgazdasági elhelyezésével kiegészíteni.
nem
Kérjük a területfejlesztési dokumentumokban a 2021-2027 programozási időszakban megjelenő programok neveit módosítani. igen
A véglegesítést kérjük annak figyelembevételével elvégezni, hogy a területfejlesztési koncepció és program megfelelően
megalapozza a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz (TOP Plusz) kapcsolódóan készülő megyei integrált
területi programot, minden olyan fontos szempont és cél legyen benne, beleértve a területi beavatkozásokat, amelyekkel a
tervdokumentumok illeszkedése, kapcsolódása, egymásra épülése biztosítható.

igen
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Javasoljuk a területi célrendszer hangsúlyosabb megjelenítését, figyelembe véve az OFTK-ban megjelenő tértípusokat, valamint
a tervezési útmutatóban szereplő javaslatokat.
igen
Kiemelt figyelmet javaslunk fordítani a legkevésbé fejlett térségek és települések, így a kedvezményezett és a fejlesztendő
járások hangsúlyosabb megjelenítésére a térségi felzárkóztatás szempontjának erősítése érdekében.
igen
Kiemelt figyelmet javaslunk fordítani a városfejlesztésre, összhangban a 2021-2027-es programozási időszak fenntartható
városfejlesztési céljával. A városfejlesztés és várostérségek esetében különösen fontos a területfejlesztési tervek és az ITP
összhang biztosítása. A városfejlesztési tartalom tervezésekor javasoljuk figyelembe venni az OFTK városfejlesztési célokhoz és
szempontokhoz történő illeszkedést.
igen
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Észrevételek a területfejlesztési koncepció helyzetelemző részéhez:
• A 32. oldalon lévő táblázatban az adatok 2016-os évből származóak. Javasoljuk a frissebb adatok használatát, ha elérhetőek.

141.

Az ivóvízellátási-, valamint a szennyvízelvezetési rendszerek hiányosságainak oldása
a 4. sz. stratégiai cél (A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) leírásában
kapott helyet, a 6. stratégiai cél az közszolgáltatások javítására vonatkozik.
A koherencia-vizsgálatra vonatkozó fejezet célja a korábbi fejezetekben rögzített
fejlesztési irányok és célok vizsgálata, melyek között szerepelnek a
szennyvízkezeléssel kapcsolatos törekvések.
A koherencia-vizsgálatra vonatkozó fejezet hivatkozott táblázatának célja a korábbi
fejezetekben stratégiai célok és az EU szakpolitikai céljainak koherencua-vizsgálata,
melynek részletezettségi szintje terjedelmi okok miatt nem teszi lehetővé az
javaslatban foglalt észrevétel beépítését.
A területfejlesztési koncepció üzenetei tömör megfogalmazással foglalják össze az
egyes tématerületek számára megfogalmazott fejlesztési igényeket, melyek
részletezettségi szintje terjedelmi okok miatt nem teszi lehetővé az javaslatban
foglalt észrevétel beépítését.
A dokumentumban szerepő operatív programok megnevezését módosítottuk.
A koncepció 1. sz., a megyszékhely fejlesztésére vonatkozó stratégiai célját
kiegészítettük a város-vidék kapcsolatrendszeréből fakadó speciális területfejlesztési
beavatkozások szükségességével. A stratégia célok között szereplő 3 db területi cél
hozzájárul a progromozás további lépéseiben kifejtendő területi beavatkozások
szükségességének alátámasztásához.
A koncepció 1. sz., a megyszékhely fejlesztésére vonatkozó stratégiai célját
kiegészítettük a város-vidék kapcsolatrendszeréből fakadó speciális területfejlesztési
beavatkozások szükségességével. A stratégia célok között szereplő 3 db területi cél
hozzájárul a progromozás további lépéseiben kifejtendő területi beavatkozások
szükségességének alátámasztásához.
A dokumentumot a település és járási szintű, felzárkóztatási célú besorolások
ismeretésével kiegészítettük.

nem

A koncepció 1. sz., a megyszékhely fejlesztésére vonatkozó stratégiai célját
kiegészítettük a város-vidék kapcsolatrendszeréből fakadó speciális területfejlesztési
beavatkozások szükségességével.
A koncepció tárgykörének ismeretében frissebb adatokat bemutató térkép
előállításának ráfordítás-igénye nem áll arányban a térkép hozzáadott értékének
növelésével.
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• Kérjük módosítani a dokumentumban a kistérséget járásra!

részben

A helyzetelemzés bizonyos, a bruttó hozzáadott érték korábbi adatait bemutató
táblázatai kistérségi bontásban készültek. Tekintettel arra, hogy a járások
lehatárolása nem minden esetben követte a korábbi kistérségi határokat, ezért a
korábbi évek vonatkozásában járási szintű adatok előállítása nem lehetséges.
A dokumentum egyéb pontjaiban a kistérség kifejezést töröltük.
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• A helyzetelemzésben kérjük hangsúlyosabban megjeleníteni a belső periférikus, hátrányos helyzetű járások jellemzőit,
problémáit és nevesíteni ezen járásokat a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján.

igen

A dokumentumot a település és járási szintű, felzárkóztatási célú besorolások
ismeretésével kiegészítettük.
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Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
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A területi koncepciók felülvizsgálatához készített útmutatóban felhívjuk a figyelmet arra,
hogy „A helyzetértékelésből derüljön ki a tényezők fontossági sorrendje.” Kérjük, az
ágazatok külön taglalásánál ez érvényesüljön.
A területi koncepciók felülvizsgálatához készített útmutatóban javasoljuk a lehetőségek
elemzésénél, hogy „C) Fentiek során domborodjon ki a megye fejlesztési karaktere,
országon belüli, más megyékhez viszonyított specifikumai, specifikus adottságai,
potenciálja, fejlesztési szükségletei és lehetőségei, amelyekre a fejlesztési célok és
beavatkozások irányulnak.”
Észrevételek a területfejlesztési koncepció javaslattevő munkarészéhez
• A tervezést segíti, hogy a belső perifériákra külön hangsúlyt fektet a tervezés, azonban kérjük nevesíteni a 290/2014. (XI. 26.)
Kormányrendelet alapján a kedvezményezett és a fejlesztendő járásokat (celldömölki és a vasvári járás). A térségi
felzárkóztatás szempontjának erősítése érdekében az útmutató azt az elvárást fogalmazta meg, hogy a kedvezményezett
járásokkal rendelkező megyéknek az e járásokat érintő fejlesztéseket külön fejezetben kell rögzíteni a területfejlesztési
koncepcióban, a területfejlesztési programban, illeszkedve a 2021-2027-es időszak területi operatív programjának tervezett
tartalmához. Ezek kezelését a koncepció részben tartalmazza, de javasoljuk fejlesztésük hangsúlyosabb kezelését és a járások
nevesítését a Kormányrendelet alapján. A kedvezményezett járások, felzárkózásra szoruló térségek, települések esetében
különösen fontos a területfejlesztési tervek és az ITP összhang biztosítása.
Kiemelt figyelmet javaslunk fordítani a városfejlesztésre, összhangban a 2021-2027-es
programozási időszak fenntartható városfejlesztési céljával. Javasoljuk a város-vidék
együttműködés, kapcsolatrendszer összefüggéseinek hangsúlyosabb megjelenítését is
illeszkedve az OFTK szempontjaihoz, segítve az ITP megalapozását. A városfejlesztés
esetében különösen fontos az ITP összhang biztosítása, az ITP fenntartható
városfejlesztési eszközhöz kapcsolódó tartalmának megalapozása.
Kérjük megjeleníteni a külső koherenciában a szomszédos megyék területfejlesztési
dokumentumaival való kapcsolódás vizsgálatát.
1.1.b) Nemzeti, illetve regionális jellegű gazdasági és társadalmi folyamatok (5. oldal)
,,Erősödik a keleti országrészek, illetve országok felől, elsősorban munkavállalási okokból
történő vándorlás trendje, ebből fakadóan a jelentősebb gazdasági potenciállal rendelkező várásokra háruló nyomás
fokozódik.”
A munkavállalási okokból történő elvándorlásokon kívül a koronavírus járvány egyik következménye a fővárosból vidékre,
nagyvárosból falvakra költözés megnövekedése. Mivel ez egészen eltérő társadalmi hátterű és ennek megfelelően más
igényekkel rendelkező réteget érint, mint a keleti országrészből érkező munkavállalási elvándorlók esetében, a két
különbözőcsoportnak a vizsgálata, a beáramlásukra való felkészülés véleményünk szerint külön tárgyalást igényelne.
2.8 Energiaforrások (13. oldal)
„A napenergia hasznosítására vonatkozóigény dinamikus mértékben megnövekedett a megyében az utóbbi években,
elsősorban a lakosság részéről, a támogatási rendszerek ösztönző hatásának köszönhetően, azonban mind több közintézmény
rendelkezik háztartási kiserőmű kategóriába tartozó (50kW alatti kapacitású) napelemes rendszerrel. Létesültek (pl Csepreg,
Nádasd, Győrvár térségében) illetve tervezés alatt állnak emellett nagyobb léptékű naperőművek (Gersekarát-Sárfimizdó
térségében 48-48 MW teljesítménnyel). A napenergia hasznosításával helyi szinten jelentős energia- és költségmegtakarítás
érhető el.”
Kiegészítésként javasoljuk:
Vép-Szombathely határán működő napelempark létesült, valamint tervezés alatt áll Szombathely rekultivált hulladéklerakóján
városi naperőmű kiépítése 1,58 MW névleges csatlakozási teljesítménnyel. További napelemparkok: Sótony, Kőszegszerdahely.
Biomassza: 1 MW névleges teljesítményű, faapríték alapú fűtőmű létesítését tervezi Szombathely. Szélenergia: Ikervár
külterületén 17 db, egyenként 2 MW teljesítményű szélturbina működik 2010. óta. A szélerőpark névleges teljesítménye 34
MW.

igen

A helyzetértékelés SWOT analízisének bevezetőjében utalást tettünk a fontossági
sorrendre, a SWOT -ban felsorolt tényezők sorrendjeit felülvizsgáltuk.

igen

A SWOT analízis lehetőségeket felsoroló részét kiegészítettük.

igen

A dokumentum helyzetfeltárási részét, valamint a 7. A belső periférikus térségek
leszakadásának megelőzése c. stratégiai célt kiegészítettük a település és járási
szintű, felzárkóztatási célú besorolások ismeretésével.

igen

A koncepció 1. sz., a megyszékhely fejlesztésére vonatkozó stratégiai célját
kiegészítettük a város-vidék kapcsolatrendszeréből fakadó speciális területfejlesztési
beavatkozások szükségességével.
A külső koherencia vizsgálatot kiegészítettük a szomszédos megyék célrendszerének
vizsgálatával.

igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük a vidékre költözés trendjére történő utalással.

igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük a felsorolt adatokkal.

igen

3. Gazdasági bázis (16. oldal)
Kiegészítésként javasoljuk:
A Vas megye területén működő vállalkozások jelentős része az Ipari park címmel rendelkező területeken működik. 1997-ben –
az országban elsők között – 3 település ipari területe kapott Ipari Park címet: Szombathely, (Claudius Ipari és Innovációs Park),
Sárvár (Flextronics Ipari Park) és Szentgotthárdi Ipari Park (osztrák-magyar határon átnyúló). A későbbi években az alábbi
települések ipari területei kapták meg a címet: Celldömölk, Répcelak, Körmend, Kőszeg (Alpok Ipari Park és Kőszegi Ipari Park).
Szombathely északi részén található, kivételes tulajdonságokkal – több száz hektárnyi beruházási terület egy tömbben, egy
tulajdonosi kézben, természet- és környezetvédelmi korlátozás nélkül, jó közlekedési adottságokkal – bíró, úgynevezett Északi
Iparterület folyamatosan fejlődik. Többek között a nagy múltú Schaeffler Savaria Kft. új autóipari üzemének létesítése valósul
meg.
igen
Továbbá javítani szükséges:
20 oldal: Az 5 legnagyobb foglalkoztató rövidített nevű felsorolásban4 név változott:
- DELPHI – APTIV
- iQor – Ivy
- LUK – Schaeffler
- TDK-Epcos – TDK
igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük az ipari parkok felsorolásával.

A hivatkozott szövegrészben - tekintettel arra, hogy az adott bekezdés lényegi
mondanivalója szemponjából irrelevánsak, valamint arra, hogy a legnagyobb
foglalkoztatók bemutatása a dokumentum 3.3 fejezetében megtörténik - a
válllalkozások megnevezését töröltük.
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A 4.1 Kulturális adottságok, értékek (30. oldal) részénél az alábbi felsorolás szerepel:
Savaria Szimfonikus Zenekar, Mesebolt Bábszínház, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és tagintézményei (Gyermekek
Háza, Savaria Mozi, Művelődési és Sportház, Berzsenyi Dániel Könyvtár); Savaria Múzeum, IseumSavariense Régészeti Műhely
és Tárház, Szombathelyi Képtár, Smidt Múzeum, Járdányi Paulovits István Romkert, Vasi Skanzen stb.
A fenti szövegrész pontosításaként az alábbi tájékoztatást adom:
Az Agorának nem tagintézménye a Berzsenyi Dániel Könyvtár, az önálló intézményként működik.
A Savaria Múzeum teljes neve Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, telephelyei: Szombathelyi Képtár, Smidt Múzeum,
Vasi Skanzen, Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház, Járdányi Paulovics István Romkert, Vasi Szemle Szerkesztősége,
Szent Márton Intézet. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ új neve: Magyar Művészeti Innovációs Központ.
A „4.3 Humán erőforrások” feltárásakor tanácsos volna kitérni az aktív keresők számára és ágazatonkénti megoszlására, a
lakosság iskolai végzettségére, a szociális támogatásban részesülők számára, iskolai végzettségre, továbbá a megyében
működő civil szervezetek számbavételére, tevékenységük jellemzőinek meghatározására.
5.1 Vonalas rendszerek, létesítmények
Repülőterek (42. oldal)
Kiegészítésként javasoljuk:
A Tokorcs területén található kisgépes forgalomra kialakított nem nyilvános Aero Ság Repülőtér 2001-ben kezdte meg
működését. Csaknem két évtizedes üzemelés után a repülőtér jelenleg nem működik.
Fenntartható közlekedés, intermodalitás, kerékpáros közlekedés (43. oldal)
„Szombathely ma már biztonságosan érhető el kerékpárral Rum-Táplánszentkereszt, valamint Sé irányából, emellett
folyamatban van a Balogunyom és Vép irányába történő összeköttetés megteremtése is.” A bekezdést javasoljuk kiegészíteni a
Zanat irányába történő kerékpáros összekötéssel.
5.5 Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás (47. oldal)
„A mai környezetvédelmi elvárásoknak már nem megfelelő, lezárt hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása megtörtént,
közel 20 ilyen létesítmény rekultiválására került sor. Jelenleg a megye területén összesen 5 db kommunális hulladéklerakó
üzemel, (Szombathelyen, Kőszegen, Harasztifaluban, Répcelakon és Csepregen) mindegyikük megfelelő műszaki védelemmel
ellátott. A lerakók kapacitásai megfelelőek, a szombathelyi létesítmény kapacitásai ötödét sem használta még ki. Az inert
hulladékok lerakására Vönöckön, Vépen, Sótonyban és Sorokpolányban létesült lerakó.”
Helyesbítés: a szombathelyi létesítmény kapacitása 2/3-át kihasználta már.

igen

nem

A hivatkozott fejezetet pontosítottuk.
A foglalkoztatási, jövedelmi viszonyokra vonatkozó adatok szerepelnek a
helyzetfeltárás 3.1 fejezetében. A civil szervezetek részletes számbavétele
meghaladná a Pénzügyminisztérium által előírt terjdelemi korlátokat.

igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük.

nem

A hivatkozott mondat a megyeszékhelyről elérhető településre vonatkozik, Zanat
nem önálló település. A Szombathelyen belüli kerékpárút-hálózat sűrűségére
vonatkozó utalás megtalálható a bekezdésben.

igen

A hivatkozott mondatot pontosítottuk.

igen

A hivatkozott mondatot pontosítottuk.

igen

A 2021-2027 közötti EU-s költségvetési periódus keretében induló operatív
programok megnevezését aktualizáltuk a dokumentumban.

igen

Az egészségipar szerel a jövőkép turisztikára vonatkozó pontjában, ugyanakkor a
javaslat szerinti részterületeket az 1. sz. stratégiai cél leírásába beemeltük.
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7.1 A térséget érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi tervek áttekintése (65. oldal)
„Szombathely Megyei Jogú Város fejlesztési koncepciója (integrált városfejlesztési stratégiája) 2014-ben készült el,
felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. A két dokumentum illeszkedését a folyamatos egyeztetések biztosítják.”
A szöveg pontosítása szükséges: Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója és integrált
településfejlesztési stratégiája 2014-ben készült el, felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.
9. A településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése (67. oldal)
Értesüléseink szerint a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) TOP PLUSZ elnevezésű operatív programként
fog megjelenni a 2021-2027. programozási időszakot illetően.
11. A megye jövőképe (72. oldal)
Megemlítésre javasoljuk az egészségügyi vállalkozások megtelepítését, amely elsősorban a régióban található termálfürdőkre
és az ezek bázisán működő rehabilitációs intézményekre épülhet. Releváns részterület lehet többek között a gyógyszeripar, az
orvostechnikai eszközök gyártása, a bionika, az eHealth és a bioinformatika, a sportolók rehabilitációja, egyéb sérülésekkel
kapcsolatos rehabilitáció és „okos” megoldások az idősgondozás terén.
12.2 A megyei fejlesztések stratégiai céljai (75. oldal)
Köszönettel vettük, hogy Szombathely és agglomerációjának vonzásában a „Szombathely 2030 A válságálló tudásgazdaság
megteremtéséért” elnevezésű, 10 éves gazdasági fejlesztési programunk pontjai integrálása kerültek Vas Megye
Területfejlesztési Koncepciójában. A fejezeten belül a Szombathely-központoság oldalára vonatkozóan jegyezzük meg, hogy az
elérhetőség javítása a közlekedési hálózat fejlesztésén túl elősegítené az internet- és mobiltelefonhálózat fejlesztés is, hiszen a
várható tendenciák alapján a távmunka jellemző marad a vírushelyezt enyhülésével/eltünésével is.

igen

A hivatkozott fejezetet az elérhetőség tekintetében kibővítettük a kommunikációs
hálózatok hozzáférhetőségének javításával.

Nick Község Önkormányzata

Vas Megye Településfejlesztési Koncepciójában – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott
kívánakkal egyezően – kiemelt figyelmet kell kapnia a kistelepülések népességmegtartó-képessége javításának infrastrukturális
fejlesztések és térségi alapon szerveztt közszolgáltatásokon révén. E célkitűzéshez szervesen kapcsolom a kelet-nyugat irányú
közúti és vasúti közlekedési tengelyek összehangolt fejlesztésének további szükségességét, valamint a térségben fellelhető
természeti adottságra alapozott (Nick- Műgát és horgásztelep és horgásztelep) turisztikai vonzerő és fejlődésképes agrárium
bevonásának lehetőségét.
E gondolat mentél vetem fel a répcelaki mikró térségben élő fiatalok munkavállalási lehetőségének, továbbá a meglévő
közlekedési struktúrák összehangolt fejlesztése növelheti a szabad munkaerő mobilitását a megyeszékhely, illetve a környező
városok irányába.
Ezt a célt szolgálja a tervezett Répcelak központú közlekedési csomópont fejlesztése a vasúti és közúti közlekedésben
résztvevők részére biztosított kapcsolat révén. Össze kell hagnolni a térségi buszközlekedést a menetrendek átgondolásával, fel
kell újítani a kiemelt útvonalak mentén a települési buszvárókat, továbbá a településközi közúthálózat útburkolatát is.
nem

A kelet-nyugati irányú közelekdési tengelyek fejlesztése a dokumenum 5. sz.
Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő integráltság elmélyítése c. stratégiai
céljában szerepel. Az akítv tursiztikai célok, a vonzerők diverzifikációja a 3. sz.
stratégiai cél leírásában szerepel.
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Önkormányzataink elkötelezettek az alacsony áron értékesített építési telkek kialakításában, a fiatalok letelepedési
támogatásában, a gyermekes szülők részére óvodai (Répcelakon bölcsődei) elhelyezés biztosítása.
Nick települést érintően a fenti célokkal összhangban szükségesnek látjuk a munkába járás elősegítése és a Rába parti
turisztikai látnivalók, aktív pihenésre lehetőséget nyújtó adottságok, kerékpárúttal történő összekapcsolását és a meglévő
műgáti összekötő út felújítását. A kerékpárút a már meglévő répcelaki Petőfi utcai kerékpárúthoz kapcsolódva a répcelaki
Bartók utcából a meglévő településközi kerékpárút (M86-os utat alagúttal keresztező) folytatásaként, a nicki Petőfi Sándor
utcában a katolikus templomig, azt követően Kőris utcában, majd a település határától a Műgátig a meglévő aszfaltos út
burkolatának kiszélesítésével és felújításával, egy-egy kerékpársáv létesítésével, a Rába Műgát és horgásztelepig tervezendő.
Távlati célként jelölhető a helyközi buszközlekedés megteremtése a Műgát irányába. A horgásztelep bővülő szolgáltatást nyújt
az idelátogatóknak szálláshely, étkezés, büfé igénybevételének lehetőségével. A vízminőség javulása, illetve a műgát-test
felújítása jelentős pozitív változást hozott a látványelemekben.
nem
Az M86-os gyorsforgalmi út lehajtója mentén kereskedelmi szolgáltatások fejlesztésére nyílik lehetőség, melyre a térség
kiskereskedelmi ellátásának minőségéttekintve lenne igény. Nick település határában ipari és mezőgazdasági vállalkozások
letelepedése ösztönözhető, a volt tsz ingatlanok területén, mint barnamezős beruházás. Öntözéses művelés nyújtotta
lehetőségét is felveti, hogy a zöldségtermesztés a térségben a múltban jelentősnek volt mondható. A szektor újraélesztésével
jelentősen csökkenthető a közétkeztetés és vendéglátás irányába az ellátási láncok rövidítése, továbbá a lakosság háztartási
igényeinek kielégítése a működő kistermelői piac bevonásával.
nem
1. Az energiaforrásokról szóló 2.8 pontban tárgyalt vízerőmű fejlesztési célokra vonatkozóan fenntartjuk a megyei
Területrendezési Terv egyeztetése során is hangsúlyozott véleményünket:
A körmendi vízerőműnél hallépcső kialakítása szükséges, tekintve, hogy a Rába magyarországi szakaszán csak ennél az
erőműnél hiányzik a halak átjutását lehetővé tévő műszaki megoldás. A meglévő vízerőműveken kívül újabb keresztgátas
erőművek kialakítása természetvédelmi szempontból nem elfogadható.
igen

A megyei fejlesztésnek stratégiai céljairól szóló 12.2 pont 1. fejezetében nevesített Szombathely északi iparterület potenciális
(zöld- és barnamezős) beruházási helyszínnel kapcsolatban a következőkre hívjuk fel a figyelmet:
Igazgatóságunk 2013-ban az Országos Területrendezési Terv módosításának véleményezésekor egyértelműen állást foglalt és
szakmai érvekkel támasztotta alá, miért tartja elfogadhatatlannak a Szombathelyi Repülőteret és a környező ingatlanokat
magába foglaló terület országos ökológiai hálózat magterületének övezetéből való törlését. A Vidékfejlesztési Minisztérium
TMF/424-10/2013 iktatószámú állásfoglalásában a Söpte 0104/1-2, a Gencsapáti 0100/4 és a Szombathely 019/4 helyrajzi
számú területrészek magterületbe sorolását szakmai szempontól teljes mértékben indokoltnak találta, valamint Dr. Fazekas
Sándor Miniszter Úr ezen ingatlanok magterületi övezeti besorolását fenntartotta. Ennek ellenére a Söpte, Gencsapáti és
Szombathely településeket érintő 600 hektáros terület teljes egészében kivonásra került az országos ökológiai hálózatból.
Továbbá Szombathely településfejlesztési koncepciója (2014) illetve területrendezési tervének módosítása (2015)
véleményezése során is jeleztük, hogy az érintett gyepterület természeti értékeire és ökológiai jelentőségére való tekintettel
ipari övezet létesítése helyett a terület helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása lenne indokolt.
A Szombathelyi Repülőtér, valamint a korábban gyakorlótérként üzemelő söptei rész együttesen Vas megye legnagyobb
összefüggő és egyben egyik utolsóként fennmaradt természetközeli állapotú gyepterületét alkotja, mely ökológiai szempontól
rendkívül fontos menedéket jelent a gyepek élővilága számára a környező, intenzíven hasznosított területek rendszerében. A
legeltetés által biztosított megfelelő élőhelykezelésnek köszönhetően a terület ökoógiai állapota továbbra is kedvező, amit
számos védett és közösségi jelentőségű faj előfordulása is alátámaszt. A terület védetté nyilvánítása esetén a fokozottan védett
ürge telepítésével tovább lehetne növelni az élőhely biodiverzitását, ideális táplálkozóterületet hozva létre a védett és
fokozottan védett ragadozómadarak számára.
Gazdaságfejlesztési célú beruházások megvalósítására számos természetvédelmi szempontból kevésbé értékes terület áll
rendelkezésre Szombathely környékén. Ezért kompromisszumos megoldásként legfeljebb a terület kisebb, a fenti négy ingatlan
határain kívül eső részének beépítését tartjuk elfogadhatónak.
igen
A 12.2 pont környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javításáról szóló 4. fejezetben említésre kerülő komplex kistelepülési
szennyvízkezelési program kidolgozása során javasoljuk az alábbi természetvédelmi szempontok beépítését:
A korszerű egyedi szennyvíztisztító berendezéseken alapuló házi szennyvízkezelés során keletkező tisztított szennyvizet csak
abban az esetben lehet élővízbe engedni, ha az előzetesen egy biológiai szűrőmezőn áthalad, ahol a folyamatos ellenőrzés
lehetősége is biztosított. Az esetleges szennyezés elkerülése a patakok kis vízhozama miatt is létfontosságú a helyi kis
vízfolyások egyedülállóan gazdag életközösségeinek megőrzése érdekében.
nem
Szombathely nyugati körgyűrű tervezett nyomvonala érinti a 2018. évi CXXXIX. törvényben szereplő országos ökológiai hálózat
folyosójának övezetét. A törvény V. fejezet 26 § (4) bekezdése értelmében „az ökológiai hálózatok ökológiai folyosójának
övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.”
nem
Bár a mellékelt ábrákon a kerékpárút hálózat nyomvonalainak pontos lefutása nem kivehető, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy
új kerékpárút nyomvonal kijelölése védett erdő- és gyepterületeken az ott előforduló természeti értékekre való tekintettel a
természetvédelmi célokkal nem összeegyeztethető.
nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük a körmendi vízerőművel kapcsolatos, valamint
az ökológiai szempontokra vonatkozó észrevétellel.

A hivatkozott szövegrészt kiegészítettük az ökológiai szempontok
figyelembevételének igényével.

Az egyes fejlesztések tervezése, végrehajtása során figyelembe veendő szempontok
részletes rögzítése nem a koncepció tárgykörébe tartozó feladat.

Az egyes fejlesztések tervezése, végrehajtása során figyelembe veendő szempontok
részletes rögzítése nem a koncepció tárgykörébe tartozó feladat.
Az egyes fejlesztések tervezése, végrehajtása során figyelembe veendő szempontok
részletes rögzítése nem a koncepció tárgykörébe tartozó feladat.

173.

174.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

A vízi- és horgászturizmus feltételrendszerének javításával elérhető célkitűzéseknél feltétlenül kiemelendő, hogy a Rába menti
részben védett, nagyrész a Natura 2000 hálózathoz tartozó, ill. a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyei
között nyilvántartott területek fejlesztésénél azok természetvédelmi rendeltetését és a turizmus fenntarthatóságát kell
prioritásként meghatározni.
igen

Az észrevételt átvezettük.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

A csapadékvíz-elvezetési rendszerek hiányosságainak megoldása, illetve a vízvisszatartás és az öntözés lehetőségeinek bővítése
érdekében esetlegesen szükségessé váló tájrendezés során felszíni vízrendezés (folyó- és kisvízfolyás szabályozás, ár- és
belvízvédelem), a vízfelületek alakítása a kisvízfolyások gazdag élővilága, az itt élő védett fajok sokasága miatt
természetvédelmi szempontból nem kívánatos. A vízfolyások hosszirányú átjárhatóságának további károsodása erősen
veszélyeztetné a vízi életközösségek közti ökológiai kapcsolatok fennmaradását.
nem

A csapadékvíz-gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos beruházások döntően a
települések belterületére fókuszálnak, a folyó- és kisvizek szabályozása ezen
beruházásoknak általában nem képezi részét.

175.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

176.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
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Vas Megyei Mérnöki Kamara
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189.

Vas Megyei Mérnöki Kamara

Az ipari méretű naperőművek jelentős mértékben hatnak környezetünk élővilágára, illetve negatívan befolyásolhatják a vonuló
állatfajok (madarak, denevérek) tájléptékű helyváltoztató mozgását. Ezért napelempark létesítését nem támogatjuk a védett és
a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeken. Nagy teljesítményű naperőmű beruházások tervezésekor már a helykiválasztás
fázisában kérjük Igazgatóságunk megkeresését előzetes egyeztetés céljából.
A 2.4. Természet- és tájvédelem című részben a természetvédelmi területek felsorolásában szerepeltetni kellene a Jáki
Kardvirágos Erdő Természetvédelmi Területet. A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek listájából kimaradt a
HUON20011 Kenyeri reptér, illetve a HUON20009 Csöngei legelő. A különleges természetmegőrzési területek közül hiányzik a
HUON20007 Kölet-tető.
Az elkészült egyeztetési anyag formailag teljesértékű, átfogó, részletes megyei koncepció, tartalmilag és belső arányait
vizsgálva nézetünk szerint már nem ennyire felel meg az elvárásoknak.
A koncepciónak a helyi, megyei területfejlesztés lehetőségeket, irányokat, fejlesztési prioritásokat kellene rögzítenie, és ezzel a
területi fejlesztéspolitikai döntéselőkészítést segíteni, pl. a fejlesztési operatív programokban támogatandó szegmenseket. Így
lenne biztosítható, hogy valós adottságokra épülő, lehetőleg szinergikus hatású, reális, fenntartható projektek valósuljanak
meg.
A 10., 11., 12., 13. fejezeteknek kellene megfogalmaznia a megye döntéshozói számára a stratégiai fejlesztési célokat,
prioritásokat, ehelyett e sorsdöntő fontosságú fejezetekben általánosságok halmazát találjuk. Egészen kis túlzással ezek a
fejlesztési irányokat elvileg meghatározó fejezetek szinte bármely más megye koncepciótervében is megjelenhetnének,
érdemben nem látszik bennük Vas megye.
Ezen fejezetekben nem jelennek meg azon korlátozási elképzelések, javaslatok sem, melyek a meglévő és megőrzendő értékek
megóvását szolgálnák.
Kifejezetten zavaró, hogy a stratégiai fejlesztési célok között alig jelennek meg a társadalmi és gazdasági fejlődést alapvetően
befolyásoló infrastrukturális jellegű fejlesztési szükségszerűségek (csak egy mellékmondat erejéig M86 és M87), pl.
ivóvízbázisok védelemben tartása.
Nem egységes a források tekintetében: egyes adatforrások elavultnak tekinthetők, más adatok forrása pedig nincs is
megjelölve.

Az egyéb anyagokból átvett ábrák és képek sok esetben olvashatatlanok (pl: 35. 91. oldalon beszúrt ábra)
Látszólag az egyes ágazati fejlesztések beépültek a koncepcióba, azonban az ágazatok közötti szinergiahatások nem
olvashatóak ki az anyagból.

nem

Az egyes fejlesztések tervezése, végrehajtása során figyelembe veendő szempontok
részletes rögzítése nem a koncepció tárgykörébe tartozó feladat.

igen

Az észrevételt átvezettük.
választ nem igényel

választ nem igényel

nem

A 10., 11., 12., 13. fejezetek a megye döntéshozói számára a stratégiai fejlesztési
célokat fogalmazzák meg, a stratégiai célok között 3 db területi cél szerepel, amelyek
Vas megye területi sajátosságaira reflektálnak.
A dokumentum utal a természetvédelemmel, bányászati, építési szabályozással
kapcsolatos korlátozó javaslatokra.
A 7 db stratégia cél egyike kifejezetten a nagytérségi közlekedési kapcsolatok
fejlesztésére irányul. Az ivóvízbázisok védelemben tartására vonatkozó igényt
beépítettük a 4. sz. A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása c. stratégiai cél
leírásába.
Az adatforrások tekintetében igyekeztünk a hozzáférhető legfrissebb adatokat
beszerezni.
Az ábrák olvashatósága nem befolyásolja érdemben a koncepció helyzetelemzési
munkarészénak fő célját, a legfontosabb területi folyamatok irányainak, trendjeinek
érzékeltetését.

nem

Az észrevétel konkrét javaslatot nem fogalmaz meg.

nem
nem

részben
nem

Külön megemlítjük, hogy a dokumentáció 7. oldalán (Földtan) nem kerül említésre sem egy meglehetősen aktuális téma,
miszerint a MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. mélyfúrást (kőolaj létrehozása) tervez végrehajtani Őriszentpéter
közvetlen közelében egy Natura 2000-es területen, így vélhetően jelentős mennyiségű kőolaj található a földfelszín alatt. Ezzel
a témával akár ebben a fejezetben, sőt akár a természet- és tájvédelem fejezetben is érdemes és szükséges lenne foglalkozni,
hiszen ez a térség jövőjét döntően befolyásoló, valóban koncepcionális téma.
igen
Összeségében az anyag áttanulmányozása után akár az a sommás (nyilván kissé túlzó) megállapítás is megtehető, hogy a terv
kétségkívül kielégíti a vonatkozó jogszabályielvárás teljesítését, de megyénk összehangolt fejlesztéséhez nem nyújt megfelelő
alapot.
A közlekedési szakterület vonatkozásában jelentős hiba, hogy a MÁV-START Zrt. sehol sincs nevesítve az anyagban.
Aránytalanság, hogy pl. a GYESEV Zrt. 10 évvel ezelőtti együttműködési megállapodása kiemelt hangsúlyt kap, ugyanakkor az
utazási szokásokat érdemben befolyásoló, közelmúltbeli vasúti menetrendi és járműfejlesztések – többek között a 10+10
GYESEV FLIRT motorvonat forgalomba állítása – még csak említésre se kerültek.
Nem szerepelnek a megyét érintő, közelmúltbeli MÁV Zrt. – és MÁV-START Zrt. fejlesztések sem, így például:
• Sárvár és Celldömölk állomásépület, valamint állomás előtti tér felújítása,
• kerékpártárolók Ostffyasszonyfa, Nagysimonyi, Kemenesmihályfa állomásokon,
• kétóránkénti IC-összeköttetés Budapesttel,
• Celldömölkről Győrbe megvalósult a három műszakban dolgozók bejárásának lehetősége,
• Celldömölk és a balatoni turisztikai térség között kétóránkénti közvetlen összeköttetés,
• Celldömölkről Győr és Balaton felé korszerű, alacsonypadlós klimatizált vonatok álltak forgalomba,
• Szombathely-Celldömölk között jelentős kínálatbővítés az elővárosi vasúti forgalomban,
• Jánosháza és Budapest között a menetidő 2,5 óra alá csökkent, és a napi 1 pár IC helyett 7 pár IC-t közlekedik,
• 2020 márciusától forgalomba álltak a többcélú IC+ kocsik a Bakony IC-vonatokban.

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük a kőolajvagyon kitermelésével kapcsolatos
megállapításokkal.

nem

választ nem igényel
A vasúti infrastruktúrával kapcsolatos megállapítások és javaslatok szereplnek a
dokumentumban, függetlenül az üzemeltető szervezet megnevezésétől.

igen

Az 5.1 fejezetet kiegészítettük a gördülőállomány fejlesztését célzó, megvalósított
beruházásokra vonatkozó utalással.

nem

A közelmúltban megvalósult fejlesztések részletes ismertetése meghaladná a
Pénzügyminisztérium által meghatározott formai kereteket.
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Vas Megyei Mérnöki Kamara

199.

Vas Megyei Mérnöki Kamara

20. oldal: „A belső ingázás dinamikáját mutatja, hogy a Közlekedéstudományi Intézet 2017-es felmérése szerint az 50
legnagyobb szombathelyi foglalkoztató mindösszesen 8 335 vidékről bejáró dolgozót foglalkoztat. (Az 5 legnagyobb
foglalkoztató – sorra: BPW, Delphi, iQor, LUK, TDK-Epcos – vonatkozásában ez az érték 6 284 fő.)” A hivatkozás pontatlan. Nem
az 50 legnagyobb foglalkoztató, hanem az 50 fő felett foglalkoztatók mobilitás vizsgálatát végezte a Közlekedéstudományi
Intézet, amely adatszolgáltatás önkéntes volt, így a koncepcionálisan nem tekinthető teljesértékűnek és reprezentatívnak.
Ugyanez javítandó a 43. oldalon is.
20-21. oldal: A 20. oldalon 2018-as adatra hivatkozva az olvasható, hogy Vas megyéből közel 5 ezer fő ingázik Ausztriába,
azonban azt nem lehet megtudni, hogy ez az adat honnan származik. A 21. oldalon egy 2016-os adatnál már hivatkozik az
osztrák munkaügyi hivatalra, mely szerint összesen 70.800 fő magyar állampolgár ingázott Ausztriába, de ez nem megyei adat.
Az utolsó népszámlálás alkalmával 2011-ben ez a szám egyébként kb. 22.500 fő volt.
24. oldal: A felsorolásban szerepelt az ÉNYKK a foglalkoztatotti létszáma is, azonban érdemes lenne hangsúlyozni, hogy a 2016ban és 2017-ben foglalkoztatott 4221 illetve 4193 fő négy megye adatát foglalja magában.
34. oldal: A lakónépesség-változás mértékének bemutatásakor éppen az ellenkező előjeleket lenne célszerű alkalmazni, tehát a
korábbi évek adata hány %-kal és milyen előjellel változott meg 2019-re. Másképp fogalmazva a népességszám növekedése
legyen pozitív előjelű, míg a csökkenés negatív, így logikusabb.
39. oldal: Alapvető elvárás a területfejlesztési koncepcióval szemben, hogy megbízható, aktuális alapokon, helyzetfeltárásokon
alapuljon. Vas megye köz- és vasúthálózatának főbb adatai az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer 2015. évi adatbázisából származnak. Megjegyzésben hivatkozik az anyag, hogy az M86-os gyorsforgalmi út
Szombathely-Csorna közötti szakaszának 2016. évi átadásával a Vas megyei autóutak hossza mintegy 37 km-el növekedett, de
ezzel a táblázat még nem teljes, mert a villamosított vasútvonalak hossza is nőtt a 17. számú Szombathely-Nagykanizsa
vasútvonal 2016. december 7-én átadott Szombathely-Zalaszentiván szakaszának villamosításával. Javasolt a legfrissebb
fellelhető közhiteles adatforrások használata.
41. oldal: A koncepcióban még csak tervezettként jelzett 87-es út új nyomvonala Kőszeg és Rőtfalva között 2020. november 26án átadásra került a forgalomnak.
41. oldal: A Vasúti közlekedés folyamatos korszerűsítése pontban csak a 2012 előtti fejlesztések kerültek felsorolásra, holott ezt
követően történt a 16. számú Szombathely-Csorna-Hegyeshalom, és a 17. számú Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal
Szombathely-Zalaszentiván szakaszának felújítása és villamosítása. Tervezett vasúti fejlesztésként pedig mindenképpen
megemlítendő az előkészítés alatt álló Szombathely-Kőszeg vasútvonal felújítása, Kőszeg vasútállomáson az Intermodális
csomópont és közös peronos kapcsolat megvalósítása.
43. oldal: Szombathely-Szőlős megállóhely P+R parkoló kapacitásának bővítése elkészült. A Püspökmolnári Autóbusz-forduló Püspökmolnári Vasútállomás – Szombathely útvonalon történő utazásra jogosító első kombinált bérlet mellett megemlítendő
Zalaegerszeg-Nádasd-Szombathely kombinált bérlet (https://www2.gysev.hu/kombinalt-utazasok/kombinalt-berletek/nadasdkormend-szombathely-kombinalt-berlet) A kombinált bérlettel a GYSEV Zrt. és a Volánbusz Zrt. menetrendszerinti járatain,
Nádasd-Körmend útvonalon autóbusszal, Körmend-Szombathely között pedig vonattal utazhat, egyetlen bérlettel. A 717. sz.
autóbuszvonaton Eberauba is közlekednek piaci alapú iskolás járatok, ez későbbiekben is csak akkor kerül megemlítésre,
amikor az eladott bérletek számáról írnak a 62. oldalon.
50. oldal: Budapest helyett (21. ábra) az ELTE Savaria Egyetem Központra szűrt, lehetőleg friss, és nem 2015. évi adatokat lenne
célszerű bemutatni.
57. oldal: „Szombathely élhetősége és elérhetősége az elmúlt években sokat javult, az átmenő forgalom gyakorlatilag a város
körgyűrűjén bonyolódik le…” Ezt a mondatrészt túlzottan optimistának tarjuk, ezért vagy ki kell egészíteni, vagy át kell
fogalmazni az egész mondatot. A teherforgalom valóban a „körgyűrűn” bonyolódik le, ez viszont meglehetősen hiányosnak
tekinthető, hiszen a nyugati elkerülő teljesen hiányzik, és az északi sem nevezhető egyenlőre valódi elkerülő útnak. Az északdéli irányú utazások (nem teherforgalom) jelentős része egyébként most is a városon keresztül bonyolódik, még a google maps
is gyorsabb útnak hozza a váráson keresztül (így a délutáni csúcs közeledtével) a Metro körforgalom – Körmendi úti
körforgalom útvonalat, mint az elkerülőn autózva.

igen

A felmérés hivatkozását mindkét helyen pontosítottuk.

igen

A hivatkozott megállapítást töröltük.

igen

A hivatkozott szövegrészt kiegészítettük.

igen

A hivatkozott táblázatot javítottuk.

igen

A táblázat adatait frissítettük a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal értékével.

igen

Az észrevételt átvezettük.

igen

A helyzetfeltárás hivatkozott pontját kiegészítettük a két vasútvonal megvalósult
fejlesztéseinek bemutatásával.

igen

A kombinált bérletekre, valamint a Szombathely-Eberau buszjáratra vonatkozó
információkat beemeltük.

nem

Frissebb adatok nem állnak rendelkezésre.

igen

A hivatkozott szövegrészt pontosítottuk.
Az elmúlt időszakban megvalósított beruházok részletes ismertetése meghaladja a
dokumentum számára a Pénzügyminisztérium által előírt kereteket (a fejlesztések
részletes bemutatása a terjedelmi okok miatt egyéb EU-s programok esetében sem
történhetett meg)
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Vas Megyei Mérnöki Kamara

201.

Vas Megyei Mérnöki Kamara

202.

Vas Megyei Mérnöki Kamara

203.

Vas Megyei Mérnöki Kamara

60. oldal: „A településhálózat területen belüli és kívüli kapcsolatai (nemzetközi és nemzeti hálózatok, vonzáskörzetek,
agglomerációk)” című fejezetben említést kellene tenni az elmúlt években lezárult, illetve a jelenleg folyamatban lévő határon
átnyúló Magyarország és Ausztria közötti EU-s projektekről.
nem
69. oldal: Gyengeségek között hivatkozik a koncepció az észak-déli irányú elérhetőség korlátaira (Sopron és Zalaegerszeg
irányában), ami az elmúlt években-évtizedekben mind vasúti mind közúti oldalon rengeteg fejlődésen ment keresztül, így
ezeket inkább a lehetőségek közé kellene sorolni.
nem
75. oldal: „A megkezdett városrehabilitációs törekvések és a közösségi közlekedési rendszerek zöldítését célzó fejlesztések
folytatása…” Ezt a gondolatot lehetne akár úgy is folytatni, hogy új „elővárosi vasúti megállóhelyek létesítésével kell elérhetővé
tenni a város legnagyobb foglalkoztatóit (Szombathely, Csaba utca, Ipari út).
igen
77. oldal:
• „a járásszékhely települések, valamint közvetve a megyeszékhely közötti közlekedési kapcsolatok javítása elsősorban a
mellékút-hálózat minőségének javításával, valamint a közösségi közlekedési infrastruktúra (kiemelten az autóbusz-hálózat)
fejlesztésével oldható meg.” Az autóbusz-hálózat fejlesztése önmagában nem lehet egy célkitűzés, hiszen arról pont azt lehet
elmondani, hogy kiterjedt és egy kivétellel minden település számára elérhető a helyközi autóbusz-hálózat. Célkitűzésként
inkább a menetrendek összehangolását, és azoknak a valós igényekhez igazítását lehetne megfogalmazni.
igen

Vas Megyei Mérnöki Kamara

• a fejlesztési terv alig foglalkozik kerékpárút helyzettel, fejlesztésekkel, s főleg nem fogalmazza meg bicikliút hálózat mielőbbi
bővítésének fontosságát, akár konkrétumok rögzítésével is (pl. Szombathely-Kőszeg közötti összefüggő kerékpárút). A szelíd,
természetközeli turizmus, benne a kerékpáros turizmus, megyénk egy jelentős lehetséges fejlesztési iránya lehetne.
nem

204.

A közlekedési hálózatok hiányosságai a SWOT analízis módszertana alapján nem a
lehetőségek, hanem a gyengeségek közé sorolandók.

A hivatkozott szövegrészt kiegészítettük.

Az észrevételt a beépítettük.
A kerékpáros turizmus fejlesztése megfelelő hangsúlyt kap a dokumentumban, a 3.
sz. stratégiai cél leírása az aktívturisztikai beavatkozások között kiemelt területként
rögzíti.

A vízkészletek témakörre több helyütt is szóba kerül, de mindenütt felhőtlen képet festve a helyzetről.
7. oldal: „A rétegvíz az összetett, jelentékeny tárolókapacitású és vastag rétegsorok következtében a megyében mindenütt
feltárható, mennyisége azonban területileg változó.”
11. oldal: „A kitermelt ivóvizek megfelelő kezelése a megyében megoldott.”
13. oldal: „Vas megye kedvező hidrogeológiai adottságainak köszönhetően jelentős mennyiségű, kitermelhető termál- és
gyógyvízzel rendelkezik.”
Mindezek a megállapítások alapvetően helytállóak, de a dokumnetáció csak egy-egy mellékmondat szintjén említi meg a
kedvező állapotok megtartását szolgáló intézkedések szükségességét. Ráadásul nem említi meg, hogy a vízhasználatok nem
korlátlan mértékben növelhetők, ill. a vízminőség megóvását szolgáló intézkedések területfejlesztési korlátozásokat is
jelentenek. Ezeknek a vízvédelmet szolgáló indokolt korlátozásoknak a fenntarthatóság jegyében jellemzően elsőbbséget kell
kapniuk a területfejlesztési igényekkel szemben.
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Vas Megyei Mérnöki Kamara
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211.

Közösen Vas Megyéért Egyesület

igen
„A Marcal folyó Vas megyei szakasza nem okoz árvízveszélyt”, szól a 14. oldali kitétel. Nagy tévedés, hogy a Kárpátmedencében valamely vízfolyás nem jelent árvízveszélyt, legfeljebb alapvetően nem lakott területet veszélyeztet. (Zárójeles
megjegyzés, hogy a vörösiszap szennyezés pont egy árhullám idején érte el Marcalt, és ez jelentősen nehezítette is a
vízminőségi kárelhárítási tevékenységet.)

igen

Célszerű lett volna a fejlesztési tervben feltüntetni a lezárt projektek mellett a folyamatban lévő, ill. tervezett árvízvédelmi
projekteket is. (pl: „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése”)
nem
A belterületi csapadékvíz elvezetés és gazdálkodás problematikájáról, feladatairól érdemi említést nem tartalmazza
dokumentáció. Ez dombvidéki területen, mint Vas megye döntő része, elfogadhatatlan. Egy olyan megye fejlesztési
koncepciójából hiányzik ez a szakterület, amelyben már számos esetben és számos településen (pl: Kőszeg, Cák, Rábagyarmat)
okozott komoly káreseményeket a nagy intenzitású csapadék. Ezt a kérdést elhanyagolni a fenntarthatóság, a vagyonvédelem,
a településképi (nyílt árok fejlesztések tiltása, zárt csatornák dominanciája) szempontok alapján is helytelen, ennek a fejlesztési
prioritások között lenne a helye.
nem
A tervnek nincs önálló klímavédelmi fejezete, ami feltétlenül indokolt lenne. A klímaváltozás fő megjelenési területe a világban
a vizek, a vízkészletek, a vízgazdálkodás területe, talán egy klímavédelmi fejezetben hangsúlyosan megjelenhettek volna azok a
vizek mennyiségi és minőségi védelméhez kapcsolódó témakörök, melyek ma hiányoznak a koncepcióból. Ezen okok miatt
időszerű lenne a területfejlesztési tervezés meghatározó elemévé tenni a vízkészletekkel való gazdálkodás témakörét, annak
hangsúlyos megjelenítését a SWOT-analízisben is.
nem
Feltétlenül a terv pozitívumaként kell megemlíteni, hogy a megújuló energiaforrások (2.8 fejezet) között megemlíti a
vízerőhasznosítás lehetőségét, mégpedig pozitív tényezőként: „A vízenergia hasznosításának komoly hagyományai vannak a
megyében…” Mindezen megállapítások helytállóak, és javasoljuk a megye energetikai fejlesztéseinél prioritásként kezelni a
terv által említett potenciált. A Gothard Jenő közreműködésével tervezett, a Batthyány családdal építtetett ikervári vízerőmű
125 éves működése ékesen bizonyítja: a vízerőhasznosítás nem ördögtől való, megfelelő körültekintés mellett nem okoz
ökológiai katasztrófát, és valóban megújuló energia.
Az egyes térségekre, jelen esetben Vas megyére vonatkozó fejlesztéspolitika fő célkitűzéseinek meghatározása a Vas megyét
alkotó heterogén település- és társadalomszerkezet részletekbe menő, empirikus vizsgálata után lehet eredményes. Vas megye
társadalmi-gazdasági sokszínűsége nem teszi lehetővé az egyetemes, országszerte hatékonyan alkalmazható területfejlesztési
stratégiai irányok megalkotását. A megyében élők életminőségének és életszínvonalának hatékony javítása érdekében
célravezető a legkisebb színterekre, főképpen kistájakra, kistérségekre, adott esetben településekre kidolgozott terület- és
gazdaságfejlesztési programok megalkotása.
nem
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Közösen Vas Megyéért Egyesület

213.

Közösen Vas Megyéért Egyesület

Vas megye fejlesztési koncepciójának és stratégiai célkitűzéseinek megalkotása előtt célszerű megvizsgálni a fejleszteni kívánt
lokális térség gazdasági életének szerkezetét, a rendelkezésre álló humánerőforrás minőségét, valamint a helyi kkv- és vállalati
szektor versenyképességét, innovativitását. Érdemes konkrétan meghatározni, hogy a térségben működő vállalatok esetleges
versenyelőnye miből származhat, illetve a versenyképességet hogyan lehet tartósan fenntartani.
nem
A globalizáció térnyeréséből fakadó financiális folyamatok következtében szociológiai és gazdasági szempontból is
nehézségekbe ütközik a falvak, a nagyvárosok és a kisvárosok működési mechanizmusának különválasztása. A Közösen Vas
Megyéért Egyesület egy olyan komplex fejlesztési koncepció megalkotásának a híve, amely a Vas megye településein működő
szekunder-, tercier- és kvaterner szektor piaci szereplőinek munkáját összehangolja, egymást kiegészítő működését
hatékonyan megszervezi.
nem

Közösen Vas Megyéért Egyesület

Egyesületünk elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt: kizárólag olyan gazdaságfejlesztési programot tudunk támogatni, amely
a megyénkben élők életszínvonalának és életminőségének javítása mellett egyidejűleg megőrzi és védi a természeti
erőforrásokat, a környezetet és a tájat. A Közösen Vas Megyéért Egyesület hisz abban, hogy a megyénkben található
erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása előbbre viszi megyénket, melynek köszönhetően főleg a falvakra jellemző
elvándorlás megszűnik, a leszakadó aprófalvas térségek életképességének vonatkozásában pedig pozitív változások indulnak el. nem

214.

Az ivóvíz-hálózat rekonstrukciójának szükségességére vonatkozóan több utalás
került beépítésre, a 4. sz. stratégiai cél leírást kiegészítettük az ivóvízbázosok
védelmére vonatkozó utalással.

A hivatkozott mondatot pontosítottuk.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

Mind a helyezetelemzés (2.9 fejezet), mind a javaslattételi szakasz (10.2, mind az 1.
és 4. sz. stratégiai célok leírása) foglalkozik a csapadékvíz-gazdálkodás
kérdéskörével. A tématerület egyéb észrevételek nyomán a SWOT-analízisbe és az
átfogó célok leírásába is beemelésre került.
A fejezetek struktúrája kötött, azokat a 218/2009. (X. 6.) kormányrendelet határozza
meg. A klímaváltozás, és annak hatásai, mint napjaink egyik legjelentősebb kihívása,
mind a helyzetelemzés, mind a javaslattételi szakasz során végigkísérik a
dokumentumot. A vízgazdálkodás kérdésköre egyéb észrevételek nyomán a SWOTanalízisbe és az átfogó célok leírásába is beemelésre került.

választ nem igényel
A területfejlesztési koncepció lényeges eleme a területi dimenzió hangsúlyos
megjelenítése, ami többek között a abban is megnyilvánul, hogy a dokumentum 7 db
stratégiai célja között 3 db területi cél is szerpel. A települési szintű fejlesztési
irányok meghatározása ugyanakkor nem a megyei területfejlesztési koncepció
tárgykörébe tartozó feladat.

A területfejlesztési koncepció lényeges eleme a területi dimenzió hangsúlyos
megjelenítése, ami többek között a abban is megnyilvánul, hogy a dokumentum 7 db
stratégiai célja között 3 db területi cél is szerpel. A települési szintű gazdasági
folyamatok feltárása és fejlesztési irányok meghatározása ugyanakkor nem a megyei
területfejlesztési koncepció tárgykörébe tartozó feladat.
A gazdaság szervezettségével kapcsolatos kérdések fontossága vitathatatlan,
ugyanakkor a piaci szereplők tevékenységének összehangolása nem a megyei
területfejlesztési koncepció tárgykörébe tartozó feladat. (Kivételt ez alól a klaszterkezdeményezések ügye jelenthet, amely a dokumentum SWOT-analízisében
megjelenik.

A koncepió egészén végigvonul a környezeti fenntarthatóság kérdésköre, a 3 db
átfogó cél közül egyik a környezeti állapot javítására vonatkozik.
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Egyre nagyobb teret nyer az a megállapítás, hogy a globalizáció okozta káros hatások kiküszöbölésének kérdéskörére a
régióknál jóval kisebb, inkább a helyi térségekben működő termelő és szolgáltató ágazatok továbbfejlesztése adhat hatékony
választ. A helyi sajátosságok és erőforrások eredményes ötvözése a helyben lakó társadalom számára olyan pozitív
folyamatokat indukálhat, amelyek a mindennapokat érintő problémákra kínálnak megoldást. A Közösen Vas Megyéért
Egyesület úgy látja, hogy a megyében megtermelt javak tárolását, feldolgozását és hasznosítását helyben, Vas megyében kell
megszervezni.

nem

A globalizáció és az annak hatására erősödő káros folyamatok rendkívül negatívan hatnak a társadalmi és környezeti fejlődés
egyes szakaszaira. A globalizálódás nem egy átmeneti állapot, hanem egy hosszú folyamat, mely az utóbbi évtizedekben
felgyorsult, végső eredménye az összefüggések részletes tanulmányozása után sem határozható meg pontosan.
Ami a globalizációval kapcsolatban tény: vannak potenciálisan kedvező és kedvezőtlen hatásai. A kedvezőtlen hatások
kiküszöbölésére, csökkentésére a turizmus területén is egyre többször halljuk a "fenntartható fejlődés" kifejezést. A
fenntarthatóság összehangolására a növekvő igények kielégítésével egy szakmailag rendkívül felkészült, igen komoly működési
struktúrával rendelkező desztinációs menedzsment szükségeltetik.
A termék értékesítését a szolgáltatók végzik, de munkájukat jelentős mértékben segítik a regionális vagy helyi szintű
marketingszervezetek (TDM-ek), amelyek nemcsak az "eladásban" töltenek be fontos szerepet, hanem magához a termék
fejlesztéséhez is hozzájárulnak. A TDM-ek szerepe a jövőben felértékelődik, ezért elengedhetetlen egy olyan rendszer
kidolgozása, amely megteremti annak a gazdasági alapjait, hogy minél több turisztikai szakember dolgozhasson egy
összehangolt, Vas megyei hálózatban.
nem

A helyi gazdaságra, helyi termékekre vonatkozó célok szerepelnek a
gazdaságfejlesztésre vonatkozó átfogó cél leírásában, valamint a 2. és 7. stratégiai
cél szövegében.

választ nem igényel

A 3. sz. stratégiai cél (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai
attrakciók fejlesztésével) leírásában szerepel a magas szintű desztinációmenedzsment, illetve a desztinációk közötti együttműködés ösztönzése.

A határokon átnyúló együttműködés azokra a régiókra összpontosít, amelyek az Európai Unió határmenti régiói, illetve az EU
belső vagy külső határai mentén húzódnak.
A határokon átnyúló együttműködések a határ mindkét oldalán tartósan fenntartható fejlődés támogatására irányulnak,
segítenek csökkenteni az életszínvonalbeli különbséget, és elősegítik az EU kooperációs lehetőségeit, valamint a felmerülő
problémák megoldását. Vas megye lehetőségei ebből a szempontból határtalanok. A Szombathely-Felsőőr vasútvonal
újraindítása Vas megye számára a lehetőségek olyan széles skáláját kínálja, ami segíti a gazdasági és társadalmi fejlődést,
valamint a környezet minőségének javítását. A Szombathely-Felsőőr vasútvonal egy olyan beruházás, amely elősegíti a
gazdasági-társadalmi fejlődéshez elengedhetetlen interperszonális együttműködést.
218.
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igen
Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata a turizmus. A fejlődés következtében a turizmus már hazánk egyik
legnagyobb jövedelemtermelő szekciójaként szerepel. Az európai uniós támogatások hatékony felhasználása és a
rendelkezésre álló pályázati rendszerek eredményes kihasználása a vidék- és térségfejlesztési támogatások növekedését
eredményezheti.

választ nem igényel
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A bruttó hazai átlagbér növekedésével folyamatosan nő a belföldi turizmus, illetve a turisztikai szektorban szerepet vállaló kisés középvállalkozások szerepe. A turizmus egyes fajtáinak népszerűsége fokozatosan növekszik, a kereslet kezd eltolódni az
aktív pihenés irányába. Erősödik a kulturális utazási motiváció, ezzel egyidőben nő a gasztronómiai- és borturizmus
népszerűsége, a keresleti szekcióban újabban a kockázat- és kalandturizmus (adrenalin) iránti igény is megjelent.
nem
A Közösen Vas Megyéért Egyesület támogatja, hogy megyénk turisztikai szektorának kínálati oldala dinamikusan bővüljön, több
attrakcióval kiegészülve a kalandturizmus iránt egyre aktívabban érdeklődők számára. A Kőszegi-hegység kiaknázatlan
lehetőségei, a Rába folyó nyújtotta sportolási lehetőségek bővítése és az egyesületünk által támogatott szombathelyi skatepark
megvalósítása szintén ezt a célt szolgálják.
nem
Az intelligens és fenntartható növekedés alappillérei közé sorolják a tudást, az innovációt és az erőforrások környezetbarát,
tudatos felhasználását. Vas megye csak úgy tud bekapcsolódni az intelligens növekedés folyamatába, ha erősítjük a jövő
növekedési folyamatainak tényezőit, a tudást és az innovációt.
nem

Közösen Vas Megyéért Egyesület

Megyénkben elengedhetetlen az oktatás minőségének javítása, a K+F kiadások növelése, valamint az innováció és a
tudástranszfer propagálása. A felhasználók igényeire és a piaci lehetőségekre támaszkodva a XXI. századi információs és
kommunikációs technológiák bevezetése szükséges. A digitális társadalom megteremtéséhez elengedhetetlen az élethosszig
tartó tanulás, a nyitott és versenyképes, nagy sebességű internet biztosítása, a hatékony frekvenciapolitika, az információs
társadalom kialakulásának elősegítése és az egységes online piacok megteremtése.

Közösen Vas Megyéért Egyesület

Az Intelligens Vas megye víziója csak akkor működhet, ha belátható időn belül modern online szolgáltatások kerülnek
bevezetésre. Fókuszban állnak az e-ügyintézés, az online egészségügyi szolgáltatás, az intelligens otthon és az okostelepülések
elindításának lehetőségei. A fenntartható és versenyképes gazdasági növekedés érdekében az IKT-t hatékonyan alkalmazó
intelligens hálózatok bővítését fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy az erőforrás-hatékonyság megvalósulhasson. A
digitalizáció elősegítheti Vas megye szén-dioxid kibocsátásának csökkenését, a biodiverzitást és a környezetkárosítás
mérséklését. Az infokommunikációs reformok hosszú távon garantálják a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót.
nem
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224.

A Szombathely-Felsőőr vasútvonal helyreállításával kapcsolatos igény ismételt
felmerülését (egyéb észrevételek nyomán is) beépítettük a dokumentum 5.1
fejezetének Fenntartható közlekedés, intermodalitás, kerékpáros közlekedés
alpontjába.

részben

Az aktív turisztikai tevékenységek iránti igény várható erősödésére történő utalás, az
ezen típusú fejlesztések előtérbe helyezése szerepel a dokumentum 3. sz. (A
turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével)
stratégiai céljának leírásában.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

A megye K+F tevékenysége terén fennálló hiányosságai, illetve azok oldásának
igénye több ponton (pl. a SWOT-analízisben) is megjelenik a dokumentumban.
A koncepió 1. sz. stratégiai céljának (1.Szombathely és vonzáskörzetének
dinamizálása és a város élhetőségének fokozása) leírását a K+F teljesítmény
növelése melett kiegészítettük a tudástranszfer központok beemelésével.

A megye K+F tevékenysége terén fennálló hiányosságai, illetve azok oldásának
igénye több ponton (pl. a SWOT-analízisben) is megjelenik a dokumentumban.

A digitalizáció szintjének növelésére vonatkozó igénye több ponton (pl. a SWOTanalízisben, a Gyarapodó tudástőke c. átfogó cél leírásában) is megjelenik a
dokumentumban.

225.

Közösen Vas Megyéért Egyesület

226.

Agrárminisztérium

227.

Agrárminisztérium

A természet- és környezetvédelem közös ügyünk. Vas megyében olyan Zöld Kihívás Program elindítását javasolja egyesületünk,
amely minden egyes hónapban más és más célkitűzéseket tartalmaz. Az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében már az
óvodások és kisiskolások körében is népszerűsíteni kell azt a környezettudatos szemléletet, amely a jövőnk egyik legfontosabb
záloga. A Zöld Kihívás Program keretén belül aktív szerepet kell vállalnia a Vas Megyei Közgyűlésnek. A területfejlesztési
koncepció segítségével olyan szakmai és gazdasági háttér megteremtése szükséges, amely garantálja a program sikerét.
nem
Amennyiben Natura 2000 területet, vagy országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területet is érint a
Tervezet a vonalas létesítmény-fejlesztések esetében, akkor vizsgálni szükséges, hogy ez az érintettség hogyan lehet minél
kisebb, illetve milyen alternatív megoldások, elkerülések jöhetnek szóba. Abban az esetben, ha a tervezett vonalas
létesítményeket mindenképpen szükséges Natura 2000 területen vezetni, az engedélyezési eljárásban pontosan fel kell tárni,
hogy mi az a kényszerítő közérdek, amely a Natura 2000 területen keresztül történő vonalvezetést indokolja. Kizárólag a
hatályos magyar jogszabályi követelmények, az Európai Tanács 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvének és az irányelv 6.
cikkelyének útmutatója alkalmazásával lehet ilyen jellegű beavatkozás a nevezett területen. Már a tervezés korai szakaszában
szükséges ezeket a konfliktusokat kezelni, mert az uniós finanszírozásnak alapfeltétele az uniós feltételek betartatása, a hazai
engedélyezési eljárástól függetlenül is, ezért célszerű erre idejében felkészülni. Különösen fontos figyelembe venni, hogy az
Európai Unió által finanszírozott beruházások esetén – a legutóbbi gyakorlat alapján – a pályázatok elbírálásánál az Európai
Bizottság a területi érintettség meghatározásánál nemcsak a közvetlen érintettséget vizsgálja, hanem széles pufferzónával
határozza meg azt a területrészt, melyre a vonalas létesítmény hatással van, így az érintett Natura 2000 területeket is.
Fentiekre figyelemmel, javasolt előzetes egyeztetés céljából már a tervezési folyamat elején megkeresni a területileg érintett
nemzeti park igazgatóságot.
nem
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKV rendelet)
a megyei területi tervekre környezeti vizsgálat készítését írja elő (lásd annak 1. melléklete), melyet a tervezési folyamat
részeként kell elkészíteni. A Tervezet hiányossága, hogy ez egyelőre nem készült el.
Fentiek alapján javasolom a Tervezet környezeti vizsgálatának mielőbbi elkezdését az SKV rendeletnek megfelelő eljárás
keretében, és annak a döntési folyamatba történő becsatornázását.

• A 2014-2020. évi Nemzeti Akvakultúra Stratégia tervezetének területfejlesztésre vonatkozó részei fontos célkitűzésként
nevesítik a gyengébb termőhelyi adottságú, például belvízjárta területek alternatív és fenntartható hasznosítását, ezen belül
haltermelési célra történő allokációját.
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• A Zöld Megállapodás, illetve a „Termőföldtől az asztalig” stratégia és a Biodiverzitás Stratégia célkitűzései, amelyek a
biodiverzitást és élőhelyeket fenntartó termelési módokat (így a halastavi termelést) részesítik előnyben.
nem
• A korábbi és a 2021-2026. évi Nemzeti Természetvédelmi Alapterv tervezetével összhangban az őshonos halállományok
megőrzése és az idegenhonos inváziós fajok elleni küzdelem továbbra is kiemelt cél, ami egyúttal szolgálja a
horgászturizmusban rejlő potenciál kihasználását is.
igen
• A Vas megyét is magába foglaló Nyugat-Dunántúl régió területén nyilvántartott 572 hektárnyi tógazdaságból (halastavak)
2019. évben 535 hektár üzemelt, utóbbiból 239 hektár Natura 2000 terület. A régióban 2019. évben 2 tórekonstrukció valósult
meg, új tó építésére nem került sor.
nem

Agrárminisztérium

• Vas megye több mint 100 darab nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel rendelkezik (horgászati célú hasznosítás), melyek
teljes területe több mint 1.500 hektár. A MOHOSZ területi tagszövetségeként működő horgász szövetség közel 9.000 fő
horgászegyesületi tagot tartott nyilván a 2019. évben. A legutolsó ágazati becslések szerint 1 horgász évente 120.000 forintot
költ engedélyekre és felszerelésre, amely összesen a megyei tagokra vetítve több mint 1 milliárd forint éves összeget jelent.
részben

232.

nem

A környezettudatosság szintjének növelésére vonatkozó szemléletformálási cél a
koncepció Élhető települések és javuló környezeti állapot c. átfogó céljának,
valamint 4. sz. (Környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) c. stratégiai céljának
leírásában is szerepel.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

Az egyes fejlesztések tervezése, végrehajtása során figyelembe veendő szempontok
részletes rögzítése nem a koncepció tárgykörébe tartozó feladat.

A környezeti vizsgálat elkészítése jelenleg is folyamatban van, a végleges
dokumentáció részét fogja képezni.
Rendszeresen belvízjárta területek nem jellemzőek a megyében. A klimatikus
adottságok és agazdálkodási gyakorlat alapján a kedvezőtlen termőhelyi adottságú
területek hasznosítására a megyében inkább az erdőtelepítés nyújthat gyakorlati
alternatívát.
Rendszeresen belvízjárta területek nem jellemzőek a megyében. A klimatikus
adottságok és agazdálkodási gyakorlat alapján a kedvezőtlen termőhelyi adottságú
területek hasznosítására a megyében inkább az erdőtelepítés nyújthat gyakorlati
alternatívát.
A koncepció 3. sz. stratégiai céljának (A turizmus feltételrendszerének erősítése az
aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével) leírását a horgászturizmus tekintetében
kiegészítettük a természetvédelmi szempontokra történő utalással.
A halastavak területének megyei szinten történő feltüntetése szerepel a
dokumentumban.

A horgászati célú hasznosítás alatt álló területek méretét beépítettük a dokumentum
2.2 fejeztében.

Támogatom a helyi feldolgozottságú élelmiszer-előállítás ösztönzését, egyetértek azon törekvésekkel, amelyek segítik a helyi
értékesítési csatornák fejlesztését, a helyi piacok, beszerzési kapcsolatok kialakítását, helyi szolgáltatások igénybevételét.
A kormány célkitűzéseivel összhangban fontosnak tartom a helyi minőségi élelmiszer-alapanyagok közétkeztetésben történő
volumenének növelését, annak érdekében, hogy a nagy és közepes méretű cégek mellett a kistermelők és családi gazdaságok is
beszállítói szerepet kapjanak. A közétkeztetés biztos felvevőpiacot jelenthet, illetve jelentős mértékben hozzájárulhat a
kistermelők és családi gazdaságok pozíciójának erősödéséhez. A helyi piacok fejlesztésével párhuzamosan célként kell, hogy
megfogalmazódjon a közétkeztetéssel foglalkozó tálaló- és főzőkonyhák infrastrukturális korszerűsítése is.
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nem

A helyi gazdaságra, helyi termékekre vonatkozó célok szerepelnek a
gazdaságfejlesztésre vonatkozó átfogó cél leírásában, valamint a 2. és 7. stratégiai
cél szövegében.
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A Szombathelyi Repülőtér és a korábban gyakorlótérként üzemelő söptei rész együttesen Vas megye legnagyobb egybefüggő
gyepterületét alkotja (helyrajzi szám: Söpte 0104/1-2, Gencsapáti 0100/4 és Szombathely 019/4), amely ökológiai szempontból
rendkívül fontos menedéket jelent a gyepek élővilága számára a környező, intenzíven hasznosított területek rendszerében. A
legeltetés által biztosított megfelelő élőhelykezelésnek köszönhetően a terület ökológiai állapota továbbra is kedvező, amit
számos védett és közösségi jelentőségű faj előfordulása alátámaszt. Gazdaságfejlesztési célú beruházások megvalósítására
számos természetvédelmi szempontból kevésbé értékes terület áll rendelkezésre Szombathely környékén.
Kérem a fenti négy helyrajzi számú terület jelenlegi állapotának hosszú távú megőrzését. Ehhez javasolom megvizsgálni a
terület helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításának és az ökológiai hálózatba történő bevonásának
lehetőségét.
igen

A hivatkozott szövegrészt kiegészítettük az ökológiai szempontok
figyelembevételének igényével.

A Tervezet 26. oldalán a „3.4. Turizmus” című alfejezettel kapcsolatban a következő észrevételt teszem.
A turisztikai programkínálat között nincs felsorolva az Erdei turizmus, pedig a megyén belül lényeges turisztikai kínálattal bír az
erdei közjóléti szolgáltatások sokszínűségével és jelentős mennyiségével, valamint az összefüggő és változatos erdőterületek
egyre vonzóbbá válásával, az aktív turizmus reneszánszával.
nem

A hivatkozott fejezet tartalmazza a védett területek és „zöld folyosók” bemutatását,
amelyek alapvetően az erdei turizmus legfontosabb színterei is egyben a megyében.
Az aktív turisztikai tevékenységek iránti igény várható erősödésére történő utalás, az
ezen típusú fejlesztések előtérbe helyezése szerepel a dokumentum 3. sz. (A
turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével)
stratégiai céljának leírásában.

A Tervezet 64. oldalától kezdődő „7.1. A térséget érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi
tervek áttekintése” című alfejezettel, továbbá a 85. oldaltól kezdődő „13.2. Külső koherencia vizsgálat” című alfejezettel
kapcsolatban a következő észrevételt teszem.
Kérem a táblázatban szerepeltetni a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015.
(VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programot is, tekintettel arra, hogy a hazai
környezetpolitikának ez az átfogó stratégiai dokumentuma. Egyúttal felhívom a megyei önkormányzat és a Tervezet készítőinek
figyelmét, hogy a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, így szükségessé vált a 2021-2026 közötti időszakra
szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a Program részét
képező V. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv kidolgozása, mely jelenleg is folyamatban van.
Javasolom az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program figyelemmel kísérését. Amennyiben azt az Országgyűlés a Tervezet
véglegesítését megelőzően elfogadja, úgy kérem, szíveskedjenek arra hivatkozni.
igen
A Tervezet 64. oldalától kezdődő „7.1. A térséget érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi
tervek áttekintése” című alfejezettel kapcsolatban a következő észrevételt teszem.
A nevezett fejezetben nem jelenik meg a Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030. A megye erdőterületeire vonatkozóan fontos
megállapításokat tesz, ezért javasolom a stratégia felsorolását és annak rövid bemutatását. Továbbá kérem a Nemzeti
Erdőstratégiát „A célrendszer kapcsolata a fontosabb ágazati koncepciókkal, tervekkel” című táblázatban – a Tervezet 93.
oldalán – is megjeleníteni.
nem
A Tervezet 64. oldalától kezdődő „7.1. A térséget érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi
tervek áttekintése” című alfejezet szövegében megjelenik az Országos Területrendezési Terv (OTrT). Javasolom helyette a
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény hatálybalépésére
tekintettel az MTrT rövidítés (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve) használatát. Az OTrT jelenleg
a hivatkozott törvény II. fejezete.
nem

239.

Agrárminisztérium

240.

Agrárminisztérium

241.

Agrárminisztérium

A Tervezet „11. A megye jövőképe” című fejezetében, a 72. oldal második bekezdésében az idézett szöveg módosítását
javasolom a következők szerint.
„A körforgásos működésre törekvő gazdaság egyik húzóágazata továbbra is a járműipar, amely sikeresen alkalmazkodott az
elektromos meghajtás által támasztott követelményekhez, miközben a termelési tevékenységet végző nagyvállatok a helyi kisés középvállalkozásokból álló beszállító kör miatt mélyen integráltak a helyi gazdaságba.”
igen
A Tervezet 73. oldalán az „Élhető települések és javuló környezeti állapot” című pontban az idézett szöveg módosítását
javasolom a következők szerint.
„A megyei gazdaság fejlődésének megfelelő alapot ad a magas minőségű természeti környezet, illetve a lakóterületek
környezeti szennyezésének lehetőségekhez képest minél magasabb szintű mérséklése.”
igen
A Tervezet 75. oldalán az „1. Szombathely és vonzáskörzetének dinamizálása és a város élhetőségének fokozása” című pontban
az idézett szöveg kiegészítését javasolom a következők szerint.
„A fejlesztések során különös figyelmet kell fordítani a zöldfelületek, a zöldinfrastruktúra védelmére, fejlesztésére, illetve a
kulturális tárgyi és szellemi (pl. ókori Savaria és Szent Márton kultusz) örökség értékeinek hasznosítására.”
igen

Agrárminisztérium

A Tervezet 77. oldalán a „12.2. A megye fejlesztésének stratégiai céljai” című alfejezet „3. A turizmus feltételrendszerének
erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével” című pontjával kapcsolatban a következő észrevételt teszem.
Megítélésem szerint Vas megyében lényeges stratégiai fejlesztési célként konkrétan nevesíteni kell az összefüggő
erdőterületek megőrzését, a turisztikai célú erdőgazdálkodást, az erdei közjóléti szolgáltatások szinten tartását és minőségi
fejlesztését. Ezen túlmenően egyedisége és jelentős területi kiterjedtsége, a hosszú múltra visszatekintő Őrségi paraszti szálaló
erdőgazdálkodás bemutatása, fennmaradásának céltámogatása is hiányzik az anyagból.
igen

242.

A 13.2 fejezet vonatkozó táblázatát kiegészítettük a 4. Nemzeti Környezetvédelmi
Program beemelésével.

A külső koherencia vizsgálat terjedelmi okokból a Pénzügyminisztérium által kiadott
útmutatóban rögzített ágazati stratégiák szerepeltetésére szorítkozik. További, a
koncepció tárgyköréhez kevésbé konkrétan kötődő részterületi stratégiák
vizsgálatával a dokumentum túllépné az előírt terjedelmi korlátokat.

A külső koherencia vizsgálat a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatóban
rögzített szempontokat és megnevezéseket követi.

Az észrevételt beépítettük.

Az észrevételt beépítettük.

Az észrevételt beépítettük.

A stratégiai cél leírását kiegészítettük az erdőgazdálkodás tursiztikai dimenzió
erősítésére vonatkozó utalással.

A Tervezet 78. oldalán a „12.2. A megye fejlesztésének stratégiai céljai” című alfejezet „4. A környezetvédelmi
alapinfrastruktúrák javítása” című pontjának alábbi idézett szövegével kapcsolatban kérem, hogy a vízierőművek témakörben
már a helykiválasztás szakaszában szíveskedjenek felkeresni a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságot.

243.

244.

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

„Fontos terület emellett a vízierőművek kérdésköre, amely a megfelelő természetvédelmi előírások mellett alkalmas lehet a
megye energetikai rendszerének további diverzifikálására.”
A Tervezet 96. oldalától kezdődő „14. Térhasználati fejlesztési elvek” című fejezettel kapcsolatban a következő észrevételeket
teszem.
a) Meglátásom szerint célszerű lenne beépíteni az alábbi elveket is:
• a fejlesztések a természet- és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével valósuljanak meg;
• olyan területeken kerüljenek megvalósításra, melyek elhelyezkedése egyaránt szolgálja a társadalom érdekeit és a környezet
védelmét;
• olyan területek kerüljenek bevonásra és olyan fejlesztések legyenek egymás mellé állítva, amelyek között a körforgásos
gazdaság előnyei minél jobb arányban megvalósulhatnak (például a minél kevesebb hulladékképződés érdekében: ami az egyik
technológia számára hulladék, az a másik számára nyersanyag lehet).
b) Hiányolom a leírásból a települési zöldterületek/zöldfelületek védelmének, fejlesztésének gondolatát.
c) Javasolom – az általánosan megfogalmazható elvek mellett – a területfelhasználás elveinek a megyei területrendezési,
területfelhasználási kategóriáihoz, övezeteihez történő igazítását, és kibővítését – amivel a területfejlesztés és a
területrendezés összekapcsolása is megtörténhetne. Ezen elvek megfogalmazása során is kérem figyelembe venni a környezetés természetvédelmi szempontokat.
részben

választ nem igényel

A fejezetet a felsorolt elvekkel kiegészítettük. A zöldterületek védelme megjelenik a
szétterülés korlátozására vonatkozó elv rögzítésével. A fejezet utal a rendezési
tervben szereplő kötöttségekre.

A Tervezet 98. oldalán a „15. A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere, a koncepció üzenetei” című fejezetben az idézett
szöveggel kapcsolatban a következő kiegészítést javasolom.
„Turisztikai feltételrendszer fejlesztése
• aktív-turisztikai vonzerők fejlesztése, hálózatba szervezése a természeti értékek fenntartható hasznosítását szem előtt tartva,
• szálláshelyek kapacitás-, és minőségfejlesztése
Egészséges környezet fejlesztése
• Környezetvédelmi alapinfrastruktúrák fejlesztése
• Klímaváltozással kapcsolatos felkészülés támogatása
•Megújuló energiaforrások kiaknázása a természeti értékek fenntartható hasznosítását szem előtt tartva”.

248.

Indokolás:
Javasolom horizontális célként megjeleníteni a természeti értékek fenntartható hasznosítását, vagy legalább a fenti két
fejlesztési pont esetében külön kiemelni, mint alapvető szempontot.
Agrárminisztérium
A Tervezet 100. oldalán a „15. A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere, a koncepció üzenetei” című fejezet „A
területfejlesztési koncepció üzenetei az egyes ágazatok számára” című táblázatával kapcsolatban a következő észrevételt
teszem.
A levelem II. 3. és II. 8. pontjában foglaltakból adódóan a táblázatban helye van az Erdőgazdálkodás megemlítésének és annak
a táblázat tartalma szerinti jellemzésének.
Agrárminisztérium
A koncepcióban nagyobb hangsúllyal szükséges szerepeltetni azt a tényt, hogy az ELTE SEK révén az ország legnagyobb és
legmagasabb színvonalú egyeteme van jelen a megyében. Humánerőforrására mint oktatói, mind hallgatói viszonylatban
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria építhet a régió. Mindezt a SWOT analízisben feltétlenül az erősségek között kell szerepeltetni, valamint a lehetőségek között
Egyetemi Központ
kiemelni ennek további kiaknázási lehetőségeit.
A jelenleg az iparban, gazdaságban és a mindennapi életben folyó változások olyan követelményeket támasztanak, amire
reagálni kell az egyetemi oktatói, kutatói tevékenységeknek is. A Savaria Műszaki Intézet oktatói és kutatói tevékenysége
elsősorban a műszaki területekre és az azzal kapcsolatos informatikai háttérre terjed ki. Ennek megfelelően a cél az
elkövetkező néhány évben egyrészt a megyei közéleti és ipari szereplők igényei szerint technológiák, műszaki ás informatikai
megoldások fejlesztése. Másrészt az intézet nagy hangsúlyt helyez digitális módszertan kidolgozására a műszaki oktatásban, és
az oktatás további modernizálására, amely megfelel a megújult követelményeknek. Az intézet működésében a fő célok a
megyei ipari és közéleti szereplőket érintően az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: • Együttműködés Vas megye ipari
szereplőivel a kutató és fejlesztőmunkákban, részvétel projektekben az egyetemi hallgatók bevonásával műszaki területen és
az azt támogató informatikai háttérben;
• Tananyagok kidolgozása, digitalizálása és online képzési programok szervezése műszaki tudományokban Vas megye ipari és
közéleti szereplőinek igényei szerint;
• Jelenlegi duális gépészmérnökképzésre építve a duális képzés további erősítése, a duális képzésben részt vevő
partnercégekkel a kapcsolat elmélyítése, ill. kiépítése további cégekkel
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria • Műszaki tudomány és informatikai hátterének népszerűsítése, workshop-ok szervezése az ipari partnerek bevonásával,
Egyetemi Központ
tudományos és ismeretterjesztő cikkek publikálása hozzáférhető (open access) platformokon.

249.

Kiemelendő a turizmus szerepe, amely elsősorban az országos jelentőségű gyógyfürdőkre épülve fontos szerepet tölt be az
anyagban. Az ELTE-n, Szombathelyen folyik Turizmus-vendéglátás szakos BA képzés, amely ehhez a fontos területhez a
kvalifikált szakemberutánpótlást jelenti. (Az anyagból ennek jelentősége teljes egészében hiányzik.) Ráadásul a képzés duális
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria formában is működik, a duális partnerek között szerepel a megyéből a büki és a sárvári gyógyfürdő és több jelentős szálloda.
Egyetemi Központ
Ennek a további fejlesztése és támogatása fontos részét képezhetné javaslatunk szerint a gazdaságfejlesztési koncepciónak.

245.

246.

247.

nem

A hivatkozott fejezet a prioritások leírását rövid, tömör megfogalmazásban teszi
meg. Azok részletes kibontása, az alkalmazandó szempontok rögzítése a megyei
tervezési folyamat következő lépései keretében kidolgozandó megyei
területfejlesztési program szintjén történik meg.

igen

A hivatkozott táblázatot kiegészítettük az erdőterületek állapotának megőrzésével.

igen

A SWOT analízis erősségeket felsoroló részét kiegészítettük.

nem

A K+F tevékenységek erősítésére, a duális képzés eredményeinek továbbvitele
megjelenik az 1. sz. stratégiai cél leírásában.

igen

Az 5.6 fejezetet, valamint a 3. sz. stratégiai cél (A turizmus feltételrendszerének
erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével) leírását kiegészítettük az
egyetemi képzésekre történő utalással.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

A turizmus kapcsán különösen nagy jelentősége van annak, hogy az egyetemi Turizmus-vendéglátás szak két specializációja:
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria Egészségturizmus és vallásturizmus. Mindez egybecseng a megye legfőbb turisztikai adottságainak megfelelő fejlesztési
Egyetemi Központ
iránnyal, így az egyetem ebben nagyon fontos szerepet tud játszani.
Javaslatunk szerint a duális képzési forma felsőoktatási támogatásának prioritása fontos lehet egy gazdaságfejlesztési
koncepcióban, Például úgy is, hogy a megyei önkormányzatok és önkormányzati cégek is ilyen módon nevelik ki a megfelelő
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria gazdasági szakembereket az egyetemmel összefogva. Ehhez a duális formában működő Gazdálkodási és menedzsment szak
Egyetemi Központ
kiváló lehetőséget nyújt.
Az alábbi kitétel (50. o.) pontosításra, szorul, hiszen a gazdaságtudományi szakkínálat immár lefedi a gazdaság minden
szegmensét, és a SEK más képzései is közvetve a gazdaság fejlesztését is szolgálják. (pl. pedagógusképzés) Mindemellett a
gazdaságtudományi szakokra felvett hallgatók létszámában a nyugat-dunántúli régióban (Győrt nem ide sorolva) már
piacvezetővé vált 2020-ban!
„A Savaria Egyetemi Központ nem elsősorban a gazdaságot közvetlenül kiszolgáló felsőfokú képzési területekre fókuszál, de
jelen vannak ilyen jellegű képzések is. Ilyen mindenekelőtt a Társadalomtudományi Kar (TáTK) keretei közt folyó közgazdász
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria képzés és az Informatikai Kar (IK) által gondozott gépészmérnök képzés, de ide számíthatók a több karhoz is kapcsolódó
Egyetemi Központ
rekreációs képzések is.”
Az 51. oldalon lévő táblázat adathibát is tartalmaz 2018-ban 15 oktatót tüntet fel az egyetemen, ami 95,6 %-os csökkenés
lenne, ami nyilván nem valós szám, sajtóhiba:
Felsőoktatás hallgatói és oktatói képzési hely szerint Terület Felsőfokú alapés mesterképzésbe n részt vevő hallgatók a nappali
képzésben (képzési hely szerint) Felsőfokú alap- és mesterképzés ben részt vevő hallgatók a nem nappali képzésben (képzési
hely szerint) Felsőoktatásban részt vevő hallgatók a nappali tagozaton (képzési hely szerint) Felsőoktatásban részt vevő
hallgatók (képzési hely szerint) Felsőoktatási intézményekbe n dolgozó oktatók (képzési hely szerint) 2010 2018 2010 2018
2010 2018 2010 2018 2010 2018 Szombathely 2 085 1 331 1 671 702 2 592 1 414 4 483 2 193 343 15 vált. (%) -36,2 vált. (%) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria 58,0 vált. (%) -45,4 vált. (%) -51,1 vált. (%) -95,6 Ország 217 883 184 756 98 988 59 738 240 553 199 608 360 199 280 159 21 450
Egyetemi Központ
22 426 vált. (%) -15,2 vált. (%) -39,7 vált. (%) -17,0 vált. (%) -22,2 vált. (%) 4,6
SWOT elemzés téziseinek változásához (6-9. o. közé):
Munkaerő képzettségi szintjének javulása: Az ELTE Savaria Egyetemi Központban kevés erősödött a gazdaságot közvetlenül
kiszolgáló felsőfokú képzési terület.
Belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmi-gazdasági leszakadásának megakadályozása, a népességmegtartás
feltételeinek javítása: Aprófalvak ellátási nehézségei a közszolgáltatások terén csökkennek az ELTE SEK-en 2017-től elérhető
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria felsőfokú képzési portfólióval, kiemelten a közösségi művelődés, emberi erőforrások, pszichológia szakterületek végzett
Egyetemi Központ
diplomás szakemberek révén.
2.2. A megye fejlesztésének stratégiai céljai (10-17. o. közé)
Felsőoktatásban a Nyugat-dunántúli régió vonatkozásában térségszintű kompetenciaközpontok kialakítása, illetve térségi
szinten a mérnök, míg Szombathelyen – összhangban a NyugatPannon Járműipari és Mechatronikai Központ javaslataival – és a
műszaki menedzser képzés fejlesztése szükséges. illetve a gépész és villamos mérnök képzés elindítása Ez jelenti a
gépészmérnök képzés és a programtervező informatikus képzés jelenlegi sikeres megvalósítása után a villamosmérnök képzés
elindítása a mérnökképzésben további specializációk és szakirányok elindítását szükséges a meglévő oktatási programok - piaci
igényekhez, illetve technológiai-társadalmi változásokhoz illeszkedő - folyamatos megújításán túl. A felsőoktatás területén a
meglévő felsőoktatási intézmények tevékenységének összhangja, illetve a felsőoktatási kapacitások erősítése fontos feladat a
következő intézmények esetén: a NymE ELTE Savaria Egyetemi Központ egységei karai, a PTE ETK Szombathelyi Képzési
Központjának egészségügyi főiskolai képzése és az ELTE Gothard Obszervatórium csillagászati és természettudományos
kutatásai.
A magas minőségű munkaerő biztosítása és a folyamatos foglalkoztathatóságuk érdekében szükséges a munkavállalók
egészségi állapotának fejlesztése. Ennek keretében komplex programok megvalósítása: egészséges életmód elterjesztése,
sportolás-mozgás ösztönzése, aktív szabadidős programok, rendezvények szervezése és korszerű táplálkozási ismeretek
(dietetikai programok) oktatása és elterjesztése, közösségfejlesztési tevékenységek megvalósítása, egészségi, illetve a mentális
állapot javítása. Ezt a stratégiai célt az ELTE SEK sporttudományi képzései (testnevelő tanár, edző, rekreációs és sportszervező
szakemberképzés) nemcsak jól képzett és már a képzés során a piaci szereplőkkel együttműködő szakembereivel, hanem
oktatási és kutatási kapacitásaival és innovációival is nagyban segítheti. További beruházási programok megvalósítsa
szükséges: o demonstrációs, oktatási, szemléletformálási látványüzem-beruházások o gyógynövények termesztésével
kapcsolatos beruházások, illetve szemléletformáló oktatások, képzések o korszerű gyógykezelések és rehabilitációhoz
kapcsolódó szolgáltatás-fejlesztések, ezen belül, gyógyvizekhez kapcsolódó termék-szolgáltatás fejlesztések és
kutatásfejlesztési programok az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzések. Az egészséges
életmód, illetve a közösségszervezés szempontjából fontos, hogy a szabadidősport célú infrastruktúrák megújuljanak a
településeken, illetve biztosítsák a nagyobb energiaigényű létesítmények (pl. uszodák) korszerűsítését és működtetését. E
célok elérésében az aktuális megyei igényekhez rugalmasan igazodó ELTE SEK iskolarendszeren kívüli online képzései bevonása
szükséges a felnőttképzés, mentálhigiéné területein. Online térben szerveződő tréningek és/vagy azok szakmódszertanának
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria szolgáltatása vállalaton belüli online közösségfejlesztés, vállalati kommunikáció- és szervezetfejlesztés, csapatépítés
Egyetemi Központ
területeken.
15. o. Szociális gazdaság jól működő szervezeteinek kialakítása a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításával: (…) A szociális
gazdaság szervezeteinek kialakítása mellett fontos feladat a közösségfejlesztési tevékenységek szervezése, amihez az ELTE SEK
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria közösségszervezés, andragógia, emberi erőforrások tanácsadó alap- és mesterképzései megfelelő számú megyénkben
Egyetemi Központ
felsőfokú végzettséget szerzett szakembert biztosítanak.

nem

Az 5.6 fejezetet, valamint a 3. sz. stratégiai cél (A turizmus feltételrendszerének
erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével) leírását kiegészítettük az
egyetemi képzésekre történő utalással.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

igen

A hivatkozott fejezetet pontosítottuk.

igen

A hivatkozott táblázatot megjegyzéssel láttuk el az adat torzítására vonatkozóan.

nem

A SWOT szerinti megállapítások vonatkozásában a jelzett észrevételek változást
jeleznek ugyan, de még nem érzékelhető a trend megfordulása.

nem

ociális gazdaság jól működő szervezeteinek kialakítása

igen

A koncepció 7. sz. (A belső periférikus térségek leszakadásának megelőzése)
stratégiai céljának leírását kiegészítettük a megyében működő, közművelődéssel
kapcsolatos képzésekre történő utalással.

igen

257.

Szombathely MJV Településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési stratégiájának kivonata részhez 27.o-tól.
MEGÚJULÓ ÉS BEFOGADÓ TÁRSADALOM
VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET
A környezettudatos szemlélet, a társas kapcsolatok igényének és a digitalizációs tér hatásának monitorozása majd támogatása
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Savaria a lakosság és a munkaadók szemléletformálásával az ELTE SEK pszichológia szakterületén folytatott oktatási és kutatási
Egyetemi Központ
eredmények hasznosulása alapján.
nem

Herman Ottó Intézet

A Koncepció tartalma alapján a térség levegőminőségének állapota általánosságban jónak mondható. A megye fejlesztési
stratégiái között szereplő horizontális jellegű fejlesztési célok közöttszerepel a levegőszennyezés csökkentése, amellyel teljes
mértékben egyetértünk. A levegőtisztaság-védelem területén álláspontunk szerint elengedhetetlen az alábbi irányelv és hazai
Kormányhatározatra történő utalás: Az Európai Unió 2016-ban elfogadott irányelve - (EU) 2016/2284 irányelv az egyes légköri
szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről - írja elő, hogy az egyes tagállamoknak milyen mértékben kell
csökkenteni a levegőterhelést. A Magyarország számára előírt kötelezettség teljesítését a 1231/2020. (V.15.) Korm.
határozattal kihirdetett Országos Levegpőterhelés-csökkentési Program (OLP) végrehajtása biztosítja. Az OLP azokat az ipart,
közlekedést, mezőgazdaságot, enegria szekrort és lakosságot érintő intézkedéseket tartalmazza, amelyek megvalósításával a
kibocsátás-csökkentési cél várhatóan elérhető, továbbá irányt szab az ágazati szabályozások, támogatások elkövetkező években
kívánatos változásához is. Az OLP célja, hogy 2030-ig a kisméretű részecske emisszió 55%-kal, az ammónia-kibocsátás 32%-kal,
a kén-dioxid kibocsátás 73%-kal, a nem metán illékony szerves anyagok kibocsátása 58%-kal, a nitrogén-oxidok kibocsátása
pedig 66%-kal csökkenjen az országban a 2005-ös szinthez képest. Javasoljuk a fenti programra való utalás beépítését a
levegőminőség javítása kapcsán.
nem
10. oldal 2.5. Környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők:
A Koncepció ezen része tartalmazza a légszennyezettségi állapotot érintő tényezőket, amelyből megállapítható, hogy szálló por
(PM10) esetében magasabb értéket közlekedési csomópontokban, illetve fűtési szezonban mértek. Javasoljuk ebben a részben
részletesebben kifejteni a fűtés eredetű légszennyezés okait, mint például a fosszilis tüzelőanyagok használatát stb. Fontos
kiemelni azt is, hogy sajnálatos módon előfordul a lakossági hulladék tüzelőberendezésben történő elégetése, illetve
országosan jellemző probléma a tavaszi és őszi szezonban a kerti (zöld) hulladékok égetése is. A lakosság környezeti
tudatformálása szemléletformáló programok szervezésével (pl. komposztálás népszerűsítése) sokat segíthet a légszennyezés
megelőzésében.
igen
Hulladékgazdálkodás
47. oldal 5.5 Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás:
A szemléletformálás nemcsak az illegális hulladéklerakás megelőzésével kapcsolatban nyújt megoldási lehetőséget, de
hozzájárulhat a hulladéklerakóba kerülő vegyes hulladék mennyiségének csökkentéséhez is. A szemléletformáló tevékenység
emelheti a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát, illetve közvetett módon a tudatos fogyasztási szokás népszerűsítésével a
keletkező hulladék mennyisége is csökkenthető, ezért javasoljuk beépíteni a koncepcióba.
nem

Herman Ottó Intézet

Zaj és rezgés elleni védelem:
A Koncepció érintőlegesen foglalkozik a zajvédelmi szempontokkal, a zajhatásokat közlekedésből származó és üzemekből
származó hatások között említi. Részletesen elemzi a megyét terhelő közúti forgalmat, tranzitforgalmat, amely tartalmazza,
hogy több útszakaszon kapacitásproblémát is azonosítottak. A megyében tervezett gyorsforgalmi út fejlesztések (M86, M9, 87es út) is jelentős hatással lesznek megvalósításuk során a forgalmi változásokra. Vitathatatlan tény, hogy ahol
kapacitásprobléma van, ott a zajprobléma is jelen van, a környezeti zaj terheléséről azonban nem tesz említést a Koncepció.
A környezeti zajállapot értékelése és kezelése az Európai Unióban 2004. óta egységes szabályozással előírt keretek és feltételek
mellett történik.
A 49/2002/EK irányelv hazai jogharmonizációja alapján a 280/2007. (X.29.) Kormányrendelet tartalmazza a környezeti zaj
értékelésének és kezelésének szabályait. Ez alapján 5 évente megújuló zaj adatbázis, az ún. stratégiai zajtérkép áll
rendelkezésre, amely tartalmazza valamennyi, zajkibocsátás szempontjából meghatározónak tekinthető közút, vasút
környezetében az okozott zajterhelést. Vas megye területén nagyforgalmú közutakra elérhetők ezek az adatok
(http://ugyelza.kti.hu/map/). A zajterhelés térinformatikai rendszerben jelenik meg, külön térképi megjelenítéssel a terhelés,
és a külön a küszöbértékek túllépésének mértéke. Az adatbázis nemcsak a zajterhelés mértékét tartalmazza, hanem az érintett
lakosság számát, a zajra érzékeny intézmények (kórház, iskola stb.) statisztikai mutatóit.
Javasoljuk a Koncepcióban a stratégiai zajtérképek figyelembe vételét, illetve erre történő hivatkozás megjelenítését.

258.

Herman Ottó Intézet

259.

Herman Ottó Intézet

260.

261.

Szombathely MJV Inegrált Városfejlesztési Stratégiájának kivonata nem része a
dokumentumnak.

A horizontális célok leírása a Pénzügyminisztérium által megadott, terjedelemre
vonatkozó követelmények miatt a legfontosabb célok felsorolására kell, hogy
szorítkozzon, az egyes célok alátámasztásával a dokumentum túllépné a terjedelmi
korlátokat.

A helyzetelemzés vonatkozó fejezetét kiegészítettük. A zöldhulladék kezelésre
vonatkozóan a koncepció 4. stratégia céljának leírását pontosítottuk.

A szemléletformálásra, a környezettudatosság szintjének növelésére vonatkozó
törekvések a koncepció Élhető települések és javuló környezeti állapot c. átfogó
céljának, valamint 4. sz. (Környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) c. stratégiai
céljának leírásában is szerepelnek.

A nagytérségi közlekedési hálózatokkal kapcsán kiépítendő folyosók nyomvonalainak
meghatározása nem tartozik a koncepció tárgykörébe, azonban az 5. sz. stratégiai cél
(Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő integráltság elmélyítése) leírását
kiegészítettük a települések lakott területeit érintő zavaró hatások minimalizálására
vonatkozó követelményekkkel. A zajtérképek használatának előírása nem tartozik a
megyei területfejlesztési koncepció tárgykörébe.

Természetvédelem
Alapvetően átfogó, alapos körültekintő a Koncepció természetvédelemmel foglalkozó része, megjelenik benne a megye
természeti értékeinek általános bemutatása, azonban véleményünk szerint nem megfelelően tartalmazza, alulértékelt a megye
valós természeti értékeinek ismertetése. Az erősségek felsorolásánál kizárólag az országosnál magasabb védett terület-arány
tényét tartalmazza, annak jelentőségét, értékét nem magyarázza, Sem a lehetőségek, sem a veszélyek között nem szerepel a
természeti értékek, a biodiverzitás helyzetének javítása, illetve az azt veszélyeztető tényezők bemutatása. A természeti kincsek,
értékek, erőforrások fogalma olykor kimerül az ásványvagyonnal kapcsolatos megállapításokban. A természetvédelmi
törekvésekre való utalás bár előkerül a célok között, azonban nem érhető tetten az ezek megvalósításával foglalkozó, átgondolt
és világos stratégiai megvalósítás terve. Fellelhetők a szövegben a természetvédelmi területek megtartását, beruházásoktól és
beépítésektől való megóvását is esetlegesen szolgáló intézkedési tervek (pl. „elsődlegesen a meglévő ipari területekhez
kapcsolódó területek fejlesztését, illetve az elhagyott, volt ipari üzemi területek megújítását szükséges ösztönözni), azonban ezt
nem kapcsolja össze a természeti területek, a biodiverzitás védelmével, amely pedig fontos koncepciónális kérdés. Az anyagból
nem érezhető az elköteleződés a természeti környezet, a biológiai sokféleség megóvása, javítása terén (pedig pl. a
Helyreállítási és Stressztűrőképességi Alap célrendszere első pontban megnevezett kapcsolódó prioritásához ez
elengedhetetlen).
Javasoljuk a turizmus fejlesztésén belül az ökoturisztikai jellegű irány arányának növelését. A közvetlenül nem turisztikai célú,
ám természetes, természetközeli élőhelyekkel rendelkező területrészeken a biodiverzitás védelmének kiemelt célként történő
kezelését, melynek menedékhelyei is lehetnek, illetve kell lenniük számos értékes, olykor védett és fokozottan védett növényés állatfajunknak is anélkül, hogy ezzel a közvetlen ember-jóléti funkciót helyben kiszolgálnák. Ez természetesen a
klímavédelmi céllal is jól összeegyeztethető, hiszen az egészségesen magas biodiverzitás ellenállóbbá teszi az adott közösséget
a külső, akár váratlan hatásokkal szemben is. Az őshonos szervezetek támogatása az idegenhonos inváziós fajok visszaszorítása
mellett ebben az összefüggésben is fontos, említésre méltó szempont. Célszerű lenne az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal
együttműködésben megvalósítani a megye szüksége természetvédelmi tevékenységeit, amelyekre érdemes lenne a
Koncepcióban utalást tenni.
262.

Herman Ottó Intézet

igen

A koncepió egészén végigvonul a környezeti fenntarthatóság kérdésköre, a 3 db
átfogó cél közül egyik a környezeti állapot javítására vonatkozik, melynek részét
képezik a természtevédelmi célok is.
A 2.4 pontot kiegészítettük az aktívturisztikai szempontokra történő utalással. A 3.
sz. stratégiai cél (3.A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai
attrakciók fejlesztésével) leírását kiegészítettük a a természetvédelmi célok
érvényesülésére vonatkozó követelményekkel.

igen

A szemléletformálásra, a környezettudatosság szintjének növelésére vonatkozó
törekvések a koncepció Élhető települések és javuló környezeti állapot c. átfogó
céljának, valamint 4. sz. (Környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) c. stratégiai
céljának leírásában is szerepelnek. A zöldhulladék kezelésre vonatkozóan a
koncepció 4. stratégia céljának leírását pontosítottuk.

igen

A SWOT analízis lehetőségeket felsoroló részét kiegészítettük a decentralizált
energiarendszerekre történő utalással.

részben

A 13.2 fejezet vonatkozó táblázatát kiegészítettük a 4. Nemzeti Környezetvédelmi
Program beemelésével.
A külső koherencia vizsgálat terjedelmi okokból a Pénzügyminisztérium által kiadott
útmutatóban rögzített ágazati stratégiák szerepeltetésére szorítkozik. További, a
koncepció tárgyköréhez kevésbé konkrétan kötődő részterületi stratégiák
vizsgálatával a dokumentum túllépné az előírt terjedelmi korlátokat.

47. oldal 5.4 Energiaellátás:
Vas megyében részben a magas erdősültségnek köszönhetően a gázbekötések száma az országos átlag alatti (és csökkenő
tendenciát mutat), amelyből arra lehet következtetni, hogy a szilárdtüzelés, ezen belül a fatüzelés meghatározó a megyében.
Emiatt javasoljuk a lakossági szemléletformálás (helyes, környezetbarát fatüzelés, komposztálás) lehetőségének beépítését a
Koncepcióba a légszennyezés csökkentése érdekében.
263.

Herman Ottó Intézet
78. oldal 12.2 A megye fejlesztésének stratégiai céljai – 4. a környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása:
A fenntartható energiagazdálkodásra történő áttérés egyik alapvető pillére a decentralizált energiarendszer (amely elsősorban
a helyben meglévő, megújuló energiaforrásokra támaszkodik), így javasoljuk ennek lehetőségét, megvalósíthatóságát
megvizsgálni.

264.

Herman Ottó Intézet

93. oldal 13.2 Külső koherencia vizsgálat – A célrendszer kapcsolata a fontosabb ágazati koncepciókkal, tervekkel:
A felsorolt „Országos, ágazati jellegű stratégiák, koncepciók” mellett javasoljuk kiegészíteni a táblázatot a következő
dokumentummal: Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT); Nemtezi Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040.ig, /VI. Nemzeti
Környezetvédelmi Program (megújítása idén várható)/.
265.

Herman Ottó Intézet
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Herman Ottó Intézet

267.

Miniszterelnöki Kabinetiroda, Közigazgatási
Államtitkárság

268.

Miniszterelnöki Kabinetiroda, Közigazgatási
Államtitkárság

Formai észrevételek:
A köbméter mértékegységben a 3-as mutató szám több helyen nem kitevőként szerepel. Tekintettel a Koncepció erőteljes
műszaki karakterére, helyesebb lenne ezeket konzekvensen felső indexben szerepeltetni (m3) az alábbi helyeken is:
45. old. Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)
45. old. Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)
46. old. Az összes tisztított szennyvízből III. tisztítási fokozattal is tisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3)

Általánosságban javaslom a turisztikai szempontból kiemelt attrakciók esetében a látogatószámot, esetleg az árbevételt
feltüntetni (amennyiben elérhető a 2019. évi adat), valamint az egészségturizmus fejlesztésére vonatkozó elképzelések
konkretizálását, kiemelt figyelemmel a gyógy- és élményfürdők fejlesztésére.
15. oldal:
2.10. Épített környezet és a kulturális örökség védelme (műemlékek, régészeti lelőhelyek)
„A megyében az alábbi településeken található jelentősebb műemlék, illetve régészeti lelőhely: Kőszeg, Bozsok, Cák, Csepreg,
Bük, Szombathely, Ják, Sárvár, Körmend, Celldömölk, Vasvár, Szentgotthárd, Hegyhátszentpéter, Őriszentpéter, Szalafő,
Szarvaskend.”
Javaslom a lista kiegészítését Ikervár és Jánosháza településekkel.

igen

nem

Az észrevételt átvezettük.
Látogatószámra vonatkozó pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Az
egészségturizmus fejlesztésére vonatkozó célok részben az 1. sz. (Szombathely és
vonzáskörzetének dinamizálása és a város élhetőségének fokozása), részben a 3. sz.
(A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók
fejlesztésével) stratégiai célok lerírásában szerepelnek.

igen

Az észrevételt átvezettük.
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272.

273.

274.

275.
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26. oldal
3.4 Turizmus: „A turizmus jelentősége – elsősorban a nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőknek köszönhetően – kiemelkedő a
megyében. Területe a Nyugat-Dunántúl turisztikai régiójába esik.”
Ahogy a dokumentum is jelzi, a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020 (IX.14.) Korm. rendelet 11 turisztikai
térséget nevesített. Ezek egyike (Bük-Sárvár) érinti a megyét is, ahogy arra is utalás történik a későbbiekben. Ha a „NyugatDunántúl turisztikai régió”-ra a KSH adatszolgáltatására figyelemmel történik a hivatkozás, úgy indokolt erre utalni a
dokumentumban.
igen
26. oldal:
„Épített örökségelemek. Kőszeg műemlék épületegyüttese a várral, Szombathely 2017-ben felújításon átesett központi barokk
tere (Berzsenyi D. tér), a sárvári és körmendi vár, de ide sorolhatók olyan régészeti emlékek is, mint pl. Savaria római kori
emlékei, a vasvári római sánc, stb., melyek jelentős fejlesztésbeli potenciált hordoznak magukban, de akár a megyeszékhely 11es Huszár úton elterülő egykori huszárlaktanyájának felújításra szoruló épületkomplexuma is, az őrségi szeres épületegyüttes,
stb. „
Megfontolásra javaslom a felsorolás kiegészítését az ikervári Batthyány-kastéllyal, a jánosházai Erdődy-Choron-várkastéllyal,
valamint a körmendi Batthyány-Strattman kastéllyal. Továbbá a „… sárvári és körmendi vár” esetében felmerül a megnevezés
pontosításának szükségessége.
27. oldal:

Az észrevételt átvezettük.

igen

Az észrevételt átvezettük.

igen

Az észrevételt átvezettük.

nem

Az aktív turisztikai tevékenységek jelentőségére történő utalás szerepel a jövőkép 4.
pontjában, továbbá a 3. sz. (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktívturisztikai attrakciók fejlesztésével) c. stratégiai cél leírásában.

igen

a 3. sz. (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók
fejlesztésével) c. stratégiai cél leírásában szerepel a gyógyfürdők jelentette
attrakciók kiterjesztésének igénye, emellett utalás a kisebb jelentőségű fürdőkre,
amelyet kiegészítettünk a két fürdő nevesítésével.

igen

A hivatkozott táblázatot kibővítettük a Polgárokhoz közelebb álló Európa
célkitűzéssel.

Indokoltnak tartom a táblázat címének pontosítását (kereskedelmi szálláshelyek)
72. oldal:
A megye jövőképe: „A megye megőrzi erős alap- és középfokú oktatási rendszerét, amely kiemelt hangsúlyt fektet a digitális
kompetenciákra. Korszerű szakképzési rendszer, régiós vonzerővel bíró felsőoktatás működik, amely megteremti az innováció
gyakorlati hasznosításának alapjait a megyében.”
A fenti megállapítással egyetértek. Ehhez kapcsolódóan javaslom annak a rögzítését, hogy a koncepció hangsúlyt fektet az
egészség- és aktív turisztikai elemek fejlesztésére.
77. oldal:
„A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével
A turizmus, mint gazdasági erőforrás feltételrendszerének erősítése elsősorban az aktív-turisztikai attrakciók minőségének
fejlesztésével, a gyógyfürdőkre és természeti vonzerőkre, valamint a műemléki környezetre fókuszálva.”
„A megye turizmusának zászlóshajói, a legnagyobb vendégforgalmat jelentő gyógyfürdők (Bük, Sárvár) szolgáltatási
színvonalának folyamatos fejlesztése elsődleges fontosságú, törekedni kell azonban a komplexumok energetikai rendszerének
fenntartható fejlesztésére is (lehetőség szerint a termálvíz, mint energiaforrás energetikai célú hasznosításával).”
Kérem a gyógyfürdők felsorolásának kiegészítését Celldömölkkel és Szentgotthárddal, továbbá figyelembe venni a leírásnál,
hogy a megye kiemelt vendégforgalmú attrakciói és egyben fő utazást befolyásoló egységei a nemzetközi értékesítésben
markáns szerepet vállaló sárvári és büki gyógyfürdő, amelyek vendégkörére építve szükséges a további kulturális és aktív
turisztikai fejlesztéseket hálózatba rendezve, közös termékalapot kialakítva nevesíteni a stratégiában.
86. oldal:
„A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével
Zöldebb, karbonmentes Európa
A célkitűzés a turisztikai vonzerőhöz kapcsolódó energetikai beruházásokkal (pl. termál- és gyógyfürdők hulladékhőjének
hasznosításával) érvényesíthető
Szociálisabb Európa
A célkitűzés a turizmusban érdekelt helyi kisvállalkozások támogatásának útján érvényesíthető (melynek keretében külön
hangsúlyt kap a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatása) „
A külső koherencia vizsgálat keretében a turizmushoz javaslom hozzátenni a „Polgárokhoz közelebb álló Európa” szakpolitikai
célt is.
98. oldal:
„15. A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere, a koncepció üzenetei”
„Turisztikai feltételrendszer:
aktív-turisztikai vonzerők fejlesztése, hálózatba szervezése
szálláshelyek kapacitás-, és minőségfejlesztése„

Ennek a pontnak a kiegészítése keretében javaslom a gyógyfürdőket (kiemelten Bük-fürdő, Sárvár, Celldömölk, Szentgotthárd)
és a kiemelt örökségvédelmi helyszíneket (sárvári vár,kőszegi vár, ikervári Batthyány kastély, a jánosházai Erdődy-Choronvárkastéllyal, valamint a körmendi Batthyány-Strattman kastély) megjeleníteni, összhangban a dokumentum 101. oldalán a
kulturális örökségre vonatkozó megállapításokkal.
nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

276.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

277.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

278.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

279.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Az egyeztetési változat több - 5.1, 6.2, 10.2, 12.2 - pontjában is szerepel NIF Zrt. Előkészítésében, vagy kivitelezésében lévő
projekt, projektelem, amelyek megnevezése nem illeszkedik az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplőkkel, úgymint:
1.1.60. Az M80 gyorsforgalmi út Körmend (kelet) és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.63. Az M86 gyorsforgalmi út, Csorna és Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.1.64. Az M86 gyorsforgalmi út, Szombathely-Zanat és Körmend (kelet) közötti szakasz megvalósítása.
1.1.65. Az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz megvalósítása.
1.2.67. A 87. számú főút, Kőszeg és Rattersdorf (Rőtfalva) közötti szakasz megvalósítása.
1.2.68. A 87-89. számú főutak, Szombathely északkeleti elkerülő szakasz előkészítése.
Kérjük a Területfejlesztési Koncepció anyagéban fenti projektek kormányrendeletben megfogalmazottak szerinti
szerepeltetését, az anyag szövegezésének pontosítását.
igen
Az egyeztetési változatban több jelenleg NIF Zrt. előkészítésében lévő projekt, fent hivatkozott kormányrendeletben szereplő
projekt nem szerepel, úgymint:
1.1.59. Az M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz megvalósítása.
1.2.58. A 74. számú főút, Vasvár elkerülő szakasz előkészítése.
igen
Az egyeztetési változatban többször említésre kerül az M9-es gyorsforgalmi út megépítése, Szombathely keleti része
(Táplánszentkereszt) és Zalaegerszeg északi (74. sz. főúti csomópont) területei között, azonban NIF Zrt-nek jelenleg nincs
tudomása ilyen projekt lehetséges előkészítéséről, megvalósításáról. Fent hivatkozott kormányhatározat jelenleg csupán a
1.1.42. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár és Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.
igen
Tájékoztatjuk, hogy Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója egyeztetési változatában is szereplő, a Vas Megyei Közgyűlés
(4/2021 (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadott Vas Megye Területrendezési Terve 2. melléklet Térségi Szerkezeti Terv a
fenti projekteket vagy nem tartalmazza, vagy nem megfelelő nyomvonalon, mely a projektek előkészítésének későbbi
problémáját fogja jelenteni.
nem
2.2 A termőföldek területnagyságának és mennyiségének alakulása:
A települési koncepció szerint 1990. óta 27 ezer ha-ra csökkent a hasznosított mezőgazdasági területek nagysága.
Magyarország Kormánya a 2016-ban kihirdetett Nemzeti Erdőstratégiában foglaltak figyelembevételével fő célul tűzte ki az
ország fával borított területeinek növelését. Az erdőtelepítések ösztönzése mellett cél az ország faállomány-készletének
alternatív módon történő növelése, amelynek keretében leginkább az egyéb védelmi, gazdasági és közjóléti célú faállományok,
mint a fasorok fásítások, fás szárú ültetvények vagy az agrár-erdészeti rendszerek létesítése javasolt. Ezáltal hazánk fával
borítottsága hatékonyan növelhető, amely egyszerre tölt be klímavédelmi, társadalmi, gazdasági és ökológiai szerepet a jól
gazdálkodó állam hosszú távú befektetésenként, a biztonságos élelmiszertermelés és ellátás veszélyeztetése nélkül.
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Szombathelyi Erdészeti Zrt.

A gyümölcsösök esetében tapasztalt jelentős területvisszaesés kapcsán megjegyezzük, hogy a volt Csepregi Állami Tangazdaság
által kezelt csepregi, tömördi almások a rendszerváltást követően – a hosszú évekig tartó gondos munka hiánya és a tulajdonoskezelő bizonytalansága miatt – teljesen tönkrementek és felszámolásra kerültek. A korábbi almáskert egy része a Nemzeti
Földügyi Központ jogelődjével kötött végleges vagyonkezelői szerződés alapján Társaságunk vagyonkezelésébe került, ahol a
korábban kitermelt és visszavágott gyümölcsös helyén – a természet megújuló képességének, a közeli erdőterületeknek és
nem utolsó sorban a szajkó madárnak (Garrulus glandarius) köszönhetően – az évek során erdei fafajokból álló erdőterület
alakult ki. További felhagyott gyümölcsösök vagyonkezelésbe vétele esetén Társaságunk célkitűzése azok erdővé történő
átminősítése, illetve erdőterv szerinti kezelése.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Az erőterületek területnagyságának növekedése kapcsán jelezzük, hogy a tapasztalt növekedés sok esetben csak statisztikai
adatváltozást, a hatósági nyilvántartások közötti eltérés jogszabályi alapon történő rendezését jelenti. Példának hozzuk fel a
korábban szántó, illetve gyep, rét művelési ágban tartott területeket, melyeket – ha erdőgazdálkodási tevékenységet
közevetlenül szolgáló földterületként (pl: tisztás, cserjés) szerepelnek az Országos Erdőállomány Adattárban – a hatályos
jogszabályok alapján erdőművelési ágban kell nyilván tartani.

283.

284.

E célok elérése érdekében az Agrárminisztérium által koordinált Kaán Károly Országfásítási Program keretében Társaságunk a
2019-2021 közötti időszakban 35,46 ha területen telepített erdőt, továbbá a több éves Országfásítási Program keretében
Társaságunk vállalta, hogy minden Vas megyében születendő gyermek után min. 10 db fát ültet el évente. Az előzőek alapján
Társaságunk a Vas megyei születési adatokat figyelembe véve min 3,5 ha/év erdőtelepítést fog végezni az elkövetkezendő
években is.
Vas Megye Területfejlesztési Terv mellékletében található térkép szerint jelentős az erdőtelepítésre alkalmas területek
nagysága. Az elmúlt években az erdőtelepítések támogatása megnőtt, így remélhető, hogy a magán szektor termőföld
tulajdonosai a későbbiekben nagyobb érdeklődést mutatnak majd az erdőtelepítések iránt.

A koncepció 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük a hivatkozott kormányrendeletben
szereplő, megyét érintő előkészítés alatt álló projektek pontos megnevezésével.

A koncepció 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük a hivatkozott kormányrendeletben
szereplő, megyét érintő előkészítés alatt álló projektekkel.

A koncepció 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük a hivatkozott kormányrendeletben
szereplő, megyét érintő előkészítés alatt álló projektek pontos megnevezésével.
Az észrevétel nem közvetlenül a területfejlesztési koncepció tárgykörét érinti. A
szerkezeti terv jövőbeni módosítása a koncepció felülvizsgálata keretében vezethető
át a dokumentumon.

igen

A 7. sz. (A belső periférikus térségek leszakadásának megelőzése) stratégiai célt
kiegészítettük az erdőtelepítés lehetőségének hangsúlyozásával.

nem

választ nem igényel

igen

A 7. sz. (A belső periférikus térségek leszakadásának megelőzése) stratégiai célt
kiegészítettük az erdőtelepítés lehetőségének hangsúlyozásával.

nem

választ nem igényel

nem

A földhivatali nyilvántartási rendszer sajátosságaiból adódó eltérések tárgyalása
meghaladná a dokumentum kereteit.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

2.4 Természet- és tájvédelem:
A hazai erdőrezervátumok közül a Vas megyei erdőrezervátumok Társaságunk kezelésében találhatóak, melyek területi adatai
a következők:
Hosszú-völgy: 141, 64 ha (37,64 ha magterület)
Szabó-völgy: 63,61 ha (24,41 ha magterület)
Pap-erdő: 24,97 ha (20,73 ha magterület)
Szalafő: 94,63 ha (13,26 ha magterület)
A védett természeti területeinken (kezelt területeink 41,7%-a) egyre nagyobb problémát jelent, s ennek okán kiemelt figyelmet
fordítunk az invazív fajok visszaszorítására.
igen

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Társaságunk álláspontja, hogy a közjóléti igényeknél egyre meghatározóbb az aktív, bakancsos turizmus ismételt megjelenése,
elmúlt években tapasztalt növekedése.
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288.

nem
Az Országos Kékkör hálózat Vas megyei szakasza 270 km, mely a többi, tájegységi turistahálózat és más turistaút-hálózatok,
kulturális és zarándokútvonalak tekintetében jelentős területi lefedettséget jelent. A megyében található turisztikai útvonalhálózat fenntartására pályázati lehetőségek keresés indokolt, ugyanis ez az útvonal-hálózat egész Vas megye turisztikai alapjául
szolgálhat, gondolva itt az egyre népszerűbb vidéki turizmus mellett a jelentősebb turisztikai desztinációkra. (12.2 A megye
fejlesztésének stratégiai céljai fejezet 3. A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével
nem
pontja is ezeket a lehetőségeket tárgyalja)
A Vas Megyei Területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott vidéki térségek fejlesztésére, kistelepülések életképességének
javítására a bakancsos turizmus népszerűsítése lehetőségeket biztosít. Az elmúlt években a legjelentősebb közjóléti
létesítményünkben a Jeli Varázskertben olyan beruházásokat, növénytelepítéseket végeztünk, melyekkel kibővítettük a
látogatási időt, növelve ezáltal a látogatói létszámot. Ugyanakkor az általunk szervezett ökoturisztikai programok pl. Erdei
nem
vándortábor Program részévé vált a Jeli Varázskert és a Vasi-Hegyhát is.

nem

nem

választ nem igényel

Társaságunk közeljövőben tervezett közjóléti, turisztikai fejlesztési közé tartozik a szombathelyi Parkerdei Pihenőpont
kiépítése, valamint Káld-Hidegkúton egy ökoturisztikai centrum kialakítása.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.
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A turisztikai céllal létesítendő kerékpárutak különböző célcsoportok szerint fűzik fel és biztosítják a megye turisztikai
attrakcióinak megközelítését, a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. A „termál kerékpárutak” mellett egyre nagyobb
igény mutatkozik az épített örökségelemek, táji zöldfolyosók kerékpárutakon történő megismerésére, így a meglévő
kerékpárút-hálózat a tervezett és elfogadott szakaszokkal folyamatosan bővül.

291.

A koncepció 44. oldalán található térképek frissebb verziója is elérhető már a kenyi.hu oldalon, melyen a megyében
kitáblázásra került újabb útvonalak is megjelenítésre kerültek. Példaként hozzuk fel az EuroVelo 14 nyomvonalat, mely a megye
déli részén halad végig és fontos lehetőségként szerepeltethető a jövőbeli osztrák-magyar tranzit kerékpározók számára, akik
Ausztriából a Balatonra, a Velencei tóhoz látogatnak, vagy direktben Vas megye épített és természeti szépségeit keresik fel.
Emellett segítségül szolgál a magyar kerékpáros turisták Ausztriába történő utazása során is.
nem

Szombathelyi Erdészeti Zrt.
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A megye kerékpáros hálózatára vonatkozóan megállapítható, hogy több turisztikai szempontból fontos térség –
infrastrukturális szempontból – előbbre lépett a kerékpáros, aktív turizmus terén. Több helyen megtörtént vagy folyamatban
van a kerékpározható útvonalak kijelölése, kitáblázása (Őrség, Bük-Csepreg térsége, Szombathely-Kőszeg térsége, KörmendVasi Hegyhát térsége, illetve az említett Termál útvonal, megy a megye fürdőit köti össze, illetve lehetőséget kínál K-NY-i irányú
magyar-osztrák turisták közlekedésére).

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

A koncepció is érinti az évek óta jelentős problémát és költséget jelentő illegális szemételhelyezés és felszámolás témája.
Társaságunk a probléma kezelésére MOLOK mélygyűjtéses, szelektív rendszer kiépítését valósította meg az általa kezelt
legfontosabb közjóléti rendeltetésű erdőterületeken (Szombathelyi Parkerdő, Kőszegi-hegység, Sárvári Kirándulóerdő, Himfai
Parkerdő, Jeli Varázskert). Tapasztalható azonban, hogy a közterületeken észlelt szemét túlnyomó részben kiszállított és nem
helyben keletkezett szemét. Az ilyen helyeket szükséges olyan védelmi rendszer kiépítése, üzembe helyezése is, mely –
fokozott ellenőrzések mellett – megakadályozza a hulladék elhelyezésének további lehetőségét. Ezt a célt szolgálja az
Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásával kiírt pályázati felhívás, a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt, mely a
hulladéklerakók felszámolása mellett a terhelt területek további mentesítését is segíti.
nem

292.

293.

Répcelak Város Önkormányzata

A koncepcióból a közlekedés fejlesztését kiragadva szeretném felvetni a vasúti és közúti közlekedés összehangolt térségi
fejlesztésének ötletét, lehetőségét, répcelaki csomópont kialakításával. Országos stratégiai üzemeket is magába foglaló
Répcelaki ipari park megközelítését szolgáló elkerül út építése az M86-os gyorsforgalmi úttal történő összekötésével.

Répcelak Város Önkormányzata

Támogatjuk a térség turisztikai attrakciójának - a Nick-Műgát, mint térségi brand - fejlesztését, Nicket a műgáttal összekötő út
felújítása és kerékpárút építése által.

295.

nem

részben

294.

A dokumentum több ponton, pl. a 3. sz. ("A turizmus feltételrendszerének erősítése
az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével) c. stratégiai cél leírásában utal az aktív
turisztikai tevékenységek fokozott térnyerésére"

választ nem igényel
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.
289.

Az erdőrezervátumok területét a 2.4 fejezetben pontosítottuk.
A dokumentum több ponton, pl. a 3. sz. ("A turizmus feltételrendszerének erősítése
az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével) c. stratégiai cél leírásában utal az aktív
turisztikai tevékenységek fokozott térnyerésére"

nem

A kerékpáros turizmus fejlesztése megfelelő hangsúlyt kap a dokumentumban, a 3.
sz. stratégiai cél leírása az aktívturisztikai beavatkozások között kiemelt területként
rögzíti, ugyanakkor az egyes, előkészítés alatt álló szakaszok megnevezése nem a
területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat következő lépcsőben
kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált területi program szintjén
történhet meg.
A kerékpáros turizmus fejlesztése megfelelő hangsúlyt kap a dokumentumban, a 3.
sz. stratégiai cél leírása az aktívturisztikai beavatkozások között kiemelt területként
rögzíti, ugyanakkor az egyes, előkészítés alatt álló szakaszok megnevezése nem a
területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat következő lépcsőben
kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált területi program szintjén
történhet meg.

A dokumentum 5.5 fejezete rögzíti, hogy "az illegális lerakóhelyek felszámolása – és
újabbak keletkezésének megakadályozása – továbbra is fontos kihívást jelent".
A dokumentum 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba
történő integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük a közúti és vasúti
közlekedési módok összehangolására történő utalással, azonabn a konkrét
fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési irányok
kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat
következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált
területi program szintjén történhet meg.
A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.
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300.

301.
302.
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A 93. oldalon a célrendszer illeszkedése esetében a Koncepció a hatályát vesztett, az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. Törvény (OTrT tv.) 1. §-ból idéz az Országos Területrendezési Terv (OTrT) céljai tekintetében. Szükséges frissíteni
a 2019. óta hatályban lévő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 1. §-ban foglalt célokkal, hiszen 2019. március 15. napjával ez váltotta le az OTrT tv-t.
A 95. oldalon Vas Megye Területrendezési Tervével kapcsolatban a következő jelenik meg: "A dokumentum felülvizsgálata
2019-2020 során történt meg, megyei közgyűlés által történő jóváhagyása folyamatban van." Felhívom a figyelmet, hogy a
Vas megye területrendezési tervéről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelettel (ÖR) a terv elfogadásra került, és hatályba
is lépett.
A 96. oldalon mindössze egy rövid bekezdésben említi a Koncepció a megyei területrendezési terv egyedileg meghatározott,
jellemzően fejlesztési célú övezeteit, azonban az azokkal való kapcsolatot nem vizsgálja semi itt, sem a következő 15.
fejezetben. Célszerű, hogy a területrendezési területbiztosítás, és szabályozás tekintetében is teremtődjön meg a kapcsolat a
Koncepcióval ill. majd a területfejlesztési programmal.
Vas megye kistelepüléses szerkezete miatt kiemelt fontosságú a települések együttműködése, amelynek egyik alapfeltétele a
közös koncepcióalkotás, tervezés és a feladatok ésszerű és hatékony megosztása. Javasoljuk, hogy ez erőteljesen, már a
jövőkép kialakításakor jelenjen meg a tervezetben, és következetesen vigye végig a dokumentum.
26. oldal: Kérjük az állandósult szókapcsolatokat egy szóként írni (pl. zöldfolyosó) Kérjük továbbá, hogy a védett/zöld területek
helyett védett vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területek megfogalmazást alkalmazzanak a félreérthetőség elkerülése
végett.

Miniszterelnökség, Építészeti, Építésügyi és
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75. oldal: Zöldterületek, zöldfolyosók fogalmak használatát kérjük alkalmazni az egyértelműség érdekében.

Miniszterelnökség, Építészeti, Építésügyi és
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101. oldal: A felhagyott honvédelmi területek hasznosítását javavolja a dokumentum olyan településeken, ahol a zöldmezős
beruházások korlátozottak. Ezzel a zöldmezős beruházások elsődlegességét sugallja, holott a tervezet korábban a zöldmezős
beruházások visszaszorítását tűzte ki célul (81. oldal). A felhagyott honvédelmi területeken - akárcsak egyéb barnamezős
területeken - a gazdaságfejlesztés, a kompakt város kialakítása és a klímavédelem szempontjából szükséges a területhasználat
újragondolása, és a területhasználatnak általánosan elsődlegesnek kell lennie a zöldmezős beruházásokkal szemben.

Miniszterelnökség, Építészeti, Építésügyi és
Örökségvédelmi Helyettes Államtitkár

A tervezetben részletesen és széleskörűen jelenik meg a települési infrastruktúra (pl. levéltári, kegyeleti infrastruktúra is), a
szorosan vett műszaki infrastruktúra mellett a humán infrasrtuktúrával is foglalkozik a dokumentum. A zöldinfrastruktúra
fogalma azonban hiányzik a koncepcióból, holott a 2021-2027-es operatív programozásban jelentős szerepet fog játszani e
rendszer fejlesztése. Vas megye sajátossága, hogy 33 települése határtelepülés, melyek kiváló segítséget nyújtanak az egykori
vasfüggöny vonalának (zöldhatár) zöldinfrastrukturális fejlesztésére térségi szinten. A települési zöldinfrastruktúra ma már
szinén elengedhetetlen az életminőség biztosításához (pl. 73. oldal), erre áttételesen utal is a tervezet a kompakt város
kialakítása kapcsán. Szükséges azonban nevesíteni és tudatosítani e rendszer tervezésének, hálózatosodásának fontosságát.
Kérjük ezt pótolni.

303.

304.

A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció (Koncepció) 13. oldal utolsó bekezdése a vízerőművek tekintetében úgy fogalmaz,
hogy a megyei területrendezési terv ezek fejlesztését jelöli ki több településen. Felhívjuk a figyelmet, hogy sem a
területrendezés általánosságban, sem maga a területrendezési terv nem fogalmaz meg fejlesztési célokat. A fejlesztési célok
területrendezési tervben való megjelenítése legfeljebb a megalapozó munkarészben történhet, így a megfogalmazás
pontosítása javasolt. Tekintettel továbbá arra, hogy az erőművek pontszerű elemek, a területrendezési terv térszerkezeti
tervének részeként, és a térszerkezeti terven a kapacitásuk alapján vagy feltüntetésre kerülnek, vagy nem, amennyiben a
Koncepció a megyei területrendezési terv egyik egyedileg meghatározott az ún. víztározási fejlesztések célterületének
egyedileg meghatározott övezetére gondol, akkor az azzal való összevetés, kapcsolódás keresése szükséges ill. javasolt.

igen

A hivatkozott szövegrész pontosítását elvégeztük, a rendezési tervre vonatkozó
utalás kikerült a szövegből.

igen

A hivatkozott szövegrészt pontosítottuk a hatályos jogszabályra történő
hivatkozással.

igen

A hivatkozott szövegrészt pontosítottuk a jóváhagyásra történő hivatkozással.

igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük a rendezési terv egyedileg meghatározott
övezeteinek ismeretetévével, valamint azok illeszkedésének bemuttaásával.
A koncepció jövőképét, továbbá a 6. sz. (Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése)
stratégiai célt kiegészítettük a települések közötti együttműködés jelentőségének
hangsúlyozásával.

igen

A hivatkozott szövegrészt javítottuk.

igen

A hivatkozott szövegrészt javítottuk.

igen

A hivatkozott szövegrészt javítottuk a felagyott katonai területek hasznosításának
preferenciájával.

igen

A koncepció "Élhető települések és javuló környezeti állapot" átfogó céljának leírását
kiegészítettük a zöldinfrastruktúra-hálózat fejlsztésére vonatkozó utalással.

igen

Markusovszky Egyetemi Oktatókótház
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Igazgatóság
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Igazgatóság
309.
310.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei
Igazgatóság

Az elmúlt 11 évben közel 20 milliárd forint értékben történt fejlesztés.
A kórház folyamatban lévő és tervezett fejlesztései:
-Egynapos sebészet fejlesztése. Évekig tartó pályáztatás után elindutak az építési munkálatok. A műszerek leszállítása korábban
megtörtént. Ennek anyagi keretei: 100 millió Ft kubatúra fejlesztés. 300 millió műszeres fejlesztés.
- Nővér szálló építés. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház legnagyobb problémái közé tartozik a szakdolgozók hiánya. Ezt az
országosan is jelentős problémát fokozza az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása. Ennek megoldására az oktatás, a
munkakörülmények javítása és a folyamatos béremelés mellett fontos eszköze a lakhatási támogatás. 20 apartman kialakítása
folyamatban van a 11-es Huszár úti telephelyen, amely egy kisebb családdal való lakhatást is lehetővé tesz azon
szakdolgozóknak, akik ezt másképp nem tudják megoldani.
-Beteg előjegyzési rendszer fejlesztése. Online betegelőjegyzés lehetőségének megteremtése. E téren a kórházban tavalyi
évben befejeződött egy pilot fejlesztés a járóbeteg ellátás terén. Ennek további fejlesztésére lesz lehetőség jelentős
informatikai fejlesztéssel.
- Családbarát szülészet. A korábbi pályázatokkal elnyert összegből megvalósult fejlesztés befejezéséhez további mintegy 180
millió Ft szükséges a Szülészet, -nőgyógyászat és a neonathológia fejlesztésének befejezésére.
- Gyógyszertár fejlesztése. A kóházzal szemben kialakított alapellátó központ betegei az eddig is nagy forgalmú kórházi
gyógyszertár bőívítését teszik szükségessé. Ennek tervei elkészültek, a kivitelezésre további 180 millió forint szükséges. Ez egy
középtávon megtérülő beuházás.
- Mellkassebészeti és Idegsebészeti osztályok felújítása. Ez a két osztály, melyek kubatúrája messze elmarad a kórház többi
részére jellemző lehetőségektől.
- Az onkológia további fejlesztése. A kórház három lineáris gyorsítója közül kettőnek a cseréje szükséges. Emellett a CT
szimulátor beszerzése is szükséges, mely a közeljövő feladata.
- A molekuláris diagnosztika további fejlesztése, mely magában foglalja a vírus diagnosztika további fejlesztését is.
-A nyugat-dunántúli régió vascularis centrumának kialakítása, melynek célja a teljes spektrumú kardiovascularis diagnosztika és
terápia biztosítása.
részben
A megye gazdasági potenciáljának, a településhálózat megyén belüli és kívüli kapcsolatainak bővítésében/fejlesztésében az
M86 autóút Szombathelytől déli irányba, Körmendig történő folytatásán túl szükséges még a csatlakozó M76 j. autóút
igen
Zalaegeszerg-Körmend, az M87 j. autóút Szombathely-Kőszeg szakaszok kiépítése.
A főúthálózati elemek közül kapacitásbővítő fejlesztése a 8. főút megyehatártól Vasvárig, valamint a 84. főút megyei szakaszán,
árfogó rekonstrukció a 87. sz. főút Kám-Szombathely szakaszán indokolt. Celldömölk és térségéből a megye nyugati régiójának
elérését a 834. j. Pápa-Sárvár főút, útkategóriának megfelelő paraméterekkel történő rekonstrukciója segíti.
A járások, járási székhelyek gazdasági potenciáljuk, lehetőségeik, feltételeik javítása határozza meg. A kötúhálózat bővítése
ehhez területfeltáró szerepet biztosíthat, melyhez elkerülő szakaszok építése teremti meg a feltételeket. Vasvár (74. sz. főút),
Celldömölk (834. sz. főút), Sárvár (8704 j. összekötő út-88. sz főút) elkerülő szakaszok megépítése, az M8 autóút KörmendSzentgotthárd szakasz építése kapcsán megkezdett szentgotthárdi elkerülő út folytatása segíti ezen célok megvalósulását. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni ezeknek az utaknak az átkelési szakaszok tehermentesítésében, az élhetőbb környezet
megteremtésében, a forgalombiztonság alakulásában játszott kedvező szerepüket sem.
Az úthálózat burkolatának minősége első pillantásra talán nem tűnik egy területfejlesztési koncepció kulcskérdésének. A jó
burkolatállapotok viszont több törekvés, célkitűzés elérését segthetik, úgymint rövidebb eljutási idők, úthasználók
komfortérzete, kevesebb üzemanyagfogyasztás, kevesebb károsanyagkibocsátás, röviden: jobb életminőség, élhetőbb
környezet, élhetőbb települések. Bár az utóbbi években a mellékúthálózaton ebben van előbbre lépés, a főúthálózaton
Körmendről keletre a 8. sz. főút, Szombathely-Hegyfalu között a 86. sz. főút, Szombathely-Kőszeg között a 87. sz. főút rövid
távon felújítandó.
A 39. oldalon az 5.1 pontban szereplő táblázatot javasoljuk kiegészíteni a megyére vonatkozóan az elsőrendű országos főút (8.
sz. főút) hosszával, ami 80 km.

Vas Megyei Kormányhivatal

Mindenekelőtt javaslatként fogalmazom meg, hogy a dokumentáció (feltáró-értékelő vizsgálat és a koncepció-tervezet együtt)
a R. 1. és 3. számú mellékletei szerinti tartalommal és az ott meghatározott tartalmi sorrendben készüljön el, így elkerülhető,
hogy a R.-ben meghatározott egyes kötelező tartalmi elemek ne szerepeljenek [a teljesség igénye nélkül: 1. melléklet 1.2. aa)
természetvédelem, af) világörökségi várományos érintettség, a 2.1. ec) humánerőforráson belül pl. a jövedelemviszonyok és a
kisebbségek helyzete, 2.2. pont stb.], illetve a dokumentáció könnyebben áttekinthetővé válik.

Vas Megyei Kormányhivatal

Az 1.1.b. fejezet utolsó bekezdésben javaslom kiemelni, hogy a termékek minőségének és a terméshozamnak
(hatékonyságnak) a növelése egyaránt megköveteli korszerű technológiák alkalmazását (gépesítés, számítástechnika,
kemikáliák használata és biotechnológia terén egyaránt). Új technológiák termelési rendszerbe integrálásához azonban
szükséges a magasan képzett munkaerő (agrármérnökök, technikusok) számának jelentős növelése. Mivel felsőfokú
agrárképzés a megyében nincsen, a szakképző iskolák támogatásával (földmérő-térinformatikus képzés, illetve a vépi
szakképző iskola képzései) lehet hozzájárulni ehhez a célhoz.
Továbbá meg kell említeni, hogy a vidékfejlesztési pályázatokban magasabb megyei részvételi arány lenne kívánatos. Ennek
jelentős részben a szűk pályázatírói, szakértői kapacitás is oka.

311.

312.

A helyzetfeltárási fejezet 5.6 pontját kiegészítettük. A konkrét fejlesztési
lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési irányok kijelölését
szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási folyamat következő
lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve integrált területi program
szintjén történhet meg.
A koncepció 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük a hivatkozott útszakaszokkal.

igen

A koncepció 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük a hivatkozott útszakaszokkal.

igen

A koncepció 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük az elkerülő szakaszok megépítésének
jelentőségével.

nem

A koncepció 2. sz. (A térségi (al)központok dinamizálása és elérhetőségük javítása) c.
stratégiai célja utal az úthálózat minőségének javítására.

igen

A hivatkozott táblázatot kiegészítettük, pontosítottuk.

részben

A dokumentáció a rendelet szerint meghatározott tartalmi követelményeket - a
világörökségi és világörökségi várományos területek kivételével tartalmazza, ezen
utóbbi részterület kifejtésével a helyzetfeltáró munkarészeket kiegészítettük. A
rendelet előírásai értelmezésünk szerint a dokumentum tartalmi követelményekre
vonatkoznak, annak szerkezetére, az egyes tématerületek sorrendjére nem
fogalmaznak meg egzakt előírásokat.

igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük a modernizáció szükségességére vonatkozó
utalásokkal.

Vas Megyei Kormányhivatal

313.
Vas Megyei Kormányhivatal
314.

A 2.1. fejezetben a „Földtan” résznél az alábbi mondat szerepel:
„Torony határában a talajfelszín alatt lignitmező terül el, amelynek kitermelése tájvédelmi okokból korlátozott.” Megítélésem
szerint nem csupán táj-, természet-, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve elvetendő a kitermelés. A szén-dioxid
kibocsátás mérséklése, karbonsemlegességi célok elérése, s hazánk egyetlen lignittüzelésű erőművének (Visonta) gáztüzelésre
történő tervezett átállása is egyértelmű irányt szab. A lignit, mint fosszilis energiahordozó felhasználása, a térségben egy
nyíltszíni bányaművelés elfogadhatatlan. A „korlátozott” megfogalmazás nem kellően markáns, helyette javaslom rögzíteni,
hogy a kitermelés elfogadhatatlan.
igen
Ugyanezen fejezeten belül a vízrajzi adottságok és jelentősebb tavak között javaslom feltüntetni a Lukácsházi-árvíztározó
anyagnyerőhelyén létesített Abért-tavat, melynek turisztikai vonzereje egyre növekszik, ill. minden bizonnyal újabb
igen
infrastrukturális fejlesztések előtt áll környezete.

Vas Megyei Kormányhivatal

Megyénkben a védett természeti területek kiterjedése országos átlagon felüli. A 2.4. fejezetben kérem kiegészíteni a
természetvédelmi területek körét a 40/2020. (VIII.7.) AM rendelettel védetté nyilvánított Jáki kardvirágos erdővel.

Vas Megyei Kormányhivatal

A 2.8. fejezetben az „Energiaforrások” résznél a biomassza energetikai felhasználása erdőgazdasági és ipari hulladékok
felhasználása, valamint energiaültetvények esetében valóban támogatható. Azonban a szántóföldi növénymaradványokat –
éppen a klímatudatos művelés jegyében – nem szabad a termőföldről elszállítani, azokat helyben a talajba kell forgatni, vagy
mulcsként hasznosítani. Kiváltképp nem támogatandó a hazai szántókról a szalmabálákat ausztriai erőművekbe eladni.

igen

315.

316.
Vas Megyei Kormányhivatal
317.

Vas Megyei Kormányhivatal
318.
Vas Megyei Kormányhivatal
319.
320.
321.
322.
323.

Vas Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Kormányhivatal

324.

Vas Megyei Kormányhivatal
325.
326.

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

327.
Vas Megyei Kormányhivatal
328.

igen
A 3.5. fejezetben „A területi innovációs potenciál” résznél említésre méltó tudástranszfert működtet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Vas Megyei Igazgatósága. Országosan egyedülálló búzatermesztési versenyük, rendszeres tájékoztató kiadványaik, és a
sárvári Tudásközpont, ahol az inputanyag fejlesztő- és forgalmazó cégek szakértői és a gazdálkodók szakmai találkozóit tartják,
nem
jelentős és hiánypótló gyakorlati tudásátadást valósít meg.
A 4.3. fejezetben a „Humán erőforrások” részben a változás mértékének meghatározásánál – meglátásom szerint – fordított
előjeleket használ a dokumentáció készítője: növekedésnél negatív, míg csökkenésnél pozitív előjelet. A változás mértéke a
korábbi időponthoz képest kell, hogy viszonyítsa a jelenlegi adatokat, és nem fordítva. A táblázat továbbá kiegészítésre szorul
abban a tekintetben, hogy Vas megye járásainak népességét szemlélteti.
Szintén ebben a fejezetben a „Vándorlási egyenleget” szemléltető táblázatból kimaradt a járások megnevezés.
igen
A 5.1. fejezetben a „Közúti határátlépő pontok” részt javaslom kiegészíteni azzal, hogy a rendelkezésemre álló adatok alapján
az Orfalu-Büdfalva összekötő út, és így a határátlépő megvalósult. Hiányolom továbbá az „Ausztria felé:” rész kifejtését.
Ugyanezen fejezetben „Repülőterek” részében foglaltakkal kapcsolatban – tudomásom szerint – kisrepülőtér a megyében
működik még Sitkén és Bükön, bár nincsenek jó állapotban.
Szintén ebben a fejezetben a 43. oldalon „Jelenleg mégy különböző bérlettípus érhető el a megyében.” N-helyett m betű
elgépelése történt.
Az 5.5. fejezetben a „Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás” résznél megyénkben jelenleg már csak három települési (B3
kategóriájú) hulladéklerakó üzemel, a kőszegi és répcelaki lerakó bezárt.
A 6.1. fejezeten belül „Szombathely agglomerálódó térség és más közeli települések népesség adatai táblázatban”
Szombathely 2020.évi lakónépesség adata hibás 78 fő.
Ugyanezen fejezeten belül a Szentgotthárdi járás karakterisztikus elemeit bemutató résznél PSA/OPEL gyár szerepel. Az
olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) és a francia PSA autóipari konszern egyesülésével 2021. januárjában
létrejött a Stellantis csoport, melynek az OPEL is része.

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük.

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük.

A hivatkozott fejezet megfogalmazását pontosítottuk.
A fejezet a szigorú értelemben vett K+F tevékenységek bemutatására szorítkozik, a
javaslatban szereplő tevékenységek csak közvetett módon kapcsolódnak a
fejezethez, azok ismertetésével a dokumentum meghaladná a Pénzügyminisztérium
által előírt terjedelmi korlátokat.

A táblázatokat javíttottuk.

igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük.

igen

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük.

igen

A hivatkozott szövegrészt töröltük.

igen

A hivatkozott fejezetet javítottuk.

igen

A hivatkozott táblázatot javítottuk.

igen

A hivatkozott szövegrészt javítottuk.

A 6.2. fejezetben „A településhálózat területén belüli és kívüli kapcsolatai (nemzetközi és nemzeti hálózatok, vonzáskörzetek,
agglomerációk)” részt javaslom kiegészíteni az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012.(XII.6.) Korm. rendeletben nevesített M87 sz. (távlati) gyorsforgalmi úttal (Szombathely és Kőszeg közötti szakasz), és
az M76 számú (Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz) autóúttal.

igen
Mivel a dokumentációban (66. oldal) nem található meg a R. 1. melléklet 2.2. a) pont szerinti partnerségi terv – maga az
igen
egyeztetés zajlik jelenleg -, ezért azzal kapcsolatban javaslatot megfogalmazni nem tudok.
A 9. fejezetben „A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése” részhez kapcsolódóan aktuális fejlemény,
hogy a 2021-27-es támogatási ciklusban a vidékfejlesztésre szánt források megháromszorozódnak. A Kormány célja, hogy az
Európai Unió közös agrárpolitikájának kereteit jelentősen kitágító hazai fejlesztési források és a kapcsolódó uniós források
nemzetstratégiai céljainkhoz illeszkedő felhasználása révén történelmi mértékben erősítse a magyar mezőgazdaságot és
élelmiszeripart, az agráriumhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó iparágakat, térségeket és közösségeket. Ez mind befogadó
oldalról (pályázók), mind ügyintézési oldalról (Kormányhivatal) a jelenlegi adminisztrációs és szakértői kapacitások jelentős
bővítését feltételezi.
Kiemelt támogatási keretben részesül az állattartás, kertészet, terménytárolás-tisztítás-szárítás, élelmiszeripar,
agrárdigitalizáció, valamint a külterületi utak felújítása.
igen
A 10.1. fejezetben a környezetfejlesztési lehetőségek felsorolásánál a szélerőművek létesítését még akkor is aggályosnak
tartom tájba illesztési és a természeti potenciálra alapozó turizmus-fejlesztési szempontból, ha azt egy esetleges
jogszabálymódosítás lehetővé tenné. Javaslom ennek a lehetőségnek az újragondolását!

A hivatkozott fejezet megfogalmazását pontosítottuk.

nem

A koncepció 5. sz. stratégiai céljának (Nemzetközi közlekedési hálózatokba történő
integráltság elmélyítése) leírását kiegészítettük a hivatkozott útszakaszokkal.
A partnerségi terv a végleges dokumentáció részeként kerül nyilvánosságra.

A hivatkozott fejezetet kiegészítettük a vidékfejlesztési források várható jelentős
bővólésére vonatkozó utalással.
A klímavédelmi célok érdekében a megújuló energiaforrások részarányának
növelése a hazai energiamixben kiemelt célnak tekinthető, melynek
érvényesüléséhez - kellő körültekintés mellett - a szélerőművek is jelentősen hozzá
képesek járulni.

Vas Megyei Kormányhivatal

329.
Vas Megyei Kormányhivatal
330.
Vas Megyei Kormányhivatal
331.

Vas Megyei Kormányhivatal
332.

Vas Megyei Kormányhivatal

333.

Vas Megyei Kormányhivatal

334.

Egyetértek azzal, hogy olyan fejlesztéspolitikai stratégiát érdemes követni a megyében a turizmussal összefüggésben, mely
fenntartható módon megőrzi a táji, természeti és kulturális örökség elemeit és újszerű interpretációk mentén mutatja be
azokat. Szükséges itt kiemelni a megyére jellemző aprófalvas jelleget (kerékpárútak/pihenők fejlesztése) és a megyén belüli
eltérő tájegységekhez kötött sajátos tájhasználatokat és településszerkezeteket. Támogatandók az 56. és 77. oldalon a
kistelepülések lakosságmegtartó erejének erősítése mellett a turisztikai vonzerő megőrzésével és a sajátosságoknak megfelelő
fejlesztésével kapcsolatos gondolatok, de hiányolom az országosan egyedülálló szeres-szórványos beépítés, tájhasználat és a
nemzeti parki védelemből adódó korlátozások ütköztetését, vizsgálatát, az esetleges megoldási lehetőségek feltárását. A
megyei területrendezési terv véleményezése során javasoltuk, hogy a sajátos megyei övezetek kijelölésénél vizsgálja meg a
megyei önkormányzat az Őrség és Vend-vidék sajátosságaira szabott megyei övezet létrehozását, a szabályozást, mint eszköz
igen
alkalmazását továbbra is javaslom.
A meglévő örökségvédelmi értékeket figyelembe véve Szalafő, Magyarszombatfa, Hegyhátszentpéter és Cák, mint
világörökségi várományos területek, a magas-építmények, továbbá vonalas infrastruktúra-fejlesztések tekintetében csak
korlátozottan legyen beépíthetők.

igen
Kőszeg, Sárvár, Körmend, Vasvár és Szombathely műemlékekben és helyi védett épületekben bővelkedő történelmi
városközpontjaiban a védett értékek megőrzése kapjon nagy hangsúlyt a turisztikai jellegű felújítási és funkcióbővítő
pályázatokban. Javaslom, hogy a műemlék épületek hosszú távú hasznosítása váljon kiemelt kérdéssé a településfejlesztések
igen
esetében, a pályázati prioritásoknál és a szolgáltatásfejlesztéseknél egyaránt.
A 12.2. fejezet „A megye fejlesztési stratégiai céljai” rész 4. pontja fontosnak tartja a vízerőművek kérdéskörét, amely a
megfelelő természetvédelmi előírások mellett alkalmas lehet a megye energetikai rendszerének további diverzifikálására. E
megállapítással nem értek egyet. A domborzati viszonyok, élő vízfolyások adottságai nem olyanok megyénkben, hogy a vizes
élőhelyekre, áramlási viszonyokra erőteljes hatást gyakorló, legtöbb esetben Natura 2000 oltalom alatt álló területen a
részben
vízenergia hasznosítását kellene célul kitűzni.
A 15. fejezet „A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere, a koncepció üzenete” részben az üzenetek – mint a problémára adott
válaszok – csak a települések tudatos együttműködése révén fejtenék ki az elvárt hatásokat, annak hiányában nem: pl. az
építési intenzitás növelése nem minden település esetében kívánatos, illetve a gazdasági érdekek felülírhatják az esetleges
együttműködési szándékokat. A koncepcióban kifejtett „túlépítettség”, infrastruktúra, közszolgáltatások túlterheltsége, a
gyepek és mezőgazdasági területek nagyságának jelentős csökkenése valós probléma, ugyanakkor a megfogalmazott kompakt
várospolitika, a települések szétterülésének lehetőség szerinti megelőzése csak az önkormányzatok koordinált
együttműködésével valósíthatóak meg.
Ennek az elősegítésében van jelentős szerepe a megyei önkormányzatnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. tv. 11. § (1) c) pontja értelmében. Az ott meghatározott feladatokon kívül az együttműködés elősegítése
érdekében – újabb eszközként – a megyei területrendezési tervben együtt tervezendő területeket határozhat meg melyre
szintén tett a kormányhivatal korábban javaslatot.
részben
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja szerint termőföldnek minősül az a
földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő
(gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül. A Tfvt. 2. § 1. pontja írja körül azt,
hogy átlagos minőségű termőföldnek az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykoronaértékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld minősül. A Tfvt. 6/B. § (1) bekezdése alapján az ingatlanügyi
hatóságnak a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia azt, hogy a beépítésre szánt területek
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével
történjenek. Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos
termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne akadályozza. A Tfvt.
6/B. § (2) bekezdése alapján - zártkerti ingatlanokat ide nem értve - kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz
készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket
érintenek, és a beépítésre szánt terület övezeti besorolásának megfelelő, területfelhasználásra hasonló körülmények és
feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy övezeti besorolásának
megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel
nem használt területén is.
Megállapítható, hogy az utakkal, közművekkel kapcsolatos beruházások átlagosnál jobb minőségű termőföldeket is érintenek,
azonban a Tfvt. 11. § (2) bekezdése leírja, hogy az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak
időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehetséges. Ugyanakkor a Tfvt. 11. § (3) bekezdésben rögzített
helyhez kötöttség fenti esetekben fennáll, ugyanis meglévő létesítmény bővítésére irányulnak a módosítási szándékok. Nem
tartalmazza viszont a dokumentáció arra való utalást, hogy egyes nyomvonalas infrastruktúra kiépítések során az ingatlanügyi
hatóságnál a termőföld időleges más célú hasznosítását is engedélyeztetni kell, vagy meglévő szolgalmi jog esetén ugyanezt be
kell jelenteni (Tfvt. 14-14/A. § bekezdései).
Az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterülete által érintett települések vonatkozásában termőföldvédelmi
szempontból településrendezési szinten lehet véleményt alkotni.
nem

A koncepció 3. sz. (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai
attrakciók fejlesztésével) stratégiai céljának leírását kiegészítettük a kulturális
értékeken alapuló vonzerők környezetére vonatkozó beépítési szabályok
szigorításának igényével.
A koncepció 3. sz. (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai
attrakciók fejlesztésével) stratégiai céljának leírását kiegészítettük a kulturális
értékeken alapuló vonzerők környezetére vonatkozó beépítési szabályok
szigorításának igényével.
A koncepció 3. sz. (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai
attrakciók fejlesztésével) stratégiai céljának leírását kiegészítettük a kulturális
értékeken alapuló vonzerők környezetére vonatkozó beépítési szabályok
szigorításának igényével.

A hivatkozott bekezdést kiegészítettük oly módon, hogy a vízerőművek fejlesztését
elsősorban a meglévő létesítmények korszerűsítésével, fejlesztésével tartjuk
kívánatosnak.

A hivatkozott bekezdést kiegészítettük az önkormányzatok között együttműködés
jelentőségével. Az együtt tervezendő övezetek kérdése nem a területfejlesztési
koncepció, hanem a megyei rendezési terv szintjén jelenthet feladatokat.

Az észrevétel területrendezési tervezési kérdéskört érint, ily módon nem a
területfejlesztési koncepció, hanem a megyei rendezési terv szintjén jelenthet
feladatokat.
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Vas megye területén valamennyi, 216 településen biztosított a vezetékes ivóvízellátás. A vízellátó rendszerek üzemeltetése a
közegészségügyi szempontból jóváhagyott ivóvízbiztonsági terveknek megfelelően történik. Megyénk lakosságának 99,91 %-a
részesül közüzemi ivóvízellátásban. A lakosság 0,09 %-a külterületen – majorokban él, akik egyedi vízellátással rendelkeznek.
Káld-Pusztalánc és a Szeleste - László major lakói még talajvizes (ásott) kútvizet fogyasztanak. A lakók száma néhány fő és a
vízmű gerinc kiépítése a távolságok miatt aránytalanul nagy költséget jelentene. Közegészségügyi szempontból több problémát
is felvet az a tendencia, hogy a nagyobb városokban, többek között Szombathelyen és Kőszegen egyre többen tartózkodnak
életvitelszerűen zártkertekben, külterületeken kialakított un. „gazdasági épületekben”, ahol az ivóvízellátást ásott, vagy jobb
esetben fúrt kutakkal próbálják megoldani. A mélyfúrású kutak kivételével a vízminőség nem megbízható, a megoldás itt is a
közművesítés lenne. A vízminőség ellenőrzését a népegészségügyi hatóság kedvezményes vizsgálatokkal próbálja kérelem
alapján segíteni.
Több településen előfordul, hogy egyedül élő, vagy rossz anyagi körülmények között lévő magánszemélyek a közkútról hordják
az ivóvizet, ez a megoldás is közműves vízellátásnak minősül.
A dokumentáció 12. oldalán a 2.7. pont Felszíni és felszín alatti vízkészletek címszó alatti tartalom pontosításra szorul. 2020.
évben három közüzemi ivóvízellátó rendszer esetében volt vas, mangán és ammónium vonatkozásában egyedi parametrikus
érték meghatározása (Celldömölk, Kenyeri, és Rábahidvég vízellátó rendszerek). Szentgotthárd vízellátó rendszerre 2021.
januárjában kérték egyedi parametrikus érték megállapítását mangánra vonatkozóan.
Celldömölk – ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló – új vízkezelő technológia kivitelezési munkái
megkezdődtek.
Vönöck és térsége (Vönöck, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs)
ivóvízminőség – javító programjának kivitelezési munkáit megkezdték.
Répcelak és térsége ivóvízminőség – javító program – vízjogi létesítési engedély módosítására (időbeli hatály hosszabbítása és
a műszaki adatok kiegészítése) sor került; tárgyhóban megkezdődött a kivitelezés is.
Porpác és Bögöt települések ivóvízminőség–javító beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyezése befejeződött.
Bobai vízműtelepen lévő vastalanító berendezés átalakításának vízjogi létesítési engedélyezése, valamint a Nagysimonyi II.
számú vízműkút átalakításának vízjogi létesítési engedélyezése megtörtént.
Bük kistérségi vízmű vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedély módosítását elvégezték.
A 2020-as évben Vas megye vízellátó rendszerein/elosztó hálózatainak mintavételi pontjain 1753 minta levételére került sor,
melyből 1434 önellenőrző (82 %), 319 hatósági (18 %) vizsgálat volt. A kapott eredmények alapján: 1404 db megfelelő (80 %),
276
db kifogásolt (15,75
%), 51 db nem
elfogadható
(3 %)szerkezete
és 22 db minta
minősített
(1,25jelentős
%) értékelést
kapott.
A szennyvíztisztítás
vonatkozásában
a megye
aprófalvas
miattnem
egyes
térségekben
lemaradás
tapasztalható, igen
a 216 településből 86 nem rendelkezik csatornával. Ez a körülmény a felszíni és felszín alatti vizek védelme miatt, továbbá
járványügyi érdekből nem elhanyagolható.
Településeink csaknem 40%-a csatornázatlan. Új szennyvízcsatorna hálózat átadására két településen került sor (Acsád és
Meszlen). A Vas Megyei Egyesitett Szociális Intézmény Acsádi Szociális Otthon jelezte hivatalunknak, hogy 2020.12.02-től
rácsatlakozott a közműhálózatra, így az egyedi szennyvíztisztítójukat üzemen kívül helyezték. Vasszilvágy és Vát települések
csatornázása folyamatban van, a fővezeték kiépítése megtörtént. A büki szennyvíztisztító telepen jelentős bővítési és
korszerűsítési munkálatok folynak, ez a tisztítótelep fogadja be az újonnan csatornázott települések szennyvízét. Meglévő
hálózatok bővítésére és csatornarekonstrukciós munkák elvégzésére is sor került az év folyamán. A Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresésére főosztályunk szakvéleményt adott Csipkerek község Települési
Szennyvízkezelési Programjának véleményezési eljárásában. A Nyugat-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács szakmai Bizottságának
ülésén sor került Felsőmarác és Hegyhátszentmárton települések szennyvízelvezetési agglomerációjának kijelölése tárgyú
dokumentációk véleményezésére.
A közműves szennyvízelvezetéssel nem rendelkező községek esetében a települési önkormányzat köteles gondoskodni a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
A talajvíz szennyeződésének megakadályozása érdekében kiemelt prioritású feladat a csatornázatlan települések
szennyvízgyűjtésének és tisztításának megoldása. A felszín alatti vizek jó állapotban tartása érdekében, különösen fontos a
megvalósulás a sérülékeny vízbázissal érintett településeken. Közegészségügyi szempontból súlyos környezeti probléma és
infrastrukturális hiányosság a szennyvizek tisztítás, kezelés nélküli elhelyezése, a szennyvízgyűjtő aknák nem megfelelő
vízzárósága; szennyezi a talajt, a talajvizet, az élővízfolyásokat és veszélyezteti az ivóvízbázist.
A szennyvízkezelési lehetőségek közül közegészségügyi-járványügyi szempontból a legbiztonságosabb megoldás ajánlott, ezért
a zárt gyűjtőrendszer kialakítását szorgalmazzuk. Fontos, hogy a legkisebb fertőzésveszélyt hordozza magában, illetve a
legjobban óvja a talajvíz minőségét, ezért záros időn belül indokoltnak tartjuk a megye valamennyi csatornázatlan
településének felmérését és a konkrét intézkedések megkezdését.

336.

Köztudott, hogy az egyedi kisberendezések telepítése esetén a kisberendezések üzemeltetésével, kezelésével nehézségek,
problémák adódhatnak. Az 1-2 fős háztartásban keletkező szennyvíz kevés mennyisége miatt a biológiai tisztítás hatásfokát
felboríthatja a háztartási vegyi anyagok, fertőtlenítőszerek használata, melyek a biológiai lebontó folyamatokat akadályozzák.
Ezek üzemeltetése nagy anyagi terhet róhat a lakosságra, mivel minimális számú szennyvíztisztító fogad szippantott

337.

A települések csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése, karbantartása, az elvezetés lehetőségének biztosítása szükséges a
bel- és külterületi szakaszok rendszeres mederkotrásával, tisztításával.
nem

Vas Megyei Kormányhivatal

A helyzetfeltárás 2.7 fejezetét, valamint a 4. sz. stratégiai cél (A környezetvédelmi
alapinfrastruktúrák javítása) leírását kiegészítettük az ivóvízbázisokra, az egykutas
településekre vonatkozó utalással.

részben

A koncepció 5.3 fejezetét kiegészítettük a meglévő, ám nem megfelelően működő
szennyvízkezelési létesítményekre történő utalással, a helyzetfeltárás további
kiegészítésével a dokumentáció túllépné a Pénzügyminisztérium által előírt
terjedelmi korlátokat.
A koncepció 4. sz. (A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) stratégiai
céljának leírása utal a csapadékvíz-gazdálkodási rendszerek fejlesztésének
szükségességére.
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Közegészségügyi szempontból szorgalmazzuk az illegális hulladékelhelyezések felszámolását, illetve a keletkező hulladékok
csökkentése érdekében bevezetésre kerülő intézkedést, amely megtiltja az egyszerhasználatos műanyagok alkalmazását. A
jövőben még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a szelektív hulladékgyűjtésre, ezen belül a veszélyes hulladékok megfelelő
gyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére.
A településeken bevezetésre került a házhoz menő zsákos gyűjtés, a társasházak vonatkozásában viszont ez nem működik. A
szelektív szigetek számát – a nem megfelelő hulladékelhelyezési gyakorlat miatt – folyamatosan csökkentik.
A hulladéklerakó telepek tekintetében a Körmend-Harasztifalu (Zala-Müllex) IV. ütemének rekultiválása megtörtént, V. ütem a
használatbavétele megkezdődött A hulladékkezelő, válogató, kezelő, újrahasznosító létesítmények üzemeltetésére,
fejlesztésére irányuló intézkedések megtétele, támogatása a környezettudatos szemléletet segíti.
Problémát jelent, hogy Sárváron megszűnt a hulladékudvar. Napi szintű igény mutatkozik – az illegális hulladéklerakás
megelőzésére is – a szelektív, zöld- és lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésére és elhelyezésére.
Közegészségügyi-környezetvédelmi szempontból az illegális hulladéklerakók, -helyek felszámolását meg kell oldani, továbbá
szükséges biztosítani a szelektív hulladékelhelyezés lehetőségét.
nem
A lakossági panaszok és közintézmények, lakóépületek közelsége miatt a Szombathelyen üzemelő FALCO Zrt. Zanati úti
telephelye szállópor PM10, PM2,5 és formaldehid komponens vonatkozásában folyamatos immisszió mérésre kötelezett,
határozattal jóváhagyott mintavételi helyen a rövid és hosszú távú expozíció megállapítása céljából.
Fontos közegészségügyi szempontból is kiemelni az lakossági égetés szabályozására született jogszabályokat.
igen
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Klímastratégia nincsen környezetvédelem, megfontolt fogyasztás, megfelelő hulladékkezelés, ésszerű vízfogyasztás, energia
előálltás és felhasználás nélkül. Egyetértünk azzal a mérnöki véleménnyel, miszerint a környezetet legjobban az el nem
fogyasztott energia kíméli. Tárgykörben kiemeljük, a fiatalok, általános iskolások szemléletformálásának szükségességét. Részt
veszünk a Vas Megyei Önkormányzat égisze alatt kidolgozott programok megvalósításában.
A klímastratégia szerves részét képezi a népegészségügy feladatainak ellátása során a vízvédelem, a hullaékelhelyezés terén
végzett hatékony hatósági munka.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztálya kiemelt feladatként foglalkozik a
klímaváltozással, hőségriasztással kapcsolatos hazai helyzettel.
Nagy hangsúlyt fektetnek a fertőző betegségek vektorainak nyomon követésére. Cél az invazív szúnyogfajok surveillance
rendszerének hosszútávú fenntartása. Fontosnak tartják az ízeltlábú vektorok elleni védekezés lehetőségeinek felmérését,
tekintettel a klímaváltozás okozta kihívásokra.
Célként fogalmazódott meg az extrém időjárási cselekményekre figyelmeztető rendszerek fejlesztése. A jelenlegi határértékek
és kritériumok klímaváltozással összefüggő felülvizsgálata.
nem
Gyógyhely megnevezés használatára jogosító engedéllyel rendelkező település/településrész Vas megye területén 4 található.
A gyógyhelyek területe, védőterülete az engedélyezés/felülvizsgálat óta nem változott. „Bük-fürdő” gyógyhelyen a helyrajzi
számok a fejlesztésekhez történő telekösszevonások miatt változtak.
A gyógyintézmények, gyógyászati tevékenységek – gyógyfürdő, gyógyvízivócsarnok, fizioterápia stb. – működnek. A
gyógyhelyek környezetében a környezeti feltételekben jelentős változás nem történt.
Ipari létesítmény, bevásárlóközpont, nagyobb sportlétesítmény, bulinegyed nincs a gyógyhelyek területén. A gyógyhelyek
környezete részben fásított, parkosított. A gyógyhelyeken a kerékpárút hálózat kiépített.
Az önkormányzatok rendeletben szabályozzák az avar és kerti hulladék égetését. Az előírások betartását folyamatosan
ellenőrzik. Hulladékelhelyező és kezelő létesítmény nincs a gyógyhelyek területén, illegális hulladék-elhelyezés nem
tapasztalható.
részben
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A kijelölt természetes fürdőhelyek (Szentgotthárd - Hársas tó, Hegyhátszentjakab - Vadása tó, Gersekarát- Olimpia tó, Döröskeitó és Hosszúpereszteg VI -os számú fürdőtó) kémiai és mikrobiológiai vízminőségének megőrzése érdekében szükséges a
fürdőhely infrastruktúrájának fejlesztése (szennyvízhálózat kiépítése, öltöző- zuhanyzó komplexum fejlesztése).
A fürdőzésre alkalmas felszíni vizek műszaki állapotának folyamatos (gátak, zsilipek) biztonságos szinten tartása vízjogi
üzemeltetési és közegészségügyi fontosságú.
A környező települések hatékony és megfelelő szennyvízkezelése, valamint a tavak melletti területek felhasználása, trágyázása
nagyban befolyásolja a víz minőségét.
A Hársas-tó infrastruktúrája az elmúlt években sokat fejlődött, az ivóvíz hálózatot elvezették a strand területéig, parkolás,
hulladékgyűjtők biztosítottak, azonban a kommunális szennyvizet zárt tartályban gyűjtik, mobil WC-ket helyeztek el.
A természetes fürdővizeink vízminősége 2020. évben kiváló volt.
Vízvédelmi és turisztikai szempontból kiemeljük a természetes fürdőhelyként szolgáló felszíni vizek védelmét, és szorgalmazzuk
a megfelelő infrastruktúra kiépítését.
Szajk üdülőterület csatornázásának fejlesztése a fürdőtó vízminőségének hosszútávú biztosítása érdekében.
részben
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A 4. sz. stratégiai cél (A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) leírása utal a
klímaváltozásra történő felkészülés, a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos
szemléletformálás fontosságára. A vonatkozó fejezet további kiegészítésével a
dokumentáció túllépné a Pénzügyminisztérium által előírt terjedelmi korlátokat.

A dokumentum 3.4 fejezetét kiegészítettük a gyógyhelyek ismeretetésével. A fejezet
további kiegészítésével a dokumentáció túllépné a Pénzügyminisztérium által előírt
terjedelmi korlátokat.

Vas Megyei Kormányhivatal

Az emberi egészség védelme érdekében a fásítások, növénytelepítések során előtérbe kell helyezni az allergént nem termelő
növényfajok telepítését.

igen

A 3. sz. (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai attrakciók
fejlesztésével) stratégiai cél leírását kiegészítettük a természetes fürdőhelyek
infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó igénnyel.
A koncepció 1. sz (Szombathely és vonzáskörzetének dinamizálása és a város
élhetőségének fokozása) stratégiai cél leírását a zöldfolyosók kapcsán kiegészítettük
a nem allergén fajokra vonatkozó követelményekkel.

Vas Megyei Kormányhivatal

Az egészséges életmód megvalósítása szempontjából fontosnak tartjuk az egész éven át üzemelő uszodák elérhetőségének
biztosítását.

igen

A koncepció 6. sz. (Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése) stratégiai célját
kiegészítettük a sporttevékenység fejlesztésére vonatkozó megállapításokkal.

343.

344.

A helyzetfeltárás vonatkozó fejezetének további kiegészítésével a dokumentáció
túllépné a Pénzügyminisztérium által előírt terjedelmi korlátokat. A koncepció 4. sz.
(A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) stratégiai céljának leírása utal a
hulladékgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos infrastruktúrák fejlesztésére és
szükséges kapacitások bővítésére, a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás
rendszerének fokozatos kiterjesztésére.
A helyzetfeltárás 2.5 fejezetét kiegészítettük, a 4. sz. stratégiai cél (A
környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) leírását kiegészítettük a zöldhulladék
házi, illetve települési szintű gyűjtésének és feldolgozásának légszennyezéssel is
összefüggő kérdéskörével.

A COVID-19 járvánnyal összefüggésben érzékelhető volt, hogy a bezártság ellensúlyozására nagy igény mutatkozott a kedvelt
kirándulóhelyek iránt; remélhetőleg ez a jövőben is így lesz, ehhez viszont megfelelő infrastruktúrát, a közegészségügyi
szempontokat is kielégítő körülményeket kell biztosítani.
Turisztikai szempontból kiemelt kirándulóhelyeken lévő források vízmintavételezését minden évben elvégezzük,
tapasztalataink alapján a vízminőségük nem megbízható, több kifogásolt eredmény is született, a nem megfelelő vízminőség
esetén a „nem ivóvíz” táblák kihelyezésre kerülnek. Kőszeg, Szabó-hegyen az utóbbi években több forrás vize is elapadt, amely
szintén jelzés értékű.
Az erdőgazdálkodási térség növekedése közegészségügyi szempontból is jelentős; ezen körülmény pozitívan befolyásolja a
vízre, talajra és levegőre gyakorolt környezeti hatásokat.
A turisztikai fejlesztések támogatott célterületeinek övezete vonatkozásban kiemeljük, hogy a vízre gyakorolt pozitív hatása
akkor érhető el reálisan, ha a közegészségügyi szempontból megfelelő szennyvízelvezetést, gyűjtést és ártalmatlanítást
megoldják.
részben

A koncepció 3. sz. (A turizmus feltételrendszerének erősítése az aktív-turisztikai
attrakciók fejlesztésével) stratégiai céljának leírását kiegészítettük a kirándulóhelyek
infrastruktúrájának fejlesztésével.

Az uniós és hazai programok között azonban csak nagyon általános feladat meghatározások találhatók, amelyek nem
egyértelműsítik, hogy milyen fejlesztésre lenne szükség. Az irány megfelelő, de konkrétabb feladatmegoldások is kellenek:
A falusi üdülés területén a piaci keretek bővítése pl. olyan kis hűtőházzal ellátott kereskedelmi központok, tárolók létrehozása,
ahol önkéntes gazdasági szerveződéssel működnének az önkormányzat biztosítaná a telket, infrastuktúrát, esetleg támogatási
összegből. (lásd. ausztriai példák)
nem

A dokumentum jövőképe, valamint a 7. sz. (A belső periférikus térségek
leszakadásának megelőzése) stratégiai cél leírása utal a helyi piacok
korszerűsítésének szükségességére.

Szombathelyen jelenleg Az Apáczai Csere János Alapítvány kezelésében lévő 11. Huszár úti épületek mielőbbi hasznosításának
terve. (20 év után már lakások is lehetnének benne, ha az egyetem oktatási célokra nem tart rá igényt)
nem

A dokumentum 1. sz stratégiai céljának (Szombathely és vonzáskörzetének
dinamizálása és a város élhetőségének fokozása) stratégiai cél leírása utal a
Huszárlaktanya épületének rekonstrukciójára és funkcióváltására.

348.

Az anyag utal arra, hogy Vas megye nagyon sok műemléki védettségű épülettel rendelkezik. Tematikus túra-útvonalakkal össze
lehetne kötni az ezekből kialakított kulcsos házakat, akár határon átnyúló együttműködés keretében is (például római kori
emlékek Szlovénia-Vasvár- Szombathely) A épületek rendbehozása, működtetése ismertetők kihelyezése központi forrásokból
az önkormányzat feladata lenne.
részben

A dokumentum 3. sz. stratégiai céljának (A turizmus feltételrendszerének erősítése
az aktív-turisztikai attrakciók fejlesztésével) leírása utal a kiegészítő aktív-, illetve
kulturális turisztikai programelemek gyarapítására, amelyet kiegészítettünk a
kirándulóhelyek infrasrtuktúrájának javítására vonatkozó igénnyel.

349.

Önkormányzatunk korábban megküldte prioritási sorrendben a 2021-2027-es fejlesztési időszakra vonatkozó fejlesztési
elképzeléseit:
1. Ivánc belvízelvezető rendszerének felújítása, kiépítése (terv nem áll rendelkezésre)
2. Ivánc közút (7451 számú számjegyű országos és belterületi utak) és járda szakaszainak felújítása, kialakítása
3. Ivánc belterület közigazgatási határainak bővítése (NATURA 2000 védettség feloldása, Településrendezési terv módosítása)
4. Turisztikai fejlesztés - térségi attrakció (meglévő terv alapján) különös tekintettel:
az Őrség kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területet és különleges madárvédelmi terület. A "Nemzetközi Jelentőségű
Vadvizek Jegyzék"-be tartozik a Rába-völgye, Ivánc térsége is.
5. Sport-közösségi komplex rendezvénytér (szabadtéri) kialakítás. (fedett szabadtéri színpad, rendezvénytér, termelői piac
funkció - új építés indokolt, e célra nem áll rendelkezésre épület - mindenképpen hiánypótolandó.

nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

igen

A koncepció 4. (A környezetvédelmi alapinfrastruktúrák javítása) stratégiai céljának
leírását kiegészítettük az ivóvíz-rendszerek rekonstrukciójára történő utalással.

nem

A konkrét fejlesztési lehetőségek, projektjavaslatok megjelenítése nem a fejlesztési
irányok kijelölését szolgáló területfejlesztési koncepció, hanem a programozási
folyamat következő lépcsőben kidolgozandó területfejlesztési program, illetve
integrált területi program szintjén történhet meg.

Vas Megyei Kormányhivatal
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Vas Megyei Kormányhivatal
346.
Vas Megyei Kormányhivatal
347.

Vas Megyei Kormányhivatal

Ivánc Község Önkormányzata

Ivánc Község Önkormányzata
350.

Ivánc, Felsőmarác és Hegyhátszentmárton települések ivóvízkészlete az ivánci kutakból származik. A szolgáltató Vasivíz Zrt.
Tájékoztatása alapján a térség ivóvízkészlete folyamatosan csökken illetve az új fúrású víznyerő hely - jelentős - határérték
feletti egészségkárosító anyagot (arzén) tartalmaz. Az éghajlatváltozás és klímaátalakulás számlájára írható ivóvízkészlet
mennyiségének aggasztó csökkenése érdekében egy megnyugtató terv kidolgozása és támogatása lehet a megoldás.
1. Szennyvízcsatorna hálózat kialakítása: Nettó: 400-500 millió forint
2.Termelői piac-rendezvénytér létrehozása: min. Nettó: 200 millió forint (teljesen kész pályázati anyaggal,
tervdokumentációval rendelkezik)
3. Önkormányzati út és járda kiépítése Nettó: 200-250 millió forint (teljes pályázati anyag összekészítve)
4. Új utca kialakítása, közművesítése Győrváron

Győrvár Község Önkormányzata

5. Makovecz Faluház felújítása kb. Nettó: 60 millió forint, (teljes pályázati anyag összekészítve, 2 beadott pályázat is
elutasításra került)
6. Temető bővítés a településen: Nettó: 20 millió forint
7. Közös Önkormányzati Hivatal felújítása: Nettó: 60 millió forint. (teljes pályázati anyag áll rendelkezésre, hamarosan beadjuk
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatra.)

351.

8. Önkormányzati gépek vásárlása utak karbantartásához, területrendezéshez:
Nettó: 30 millió forint (Yanmar minikotró stb.)

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar
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Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar
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358.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar

Magyar Faluszövetség

359.

Általánosságban a saját érintettségünknél fogva javasoljuk, hogy az egészségügyi fejlesztések (infrastruktúra, oktatás)
lehetőség szerint kapjanak még nagyobb hangsúlyt, továbbá, hogy a fizikai aktivitás növelését segítő fejlesztések és programok
is nagyobb teret nyerhessenek a stratégiában.
igen
Egyetértünk a koncepció alkotóival abban, hogy a szakképzési fejezet esetében a képzési specifikációkat nem szükséges mélyen
részletezni. Ettől függetlenül azonban javasoljuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kart bemutató résznél
(50. oldal) kerüljön rögzítésre, hogy az intézmény által biztosított képzések elengedhetetlen részét képezik a megyei
egészségügyi dolgozói utánpótlásának, így a kihelyezett képzés megtartása és fejlesztése létfontosságú kérdés.
A PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában megvalósuló egészségügyi felsőoktatás, a középfokú iskolarendszerű szakképzés
és az iskolarendszeren kívüli egészségügyi felnőttképzés a térség egészségügyi ellátórendszerének szakdolgozói utánpótlását
magas szinten biztosítja, elsősorban a Markusovszky Megyei Oktatókórház, az Alapellátás és más egészségügyi ellátók
korábban tapasztalt krónikus szakemberhiányának pótlásában és biztosításában jelentős szerepet tölt be. Ez a munkaerőpiaci képzési modell a tapasztalatok alapján kiválóan működik és kérésként került megfogalmazásra, hogy a jövőbeni források
felhasználása során az e keretek között megvalósuló munkaerőpiaci képzéseket és azok feltételrendszerét források
biztosításával támogassa.
A képzési fejezet vonatkozásában szintén javasoljuk, hogy megjelenjenek a PTE képzési adatai, azaz a diákok létszáma, és egyéb
adatok. Annak érdekében, hogy a dokumentumban ez könnyen átvezethető legyen az alábbi táblázatba rögzítettük az
adatokat:
A felsőoktatás tekintetében a Szombathelyi Képzési Központban az aktív hallgatói létszám 379 fő. Jelenleg elérhető szakok:
Ápolás és betegellátás alapképzési szak (magyar nyelven) - ápoló szakirány (nappali, levelező), dietetikus szakirány (nappali),
gyógytornász szakirány (nappali), mentőtiszt szakirány (nappali, levelező), szülésznő (nappali, levelező). Egészségügyi gondozás
és prevenció alapképzési szak (nappali, levelező, magyar nyelven); Csecsemő és gyermeknevelő alapképzési szak (nappali,
levelező, magyar nyelven).
Felvételt nyert hallgatók a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjába
összesen: 2016: 87, 2017: 123, 2018: 126, 2019: 200, 2020: 200.
nappali: 2016: 20, 2017: 43, 2018: 35, 2019: 105, 2020: 134
levelező: 2016: 60, 2017: 75, 2018: 91, 2019: 95, 2020: 66.
Hallgatói létszámadatok a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában
2017: 269, 2018: 290, 2019: 335, 2020: 376.
A meghirdetett alapképzések mellett a szakmacsoportos továbbképzések és továbbképzési programok is illeszkednek
Szombathely város munkaerőpiaci és képzésfejlesztési igényeihez. Az Egészségtudományi Szakképzési és Továbbképzési
Központ támogatásával a Szombathelyi Képzési Központunk 2016 óta 12 szakmacsoport számára hirdetett továbbképzési
lehetőséget. Emelett szabadon választható továbbképzések megszervezésére is sor került szakdolgozók, elsősorban ápolók,
védőnők és szülésznők számára. Ezen képzések is nagyban hozzájárultak/nak - a térségben élő - egészségügyi szakmai dolgozók
szakmai ismereteinek bővítéséhez. Az idei év tavaszán a COVID-19 járvány kitörését követően a kötelező továbbképzések a Kar
által szervezett távoktatás keretén belül kerültek/nek megszervezésre.
Szakmacsoportos továbbképzésen résztvevők száma:
2016: 381, 2017: 564, 2018: 524, 2019: 496, 2020: online oktatás.
A középfokú oktatás tekintetében a PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola aktív
tanulói/képzésben résztvevői száma 332 fő. (További részletes adatok a képzésekről, tanulólészámokról.)
Alapvető cél legyen, hogy a falvainkban élők megélhetése javuljon, és a jövő ne a falvakból
történő elvándorlást hozza, hanem a magyarországi településszerkezetből következően elsősorban
a falusiak nélkülözhetetlen közreműködése révén (az Ország közigazgatási területének 68,1
%-át községi önkormányzatok fedik le) hazánk egész területe a rajta élő települési közösségek
távlatos gondoskodását élvezze.
Feltételezve, hogy ebben a célkitűzésben a Megyei Önkormányzat vezetésével hasonló álláspontot
képviselünk, csak megerősítem a cél eléréséhez a megyei önkormányzat rendelkezésére
álló területfejlesztési eszközök hatékony alkalmazásának fontosságát. Ez alatt főként a megye
területén lévő minden egyes falu fejlesztési célkitűzéseinek megismerését (utalva a már elvégzett
kérdőívezésre), lehetőség szerint azok megvalósításának segítését értem, különös tekintettel
azokra a települési célokra, melyek sikerre viteléhez elégtelen a települési szintű érdekképviselet,
szakmai háttér. Ilyenek lehetnek térségi/kistérségi fejlesztési programok, valamint azok a beruházások,
melyek több megyei önkormányzat együttműködését kívánják meg összetettségük vagy
költségigényük miatt (pl. megyehatárokat átszelő települési összekötő utak létesítése, fejlesztése).

A koncepció 6. sz. (Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése) stratégiai céljának
leírását kiegészítettük a mozgásfejlesztést segítő programokhoz, a közép- és
felsőfokú képzésekhez kapcsolódó-, illetve tömegsporthoz, valamint az egyéb aktív
tevékenységekhez történő hozzáférés lehetőségének szélesítésére a vonatkozó
utalással.

igen

A dokumentum helyzetfeltárásának 5.6 fejeztét a hivatkozott szövegrész
tekintetében kiegészítettük.

igen

A dokumentum helyzetfeltárásának 5.6 fejeztét a hivatkozott szövegrész
tekintetében kiegészítettük.

nem

A szakok részletes bemutatásával a dokumentum meghaladná a
Pénzügyminisztérium által elvárt terjdelemi korlátokat.

igen

A dokumentum helyzetfeltárásának 5.6 fejezetét a hallgató létszámadatok
tekintetében kiegészítettük.

igen

A dokumentum helyzetfeltárásának 5.6 fejezetét a hivatkozott szövegrész
tekintetében kiegészítettük a továbbképzési lehetőségekkel érintett
szakmacsoportok száma tekintetében.
A dokumentum helyzetfeltárásának 5.6 fejezetét kiegészítettük a középszintű
oktatás létszámadatati tekintetében a PTE fenntartásában működő szakképző iskola
legfontosabb adataival.

részben

A falvak népességmagtartó képességének javítására vonatkozó törekvés
következetes módon érhető tetten a dokumentumban, a jövőkép, az átfogó- és a
stratégia célok vonatkozásában egyaránt. A koncepció jövőképét, továbbá a 6. sz.
(Közszolgáltatások klímabarát fejlesztése) stratégiai célt kiegészítettük a települések
közötti együttműködés jelentőségének hangsúlyozásával.

igen

